
LABESTĪBA Bērnu ārste Joana Deifta 
bērnus Ādažu novadā ārstējusi lielāko 
daļu sava darba mūža. Valsts svētkos 
Joana Deifta saņem novada apbalvo-
jumu. Par viņu ādažnieki savākuši tik 
daudz parakstu kā ne par vienu citu. 
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Ādažnieki piemin kritušos karavīrus
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Pirms 96 gadiem – 1918. gadā 18. no-
vembrī mēs pasludinājām savu valsti. 
Latvijas Republiku. Bet, lai vēstures rats 
savulaik pagrieztos mūsu valsts neatka-
rībai labvēlīgā virzienā, bija jāpaiet vēl 
veselam gadam. Līdz pat 1919. gada 11. 
novembrim Latvija bija sveša karaspēka 

pilna. Ideja par neatkarīgu Latviju "visās 
frontēs" tika uztverta noraidoši. Sabiedro-
tie ticēja domai, ka kuru katru mirkli "bal-
tajiem" izdosies gāzt Ļeņina atbalstītājus, 
izveidosies jaunā demokrātiskā Krievija, 
un Baltijas valstis tai pievienosies. Tas bija 
Dieva brīnums, kas ļāva tajās liktenīgajās 

dienās mums tomēr izcīnīt savu suverēnu 
Latvijas valsti. Mūs bija pametuši visi. Pat 
kaimiņi igauņi, kas uz Rīgu bija atsūtījuši 
palīgā divus savus bruņu vilcienus, sāka 
tirgoties ar Pagaidu vadību, izvirzot no-
teikumus, lai Latvijas  – Igaunijas robeža  

11. novembra vakarā Ādažu vidusskolas organizētais Lāpu gājiens par godu kritušajiem karavīriem pulcē vairākus desmitus jaunākās, 
vidējās un vecākās paaudzes ādažnieku. 

ĀDAŽU SLIMNĪCAI ‒ 60  1954. gada 16. no-
vembrī Ārsta mājas 1. stāvā tika iekārtota slim-
nīca ar 15 gultas vietām. Tomēr, kā izrādās, 
medicīnas aprūpes aizsākumi Ādažu novadā 
meklējami jau krietni agrāk par šogad oficiāli 
svinamo Ādažu slimnīcas sešdesmitgadi.
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 Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības aicināti, Jānis Grasis, 
Evita Fedoreka, Maija Pureniņa un Inese Liepiņa skolēniem 
gatavo sarkanbaltsarkanās lentītes nēsāšanai Latvijas valsts 
svētku nedēļā.
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 "Rīgas ūdens" valdes priekšsēdētāju 
Dagniju Kalniņu Baltezera sūkņu stacijas 
110 gadu jubilejā Ādažu novada domes 
vārdā sveic domes priekšsēdētājs.
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 Apaļu jubileju svin senioru līnijdeju grupas "Varavīksne" vadītāja 
Lilita Lēruma un tās dalībniece kopš grupas izveidošanās – Elga 
Šlūke.
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 Lāčplēša dienas priekšvakarā ar Ādažu 
novada domes atbalstu Baltezera kapos 
uzlikta piemiņas plāksne Lāčplēša Kara 
ordeņa kavalierim, ādažniekam Arturam 

Delvigam.
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 Spilgtas emocijas un atraktīva spēle 
Ādažu amatierteātra "Kontakts" izrādē 
"Priekuliene 2014".
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 Pirmā tūristu grupa vēl neatklātajā 
Ādažu Vēstures un mākslas galerijā - 
Sauszemes spēku kājnieku brigādes 
Kaujas atbalsta bataljona štāba karavīri.
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9.b
klases audzēkņi 
Labo darbu nedēļas ietvaros nolēma slikti
ieraugāmos akmeņus pie tirgus padarīt 
košākus un krāsainākus, lai apkārtējie tos 

labāk pamanītu.
Fo

to
 –

  M
on

ik
a 

Gr
ie

zn
e

 SIA "Rīgas ūdens" kolektīvs par godu 
Baltezera sūkņu stacijas 110. gadskārtai 
iemūrē kapsulu ar vēstījumu nākamajām 
paaudzēm.

Fo
to

 –
  Ā

M
M

S 
ar

hī
vs

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēknes Telma Līna Leihnere, Līva 
Eglīte un Karlīna Artemenkova ieguvušas 
Zelta godalgas 45. Pasaules bērnu zīmēju-
mu konkursā Taivānā. Atzinības sertifikā-
tus ieguvuši Zelda Tilgase, Katrīna Elsber-
ga un Toms Čaune.  Uzvarētājus un peda-
gogus sveic Taipejas misijas Latvijas 
Republikā vadītājs, vēstnieks Garijs Ko.


Pieaugušo glezniecības studijas vadītāja 
Ieva Neikena sveic studijas dalībnieci Elitu 
Survilo izstādes atklāšanā.

 Latvijas valsts svētku priekšvakarā 
Ādažu novads ietērpjas svētku rotās. 
Idejas autore – Ādažu novada domes 

ainavu arhitekte Iveta Grīviņa.
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 Ivo Fomina akustiskajā koncertā "Putni 
bez spārniem" Ādažu Kultūras centrā 
mūziķa fani saņem arī dāvanas.
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Godātie ādažnieki!

Latvijas valsts izveidojās lielvaru ķildu 
un iekšējo pretrunu fonā. Varbūt tā bija 
vēsturiska sagadīšanās, nejaušība vai 
gadījums, bet pilnīgi noteikti – Latvijas 
valsts neizveidotos bez patriotiskiem 
cilvēkiem, kuri ticēja gandrīz vai neie-

spējamajam, izmantoja lielvaru vājumu 
un aizņemtību ķildās un pirmoreiz sa-
liedēja latviešus, lai izveidotu latviešu 
valsti – Latviju.

Arī šodien Eiropa un visa pasaule ir iz-
aicinājumu priekšā. Notikumi Ukrainā 
liecina, ka nedrīkstam ieslīgt pašapmie-
rinātībā. Brīvības un neatkarības sardzē 
jābūt arī tad, ja mums ir sava valsts. Un 
jācīnās visās frontēs – gan starptautiski, 
sadarbojoties ar valstīm, kuras aizsargā 
demokrātiskās vērtības, gan tepat Latvi-
jā – būvējot tiltus starp dažādām tautām 
un saliedējot sabiedrību, lai krīžu brīžos 
nepazaudētu demokrātiskās vērtības un 
mērķu skaidrību. Tā ir mūsu gara spē-
ka zīme, ka pēdējās neatkarības perio-
dā neesam pieļāvuši tādas situācijas kā 

karš Gruzijā, Ukrainā vai Moldovā, kur 
šo valstu zemi joprojām bradā svešas ar-
mijas zābaki.

Tieši lielu izaicinājumu un krīžu brī-
žos mums visvairāk jaspēj vienoties un 
pieņemt pareizi lēmumi. 

Latvija ir maza valsts, tādēļ svarīgs ir 
ikkatrs cilvēks. Un katra cilvēka nostāja 
ir no svara. 

Mūsu visu kopējais darbs veido mūsu 
valsti un mūsu novadu. Kopš 1918. gada 
mainījušās daudzas varas, bet pāri vi-
sām varām esam saglabājuši vēlmi būt 
brīviem un pašiem noteikt savu likteni. 

Stāvēsim visi savas valsts vērtību sar-
dzē – ar gribu, spēku un stingru nostāju!

Novēlu priecīgus svētkus! 
Māris Sprindžuks

turpmāk būtu novilkta 
gar Gauju. Ja tā būtu noticis, iespē-
jams, mūsu novads būtu Igaunijas 
pierobežā.  

Par laimi, vēsture pavērsās Latvi-
jai labvēlīgā virzienā. Un, kaut arī 
kaujas ar bermontiešiem par Rīgas 
atbrīvošanu mūsu puišiem prasīja 
gandrīz mēnesi, 11. novembrī pienāca iz-
šķirošais brīdis. Latvija savu neatkarību 
bija nosargājusi. Par godu mūsu tautas 
Brīvības cīnītājiem šo dienu atzīmējam 
kā Lāčplēša dienu. Latviešu tautas mito-
loģiskais varonis Lāčplēsis – ar lāča spē-
ku apveltītais stiprinieks – no šīs dienas 
kļuva par simbolu varonībai un Latvijas 
mīlestībai. 

Lāčplēša Kara ordeni piešķīra vienīgi 
par kara nopelniem un tikai tiem, kuri 
pašaizliedzīgi briesmās un grūtībās do-
doties, izdarīja savrupu un izcilu va-
roņdarbu, izpildot savu pienākumu pret 
valsti. Šo augsto militāro apbalvojumu 
Brīvības cīņās godam nopelnīja 12 āda-
žnieki. Diemžēl ļoti atšķirīgus – vieglā-

kus vai smagā-
kus likteņus 
– turpmākos 
gadus bija jā-
izdzīvo mūsu 
" L ā č plē š u" 
puišiem. 

Viens no 

šiem divpadsmit Lāčplēša Kara ordeņa 
karavīriem atdusas Baltezera kapos. Pēc 
vairāk nekā 50 gadiem ordeņa kavalie-
rim – ādažniekam Arturam Delvigam ar 
Ādažu domes �nansiālu atbalstu uzlikta 
piemiņas plāksne. 

Arturs Delvigs dzimis 1896. gada 11. 
novembrī Ādažu pagastā zemkopja ģi-
menē. Mācījās Ādažu pamatskolā. 19 
gadu vecumā viņu iesauca Krievijas im-
pērijas armijā, dienēja 48. Kauņas sapie-
ru bataljonā. Piedalījās vairākās kaujās 
Rumānijas frontē. Latvijas armijā brīv-
prātīgi iestājās 1919. gada augustā Rīgā, 
piedalījās kaujās pret bermontiešiem no 
Bolderājas līdz Zemgalei, pēc tam cīnī-
jās Latgalē pret lieliniekiem, sasniedza 

virsseržanta pakāpi. Ordeni piešķīra 
1921. gadā kā 9. Rēzeknes kājnieku pul-
ka kaprālim. Viņa varoņdarbs Brīvības 
cīņu laikā: "1919. gada 3. novembrī pēc 
bermontiešu frontes pārraušanas pie 
Bolderājas Arturs ar nelielu izlūku no-
daļu ielauzās pretinieka aizmugurē un 
atgriezās pie savējiem ar ļoti precīzām 

ziņām, tā dodams iespēju sekmīgi 
turpināt uzbrukumu." Pēc Brīvī-
bas cīņu beigām A. Delvigs, līdzī-
gi kā citi cīņu dalībnieki, saņēma 
īpašumā zemi un kļuva par jaun-
saimnieku Ādažu pagasta Dau-
guļos. Ilgus gadus bija arī sulainis 
Francijas sūtniecībā Rīgā. Pēc 2. 
Pasaules kara strādāja par sargu 
Bukultu radiostacijā. Miris 1961. 
gada 23. decembrī. Apglabāts Bal-
tezera kapos.

Lai mūžīga pateicība karavīriem, 
kuri gāja kaujā ar Latviju sirdī. Ie-
degsim sveces, godinot visu cīnītāju 
piemiņu Lāčplēša dienā! Gan šajās 

svētku dienās, gan ikdienā katrs pats visla-
bāk zina, ko viņam personīgi nozīmē Lat-
vija. Vai tā būs māja, upes krasts, draugi 
un mīļie cilvēki, vai arī pavisam vienkārši 
– vienīgā vieta pasaulē, kur justies patie-
si brīvam un laimīgam? Katram būs savs 
skatījums. Tāpēc šodien, dzīvojot Latvijā, 
paņemsim to vērtīgāko no mūsu Latvi-
jas pagātnes, nodosim tālāk nākamajām 
paaudzēm, bet atcerēsimies, ka katram 
pašam pie šī mantojuma būs jāpieliek arī 
daļa sevis! Lai pēc četriem gadiem, sagai-
dot mūsu valsts 100. dzimšanas dienu, 
mēs varētu teikt, ka Latvijā dzīvojam labi 
un to visu esam panākuši tikai ar savu 
darbu un mīlestību pret zemi!

Elita Pētersone

1. lpp. →
Ādažnieki piemin karavīrus

Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera diploma fragments.
Zīmējuma autors - mākslinieks Rihards Zariņš. No Āda-
žu Vēstures un mākslas muzeja kolekcijas.
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Sāpes un ciešanas mūsu dzīvē laikam 
nepieciešamas tādēļ, lai pārbaudītu 
mūsu mīlestības mēru. Mūsu spēju 
piedot un mīlēt. Saka, ja Dievam patīc, 
Viņš nēsā tevi uz rokām, bet, ja mīl, 
pārbauda. Ādažnieku iemīļoto bērnu 
ārsti Joanu Dei�u Dievs mīl ļoti stip-
ri. Un šī mīlestība ir abpusēja. "Kaķīti 
manu, eņģelīti, tu taču tici, ka ir kāds 
spēks, augstāks par cilvēku, vai ne?" 
viņa jautā un atzīstas, ka savā dzīvē pie-
redzējusi patiesus Dieva brīnumus gan 
tad, kad lūgusies, lai glābj viņas meitu, 
kura bija sasirgusi ar audzēju, gan lū-
dzoties par ārstējamo bērniņu veselību. 
Valsts svētkos, kad notiek krietnāko 
novadnieku godināšana, Joana Dei�a 
saņem novada apbalvojumu, goda un 
cieņas apliecinājumu. Par viņu cilvēki 
savākuši tik daudz parakstu kā ne par 
vienu citu. Un – ne velti – visu savu dar-
ba mūžu viņa atdevusi tam, lai cīnītos 
par dzīvību – šo trauslo, dievišķo brī-
numu. 

Daktere Dei�a, lūgta piekrist inter-
vijai, vairākkārt uzsver, ka nevēlētos: 
"Vai, kaķīti, es negribu, es kaut kā ne-
gribu zīmēties. Kaķīti, labi?" Tikai pēc 
tam, kad atgādinu, cik cilvēkiem viņa 
mīļa, šķiet, ka pierunāt kļūst vieglāk: 
"Ai, cik skaisti, es pilnīgi nevaru, tie-
šām? Tāda ziņa, nu, tiešām, paldies, 
eņģelīti, kaķīti manu." Un tā mēs satie-
kamies dakteres Dei�as mājās, kurās 
viņa pavadījusi lielāko daļu mūža, taču 
drīz taisās no tām doties prom, jo palikt 
vienai tik lielā mājā ir visai skumji. Pār-
dzīvojums par dzīvesbiedra zaudējumu 
šā gada pavasarī tik viegli nerimst. Viņi 
šajā mājā dzīvoja kopā. Šī ir vīra, nevis 
pašas māja, tādēļ lēmums vairs netiks 

mainīts. "Ja esi dzīvoklī, vismaz dzirdi 
kaimiņus apkārt, redzi citus cilvēkus, 
bet privātmājā, pat ja ir kaimiņi, atsta-
tums starp cilvēkiem ir lielāks," uzskata 
dakterīte. Savāds jau ir tāds brīdis, kad 
sanāk apsēsties un atskatīties uz savu 
dzīvi, mēģinot otram to izstāstīt. "Visa 
mana dzīve bijusi tāda ļoti stihiska," at-
zīst Joana Dei�a. "Tas nav izstāstāms. 
Ir bijušas trīs tādas reizes dzīvē, kad 
pārdzīvojumu un sāpju mērs bija tik 
liels, ka pati nespēju aptvert, kā to iz-
turēju." Viena no tādām reizēm bija vi-
ņas mīļās māsas un 
mammītes aiziešana 
teju vienlaikus: "Īsi 
pēc jaunā gada mam-
mai bija insults, bet 
māsa pirms Ziemas-
svētkiem saslima ar 
pneimoniju. Pa dienu 
skrēju pie mammas, 
pa nakti – pie māsas. 
Mamma mājās gulēja 
nāves gultā, bet māsa 
– slimnīcā. Māsa Ge-
nute man bija kā otrā 
mamma. Viņa bija 7 gadus par mani 
vecāka, bet kopš bērnības bija ļoti mīļa 
pret mani. Lai gan bērnībā visi dzīvo-
jām lielā nabadzībā, viņa šuva man 
lellītes, bet, ja dabūja kādu saldumiņu, 
atnesa man, sakot: "Māsiņ, es satiku pa 
ceļam pelīti, viņa tev sūta konfektīti." 
Es to nekad neaizmirsīšu. Pēckara bēr-
niem katrs saldumiņš bija liela dāvana. 
Māsa man bija neizsakāmi mīļa. Viņa 
dzīvoja Lietuvā, es – Olainē, bet, ja man 
bija kāda bēda, viņa vienmēr palīdzēja. 
Māsa nomira manās rokās. Nespēju ap-
tvert, kā mātei, kura guļ uz nāves gul-

tas, pateikt, ka viņas meita ir mirusi. Tā 
arī mammai to nekad nepateicām. Mā-
miņa aizgāja, nezinot, ka viņas meitiņa 
šo pasauli pametusi pirmā." 

Dievmāte
Otrā reize dzīvē, kad sirds sāpju mērs 

bijis tik pilns, ka neaptvert, kā to izturēt, 
bijis, kad Joanas meitas ārsts viņai zem 
četrām acīm pateicis, ka meitai nav at-
licis ilgi dzīvot. Pēc šīs sarunas ar ārstu 
viņai vajadzējis iziet gaitenī, satikt meitu 
ar viņas vīru, abiem uzsmaidīt un teikt 
– viss būs labi. Savām emocijām ļauties 
viņa varēja tikai tad, kad bija palikusi 
viena. Joana Dei�a ir ļoti pateicīga Die-
vam. Viņa ļoti lūdzās, un lūgšanas pa-
tiesi tika uzklausītas. Meita atveseļojās. 
Joana atceras, ka nav paspējusi izteikt 
savu lūgumu pie īpašas Dievmātes iko-
nas, kas bijusi atvesta uz katedrāli Rīgā. 
Pārdzīvojusi par to, bet nākamajā rītā 
šo ikonu ieraudzījusi nodrukātu avīzes 
pirmajā lapā. Šī Dievmātes bilde vēl ta-
gad atrodas viņas istabā virs gultas. "Tas 
patiesi bija īsts brīnums," domā Joana 
Dei�a. Bet lūgusies Joana vienmēr ne 
tikai par saviem bērniem, mazbērniem 
un mazmazbērniem, bet arī visiem ār-
stējamajiem bērniņiem, saucot palīgā arī 
eņģeļus. 

Mīļā dakterīte
Pat pēc 52 darba gadiem ārsta praksē 

viņa atceras katra bērna dzimumzīmi. 
"Vienmēr, vienmēr prasu, lai eņģelī-

tis stāv klāt visiem bērniem, ko ārstēju, 
pēc tam, lai ir ar maniem tuviniekiem 
un visbeidzot, lai arī man dod spēku," 
viņa atzīst. "Visus, visus bērniņus, ko 
esmu ārstējusi, atceros, arī tad, kad jau 
izauguši un pašiem ir savi bērni," stās-
ta Joana Dei�a. Kādēļ nolēmāt kļūt par 
ārsti? "Vispār bērnībā sapņoju kļūt par 
skolotāju, bet, māsas mudināta, mācījos 
par dakteri. Ja ne mana mīļā māsa Ge-
nute, varbūt arī viss būtu pavisam citādi. 
Genute teica: "Jeoņita (tā Joanu sauca 
māsa –  red. piez.) tev tāda žēlsirdīga un 
maiga daba. Tu vari nomierināt, palī-

Bērni
un eņģeļi 

Bērni
un eņģeļi 

Daktere Deifta jaunībā Māsu skolā. Pirmajā rindā no labās.
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dzēt. Tev jākļūst par bērnu ārsti! Tu esi 
radīta tam!" Varēju iestāties prestižajā 
Kauņas Medicīnas akadēmijā, jo skolā 
bija ļoti labas atzīmes visos priekšme-
tos. Skolu beidzot, man bija tikai kādi 
divi četrinieki piecu ballu sistēmā. Ļoti 
padevās ķīmija, �zika, matemātika, arī 
literatūra. Atceros, ka skolas laikā bija 
viens ļoti prasīgs un stingrs pasniedzējs. 
Neteiksim, ka cietsirdīgs, bet nu skolē-
niem tiešām no viņa bija bail. Nabaga 
tie klasesbiedri, kuriem kaut kas nepa-
devās... Tā kā viņš slikti dzirdēja, iemā-
cījos klasesbiedriem teikt priekšā tā, ka 
gandrīz nemaz nekustināju lūpas. Skai-
tīju priekšā vienādojumus. Tā kā dzirdes 
aparātu tolaik nebija, tā arī nepamanīja," 
smaida dakterīte. 

No Lietuvas uz Latviju
Jūs esat lietuviete, kā nonācāt Latvijā? 

"Mēs ar vecākiem dzīvojām Kauņas pie-
pilsētā Vilijampolē. Tētis tur bija uzcē-
lis nelielu māju, bet, kad sākās karš, to 
nodedzināja un visu rajonu pārveidoja 
par ebreju geto. Tā kā ģimenē auga pie-
ci bērni, mums atļāva dzīvot keramikas 
fabrikas teritorijā, ko no pārējās pilsē-
tas norobežoja milzīgs koka žogs. Visa 
bērnība tad arī pagāja aiz šī žoga. Dzī-
vojām tur kādus gadus 10 vai vairāk. 
Iestājos labā skolā, kas atradās Kauņas 

centrā. Pateicoties tai, 
biju kārtīgi sagatavota 
augstskolai. Vienā no 
pēdējiem kursiem mēs 
ar kursabiedriem de-
vāmies ekskursijā, pār-
gājienā, līdz kādā brīdī, 
sadalījušies vairākās 
grupās, pazaudējām 

viens otru. Mēs ar draudzeni stopējām 
auto, lai tiktu atpakaļ. Tajā kravas auto, 
kurš mūs paņēma, brauca arī divi lat-
viešu puiši. Abi dienēja Karmelavā. Ag-
ris prasīja, lai pasaku savu vārdu un uz-
vārdu un kur mācos. Pēc kādas nedēļas 
uz institūtu man bija atsūtīta vēstule. 
Un tā mēs sākām sarakstīties. Visas tās 
vēstules esmu saglabājusi. Tā bija mī-
lestība no pirmā acu skatiena. Viņš bija 
atbraucis uz manu izlaidumu jūnijā, bet 
jau jūlijā Rīgā apprecējāmies. 10. augus-
tā aizbraucu no Rīgas un sāku strādāt 
slimnīcā Pasvalē. Viņš bija Latvijā, es – 
Lietuvā. Pierunāju arī viņu mācīties par 
ārstu. Vēlāk vīrs sāka strādāt par ārstu 
uz kuģa. Nekad nebija tā, ka mēs dzī-
votu kā ģimenei pieder. Tie bija svētki, 
kad satikāmies. Dzīve bija saraustīta. 
Kā jau skaistam puisim, piekrišana vi-
ņam bija liela. Tā pamazām attiecības 
sāka izirt. Visu laiku strādāju, nu tik 

tiešām, kaķīti, kā 
tāds lops. Atceros, 
ka strādāju gan 
tad, kad pēdējos 
mēnešus gaidīju 
bērniņu, gan tad, 
kad bērni bija pa-
visam mazi. Kabi-
netā bija tāds liels 
r a k s t ā m g a l d s , 
zem tā – viena 
meita, bet stoma-
toloģijas nodaļā 
– ratiņos gulēja 
otra. Kad ar karoti 
kāds no kolēģiem 

piesita pie radiatora, sapratu, ka man 
jāiet lejā. Vienai meita bija divi gadi un 
divi mēneši, otrai – desmit dienas. Kad 
desmit dienas nebiju slimnīcā, viens 
pēc otra mira bērni. Manā vietā palika 
neirologs, kurš par pediatriju nejēdza 
neko, tam bija sekas. Ar Agri kopā no-
dzīvojām gandrīz 15 gadus. Laulība vai-
rāk bija kā epizodiska satikšanās, nevis 
kopdzīve."
No Olaines uz Ādažiem

"Pasvales slimnīcā strādāju četrus ga-
dus, Jūrmalā – divus, Olainē – 15, bet 
Ādažos – 31. Olainē pavisam nejauši reiz 
satiku savu nākamo vīru Pauli. Līdzko 
viņš mani ieraudzīja, tā vairs no manis 
neatstājās. Viņš arī bija tas, kurš aicinā-
ja nākt strādāt uz Ādažiem par kolhoza 
pediatru. Ādažos reizēm bija pat līdz 74 
izsaukumiem dienā. Pārkrustīšos, lai tu 
ticētu. Tiešām. Vispirms pieņemšana, 
pēc tam – ap 70 mājas vizītēm. Reizēm 
bija šausmīgi grūti, tomēr katrs mans 
ārstējamais bērns ir bijis kā dāvana. Pal-
dies Dieviņam, manas vainas dēļ neviens 
bērniņš nav miris. Tiešām paldies Dievi-
ņam, ka viņš stāvējis klāt."

Kas sniedzis lielāko gandarījumu? "Bi-
juši arī tādi gadījumi, kad vecāki teikuši: 
"Kā jūs atbraucāt un parunājāties ar bēr-
niņu, viņam uzreiz pēc tam labāk palika. 
Prasīju – mana saulīte, eņģelīti, pupuļuk, 
kaķīti, kas tad noticis? Un tiešām viņi 
pēc tam izmainījās. Kad atvērās kabi-
neta durvis un bērniņš skrēja pie manis 
un apķēra, tā bija vislielākā pateicība par 
visu. Nu tik tiešām – tā mīlestība. Bēr-
niņš ir patiess, viņam ir īstas un patiesas 
emocijas. Gandarījums ir, ja satieku uz 
ielas, un bērniņš, atpletis rociņas, skrien 
pretī, sakot: "Mana dakterīte, mīļā dak-
terīte!" 

Visu uzrakstīji, pupuļuk, kaķīti 
manu?"

Monika Griezne

Ar mīļo māsu Genuti jaunībā

Ar vīru Pauli

Foto no privātā arhīva

Ikdiena darbā
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Ādažnieks Ričards Sniedze kļuvis par Baltijas čempionu triatlonā
Par Baltijas Čempionu triatlonā 

2003. – 2004. gadā dzimušo grupā, 
izcīnot 252 punktus (tuvākajam se-
kotājam – 133 punkti!), šogad kļuvis 
ādažnieks Ričards Sniedze. Sacensības 

norisinājās astoņos posmos, pa divām 
sacensībām katrā valstī. Baltijas kausā 
piedalījās sportisti no četrām valstīm: 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Balt-
krievijas.

Džudo sacensības "Zelta Rudens 2014" un Latvijas meistarsacīkstes meitenēm U-14 un U-16
18. un 19. oktobrī Ādažu Sporta centrā 

aizritēja džudo sacensības "Zelta rudens 
2014" un Latvijas meistarsacīkstes meite-
nēm U–14  un U–16 vecuma grupām. U–14 
vecuma grupā startēja  36 sportistes, bet 
U–16 – 11 sportistes no Latvijas un Igau-
nijas sporta klubiem. Komandu kopvērtē-
jumā pirmo vietu izcīnīja Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skola, otro klubs "Kyodai", 
bet trešo – klubs "Ippon". Apsveicam mūsu 
skolas čempiones – Vinetu Alksni, Elīzu 
Jevstigņejevu un Aleksandru Nazarovu, 
kā arī 2. vietas  ieguvējas  Helēnu Ērenprei-
su, Dārtu Smildziņu, Dairu Kropi, Tatjanu 
Vlasovu un 3. vietas ieguvējas Andru Niku 
un So�ju Vlasovu. Paralēli Latvijas meis-
tarsacīkstēm notika arī sacensības jau-
niešiem U–14 un U–16 vecuma grupām, 
kurās 1. vietu izcīnīja Uldis Nartišs, bet 3. 
vietu – Mareks Markāns, Andrejs Rižovs, 
Voldemārs Gerke un Maksims Marins. 19. 

oktobrī sacensības turpinājās vecuma gru-
pās U–10, U–12 un U–13, kurās piedalījās 
dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas 
un Krievijas. Ādažu BJSS komanda 64 
sportistu sastāvā  abu dienu kopvērtēju-
mā ieguva 1. vietu 29 klubu konkurencē, 

izcīnot 11 zelta medaļas, 10 sudraba un 13 
bronzas medaļas. Apsveicam mūsu čem-
pionus Robertu Bankevicu, Jāni Štrausu, 
Klāvu Gailīti, Aleksandru Nazarovu, Elīzu 

Jevstigņejevu, Vinetu Alksni.
Paldies organizatoru komandai – Lat-

vijas Džudo federācijai, Ādažu novada 
domes Sporta daļai, Ādažu vidusskolai, 
Ādažu Namsaimniekam, Vasilijam Nau-
movam, Gundaram Subočam, Ivaram 
Grīnbergam, Robertam Ļebedjevam (SIA 
"Trojans"), "Port Hotel", Inārai Nedzvec-
kai (SIA "Nertamids"), brīvprātīgajiem 
smago darbu veicējiem – Mārtiņam Lū-
kinam, Artjomam Ratņikovam, Dainim 
Kivkucānam, Jānim Puķītim un Krista-
pam Zeibotam, peldēšanas trenerim Jā-
nim Skrimam un viņa audzēkņiem, kā arī 
īpašs paldies Ādažu pašvaldības policijas 
priekšniekam Oskaram Feldmanim un 
viņa komandai.

 Paldies treneriem Izoldei Enģelei, Mār-
tiņam Lūkinam un Leonīdam Kuzņeco-
vam par ieguldīto darbu!

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Piesakiet nominantus balvai "Ādažu sporta laureāts 2014"

17. decembrī Ādažu Kultūras centrā 
notiks Ādažu novada domes rīkota ap-
balvošanas ceremonija "Ādažu sporta 

laureāts 2014". Pasākuma galvenais uz-
devums – godināt mūsu novada labā-
kos sportā – sportistus, trenerus, sporta 
skolotājus, komandas, sporta klubus, kā 
arī pasākumu atbalstītājus. Pieteikumus 
konkursam "Ādažu sporta laureāts 2014" 
jāiesniedz līdz 2014.gada 7. decembrim, 
plkst. 17.00, vienā eksemplārā, slēgtā ap-
loksnē ar norādi – "Konkursam "Ādažu 
sporta laureāts 2014"" Ādažu novada do-
mes Sporta daļā, Gaujas iela 33A, Āda-
žos, LV – 2164, Ādažu Bērnu un jaunat-
nes sporta skolā, Gaujas iela 30, Ādažos, 
LV –2164 vai elektroniski: peteris.sluka@
adazi.lv, sporta.skola@inbox.lv. Foto vai 
videomateriālus sūtīt uz e-pastu: sporta.

skola@inbox.lv vai peteris.sluka@adazi.
lv. Pretendentus izvirza Ādažu novada 
iedzīvotāji, sporta federācijas, Ādažu 
novada Sporta daļa, Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skola, kā arī Ādažu no-
vadā reģistrētie sporta klubi. Konkursa 
kārtībā tiks noteiktas šādas nominācijas: 
"Ādažu labākais sportists", "Ādažu labākā 
sportiste", "Labākā jaunā sportiste", "La-
bākais jaunais sportists", "Ādažu labākā 
komanda", "Ādažu labākais treneris", 
"Uzlecošā zvaigzne sportā", "Gada no-
tikums sportā", "Gada sporta skolotājs", 
"Gada sporta atbalstītājs" un "Aktīvākais 
sporta klubs". 

Ādažu novada domes Sporta daļa

Atjaunots Bērnu rotaļu laukums Ādažu centrā 
Ilgi gaidītā bērnu rotaļu laukuma at-

jaunošana Ādažu centrā ir pabeigta. 
Mazajiem ādažniekiem gada nogalē ir 
svētki – 2014. gada 14. novembrī svinīgi 
tika atklāts bērnu rotaļu laukums "Līgo 
parks". Būvnieki SIA "Rīgas Remonts" 
pēc Ādažu pašvaldības pasūtījuma pa-
beidza un nodeva ekspluatācijā atjauno-
to bērnu rotaļu laukumu, kurā izvietoti 
15 dažādi rotaļu elementi, kas paredzēti 
dažādām vecuma grupām no 2 līdz 12 
gadiem. Savukārt bērnu vecāku ērtībām 

pie rotaļu laukuma uzstādīti jauni soli-
ņi.

"Līgo parkā" līdzās rotaļu laukumam 
tika izveidoti jauni apstādījumi ar košu-
ma krūmiem un puķu stādiem, kas prie-
cēs visus parka apmeklētājus. Izveidojot 
jauno laukumu, padomāts arī par velo-
braucēju ērtībām – šeit ir arī velosipēdu 
turētāji.

Pēc simboliskas laukuma atklāšanas, 
bērni ar prieku izmēģināja jaunos rotaļu 
rīkus. Plašais rotaļu elementu klāsts: šū-

poles, mini auto, karuseļi, smilšu kaste, 
ekskavators, virves piramīda, vingro-
šanas kubs, ksilofons un divas rotaļu 
pilsētiņas sagādāja bērniem priecīgus 
mirkļus.

Atjaunojot rotaļu laukumu, īpaša uz-
manība pievērsta drošībai – laukumam 
ir smilšu segums, kas pasargā bērnus no 
sāpīgiem kritieniem. Arī bērnu rotaļu 
elementi ir izgatavoti un uzstādīti, at-
bilstoši drošības standartiem.

Gunta Dundure
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Ādažu vidusskolā aizvadīta Olimpiskā diena
Lai popularizētu Olimpisko kustību, 

veselīgu dzīves veidu un godīgas spēles 
principus sportā, šogad 26. septembrī 
Latvijā notika Olimpiskā diena ar vieno-
jošu devīzi “Iepazīsties – mini handbols”. 
Ādažu vidusskolā "Olimpiskajā dienā 
2014" piedalījās vairāk nekā 890 audzēk-
ņu un pedagogu. 

Vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās 
dienas 2014” norises vietās pasākums 
sākās plkst. 10.00 ar Olimpisko rīta vin-
grošanu, lai pamodinātu dalībniekus un 
sagatavotu turpmākās dienas aktivitā-
tēm, kā arī atgādinātu par pareizi veiktu 
rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas 
sastāvdaļu. Pēc rīta vingrošanas klases 
devās uz stadionu un sporta laukumiem, 
lai piedalītos dažādās sacensībās.

2. klašu skolēni piedalījās zīmējumu 
konkursā, 3. – 4. klases sacentās veiklības 
stafetēs ar sporta spēļu elementiem. Veik-
lākās un ātrākās bija 3.c un 4.a klase. 5. kla-

ses sacentās "Tautas bumbas" 
spēlē. Uzvaras guva 5.g meiteņu 
un 5.b klases zēnu komandas. 
6. klases spēlēja strītbolu, labā-
kās šajā klašu grupā – 6.b klases 
zēnu un meiteņu komandas. 7. 
klašu meitenes pierādīja savu 
prasmi tīkla bumbas spēlē, bet 
zēni – minifutbolā. Tīkla bum-
bas sacensībās uzvarēja 7.e mei-
teņu komanda, bet mini futbolā 
– 7.d klases zēnu komanda. 8. 
– 9. klašu skolēni sporta zālē ie-
pazinās ar mini handbola spē-
les elementiem, noteikumiem 
un aizvadīja spēles šajā sporta veidā. Labā-
kos panākumus guva 8.a klases komanda. 
Savukārt vidusskolas audzēkņi piedalījās 
sacensību tiesāšanā. Olimpiskās dienas 
noslēgumā sacensību dalībnieki un uzva-
rētāji saņēma Starptautiskās Olimpiskās 
komitejas serti�kātu, kā arī skolas admi-

nistrācijas sagādātos kliņģerus, kas simbo-
lizēja olimpiskos apļus.

Paldies visiem sporta skolotājiem, kla-
šu audzinātājiem, it īpaši dalībniekiem, 
par enerģiju un izturību vēsajā 26. sep-
tembra "Olimpiskajā dienā 2014".

                                    Mirdza Dzirniece
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Ādažos ienāk starptautiska līmeņa zēnu basketbols!
31.10. – 2.11.2014. Ādažu visusskolas 

renovētajā sporta zālē norisinājās starp-
tautiskās "Baltijas zēnu basketbola līgas" 
2014./2015. sezonas U–12 grupas 1. posma 
spēles. Ādažu posmā piedalījās koman-
das no Igaunijas (Tartu "Rock", Tallinas 
"TTU", Tartu "Erkmaa", Rakveres "Tarvas/
Rakvere") , Krievijas (Sanktpēterburgas 
"Nevskije Zvezdi"), Latvijas ("Ķeizarmežs" 
un "Jugla" no Rīgas, Ādažu "Ādaži").

Gūstot uzvaras visās 5 spēlēs, Āda-

žu zēni demonstrēja ne tikai ievērības 
cienīgu sportisko nepiekāpību, bet arī 
spilgti izteiktu komandas spēli.

Šis ir pirmais šāda līmeņa notikums 
Ādažu zēnu basketbolā, jo līdz šim Āda-
žu komanda vēl ne reizi nebija uzņēmu-
sies organizatora lomu. Pasākums tika 
organizēts augstā līmenī, to, neskopo-
joties ar uzslavām, atzīmēja arī viesko-
mandu treneri. Šis pasākums apliecina, 
ka Ādažu novadā jau tagad ir pietiekami 

daudz iespēju, lai godam notiktu starp-
tautiski pasākumi.

Ādažu zēnu basketbola komandas 
vārdā izsakām pateicību par sadarbību 
viesnīcai "Port Hotel" un kafejnīcai "Ju-
lata", par atbalstu SIA "Teliks Grupa" un 
A/S "Latfood".

Atsevišķu paldies par organizatorisko 
uzdrīkstēšanos izsakām komandas tre-
nerim Arnim Krištopanam.

Basketbolistu vecāki

Ādažu vidusskolas jaunie basketbolisti gūst panākumus Pierīgas novadu sporta sacensībās

Pierīgas novadu basketbola sacensībās 7. 
oktobrī Ādažu vidusskolas jaunie basket-
bolisti (1999. – 2000. gadā dzimušie) pār-
liecinoši pārspēja vienaudžus no Baldones, 
Krimuldas, Ropažu vidusskolām un Berģu 
Mūzikas un mākslas pamatskolas (Berģu 
MMP). Komandā – Kristaps Mitkevičs, Ri-

čards Rītiņš, Rūdolfs Purnis, Reinis Ran-
tiņš, Toms Savins, Dāniels Ozoliņš, Patriks 
Stērninieks, Miks Pureniņš, Ginters Zīle.

Komandā spēlēja tikai divi basketbolis-
ti, pārējie – vieglatlēti. Un tas tikai atkal 
pierāda vieglatlētikas kā sporta veida lielo 
lomu skolēnu �ziskajā un tehniskajā saga-
tavotībā.

Savukārt 21. oktobrī noritēja sacensības 
2001. – 2003. gada dzimušajiem. Arī šoreiz 
mūsējie pārspēja vienaudžus no Carnika-
vas, Saulkrastiem, Berģu MMP, Allažiem, 
iegūstot kausu un 1. vietu. Komandā spē-
lēja – Renārs Kārkliņš, Normunds Šķes-
teris, Kristofers Vasiļevskis, Valters Brie-
dis, Mārtiņš Didzis Gailis, Klāvs Gailītis, 
Mārcis Osis, Kristaps Āboliņš, Kārlis Jānis 
Indriksons, Mārtiņš Bumbieris, Markuss 

Kaminskis, Rihards Nils Vāvers, Artūrs 
Valtmanis. 21. oktobrī izcīnītais kauss bija 
110. pēc kārtas kopš 1998. gada un piektais 
šajā mācību gadā. 

Tiesneši bija mūsu skolas skolēni un ab-
solvents Jānis Ābols. Viņu darbu atzinīgi 
novērtēja visi komandu pārstāvji, dalībnie-
ki un Pierīgas novadu sporta darba vadī-
tājs Tadeušs Tračums. Sacensību tiesnešu 
komanda – Jānis Ābols, Krišs Muzikants, 
Dāvis Ērglis, Bumbieris, Aleksandrs Marks 
Krusts, Leiboms Kārlis, Normunds Šķesters. 

Vēl šajā pusgadā Jaunmārupē un Māru-
pē notiks sacensības "Tautas bumbā" mei-
tenēm un zēniem. Pagājušā mācību gadā 
komandas izcīnīja otrās vietas. Tātad – ir, 
kur augt!

Juris Dzirnieks

Pilnveidota skriešanas un slēpošanas trase Kadagā 
Ceļa virzienā uz Mežciemu, pretī ie-

brauktuvei Ādažu garnizonā, ceļa krei-
sajā pusē pilnveidota 2,5 km gara skrie-

šanas un slēpošanas trase. Lai skriešana 
būtu daudz ērtāka un patīkamāka, trasē 
iestrādāta šķelda 45 kubikmetru apjomā. 

Trase marķēta ar sarkanām atzīmēm uz 
kokiem. 

Monika Griezne
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Un kam mums tā matemātika būs vajadzīga?
Tas ir jautājums, 

kas var rasties sko-
lēniem, ja tiem dienu 
no dienas gluži ie-
rasti jāsēž skolas solā 
un jārēķina šķietami 
nevajadzīgi vienā-
dojumi. Lai radītu 

izpratni par matemātikas nozīmīgumu un 
reālajā dzīvē piedzīvotu tās nepieciešamību, 
jau sesto gadu pēc kārtas Ādažu Brīvās Val-
dorfa skolas 10. klases skolēni gan skolotājas 
Agitas Berkmanes un Ilzes Bērziņas, gan 
arī augstskolas pasniedzēja vadībā dodas uz 
Latvijas Universitātes Ģeogrā�jas un Zemes 
zinātņu fakultātes prakšu bāzi Lodes muižā. 

Lodes muižā tiek pavadītas piecas sa-
springtas darba dienas, kuru laikā galvenais 
uzdevums ir uzzīmēt ierādītās teritorijas 
precīzu karti. Izrādās – tas nav nemaz tik 
vienkārši, jo precīzi jāizmēra katra koka, 
krūma, elektrības staba, kā arī pat visnie-
cīgākās ēkas atrašanās vieta, jāaprēķina šo 
objektu augstums virs jūras līmeņa, jārēķi-
na koordinātas katrai teritorijas virsotnei. 
Tas ir mirklis, kurā šķietami vienkāršais 
uzdevums pārvēršas par smagu, bet ļoti in-
teresantu un lietderīgu darbu. Dienu no die-
nas skolēni veic uzmērījumus, strādājot ārā, 
zīmē karti un rēķina, rēķina, rēķina.

Lauka mērīšanas prakses sākumā sko-
lēniem jāizmēra teritorijas perimetrs – ap-
kārtmērs – ar mērlentu. Jāatzīst, ka šis patie-
šām ir �ziski smagākais darbs, jo mērīšana 
jāveic ar ļoti augstu precizitāti, un mērīšanu 
apgrūtina dažādi zemes nelīdzenumi. Tad 
ar busoli tiek mērīti leņķi. Nākamais solis 
– paaugstinājumu un teritorijas virsotņu 
augstumu noteikšana virs jūras līmeņa. Šo 
darbu veic ar nivelieri. Tad skolēni apgūst 
iemaņas darbā ar teodolītu – pašu precīzā-
ko instrumentu. Jādodas arī divos piesaistes 
gājienos uz sienas marku – reperu, lai veiktu 

mērījumus un pēc tam aprēķinātu augstu-
mus virs jūras līmeņa un koordinātu tīkla 
punktus. 

Lauka mērīšanas praksē skolēni ne tikai 
gūst iemaņas, strādājot ar dažādiem mē-
rinstrumentiem, bet, pateicoties mācību 
priekšmetu integrācijai, gūst zināšanas un 
prasmes gan matemātikā, gan ģeogrā�jā 
un bioloģijā, gan arī tehniskajā gra�kā. Tas 
skolēnos rada izpratni par pasauli kā vieno-
tu veselumu un kopsakarībām tajā.  

Ļoti būtiski, ka skolēni gūst iemaņas, 
darbojoties nevis ar mācību, bet gan īstiem 
instrumentiem – tieši tādiem, kādus redzam 
profesionāļu rokās gan būvējot ceļus, gan 
veicot mērniecības darbus. 

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas pedagogi 
ir gandarīti, ka katru gadu 10. klases sko-
lēni spēj paveikt šo uzdevumu un izstrādāt 
smalkas un precīzas kartes, kas Latvijas 
Universitātes topošajiem ģeogrā�em jāveic 
tikai mācoties 2. kursā.

Prakses laikā skolēniem ir iespēja izbaudīt 
smaga darba augļus, un, sēžot skolas solā, 
viņiem vairs nerodas jautājums, kam tad tā 
matemātika īsti ir vajadzīga.

Agita Berkmane

Krāsainā nedēļā un rudens izstāde Ādažu bērnudārzā 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde 

aizvadītajā mēnesī atzīmēja 31. dzimšanas 
dienu. Katra grupiņa gatavoja dāvanas un 
apsveikumus bērnudārzam, cepa cepu-
mus un kūkas. Bērni kopā ar audzinātājām 
darīja to paši, un tas veicina bērnos dāvi-
nāšanas prieku, jo bieži vien bērni gaida 
tikai dārgas dāvanas, bet mēs cenšamies 
bērniem parādīt, ka arī pašu gatavotās dā-
vanas ir ļoti vērtīgas un cik daudz prieka 

tās sagādā gan saņēmējam, gan 
dāvinātājam. Dzimšanas dienu 
atzīmējām arī ar rudens izstādi, 
rīkojām arī krāsaino nedēļu – 
katru dienu dominēja cita krāsa: 
pirmdien – dzeltenā, otrdien – 
sarkanā, trešdien – zilā, ceturt-
dien – zaļā, bet piektdien – rai-
bā, jo svētku diena. 

Anita Šaicāne

Eiropas multivides centrs un digitālās klavieres Ādažu vidusskolā 
Projekts "Eiropas multivides centra 

izveide Ādažu vidusskolā" tika īstenots 
Lauku attīstības programmas un biedrī-
bas "Gaujas Partnerība" Attīstības stratē-
ģijas 2009. – 2013. gadam rīcības "Atbalsts 

iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un 
jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūriz-
glītības apgūšanai nepieciešamo materi-
ālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem 
neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, 
vajadzības un sociālais, �ziskais, garīgais 
stāvoklis" ietvaros. Ādažu vidusskolai ie-
gādāts un uzstādīts Smart TV, pieci plan-
šetdatori un viena vebkamera. Projekta 
izmaksas ir 5443, 79 eiro, no kuriem 4499 
eiro – ELFLA �nansējums, bet 944, 79 
eiro – pašvaldības. Ādažu vidusskolas Ei-
ropas klubam "Mazie eiropieši" plaši būtu 
jāizmanto moderno tehnoloģiju piedā-
vātās iespējas, tai skaitā, sociālie mediji. 
Jāveicina arī Eiropas līmeņa sabiedriskā 
domu apmaiņa, ietverot informatīvus 

pasākumus ar sociālo tīklu un interneta 
programmu apguvi (Facebook, Twitter 
u.c.) un praktiskās nodarbības fotografē-
šanā un �lmēšanā, izmantojot planšetda-
torus (failiem.lv, YouTube, Google Maps). 

Digitālās klavieres
Projekts "Digitālo klavieru iegāde 

Ādažu vidusskolai" tika īstenots ES Lau-
ku attīstības programmas (ELFLA) un 
biedrības "Gaujas Partnerība" attīstības 
stratēģijas ietvaros. Projekta gaitā tika 
iegādātas un Ādažu vidusskolas aktu zālē 
uzstādītas divas digitālās klavieres un trīs 
pedāļu sistēma. Projekts izmaksājis 1579 
eiro (638,93 eiro – ELFLA un 940, 07 eiro 
– pašvaldības �nansējums). 
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Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde svin 5 gadu jubileju
No 6. līdz 10. oktobrim Kadagas pirms-

skolas izglītības iestādē valdīja īpaša 
svētku noskaņa. Baudot svētku kliņģeri, 
dzimšanas dienas lielo torti, bērnudārziņš 

atzīmēja savu 5 gadu ju-
bileju. Par godu tai tika 
organizēti vairāki pa-
sākumi, kas priecēja ne 
tikai bērnu sirdis, bet 
arī vecākus, draugus 
un tuvākos kaimiņus. 
Kā kolāžu no rudens 
veltēm bērni kopā ar 

vecākiem un iestādes dar-

biniekiem veidoja savas grupas nosauku-
ma simbolus. Mūsu Mežāvēju rūķu Niķa 
un Stiķa piedzīvojumi, bērnu sagatavotie 
priekšnesumi sniedza gandarījumu par to, 
cik esam radoši, dziedoši un laimīgi par 
to, ka varam būt savā bērnudārziņā. Svēt-
ku nedēļa noslēdzās ar nakts balli bērnu 
vecākiem un iestādes darbiniekiem.

Labie vēlējuma un pateicības vārdi, 
draudzīgie smaidi no kolēģiem, drau-
giem un vecākiem sniedz spēku un pa-
līdz mums augt. Paldies, ka esat kopā ar 
mums!

Solvita Vasiļevska

Reģistrējiet nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā
Nekustamā īpašuma nodoklis ir paš-

valdību budžeta ieņēmumu ievērojama 
sastāvdaļa, kas tiek aprēķināts, izmanto-
jot valsts kadastra informācijas sistēmā 
reģistrētos datus par nekustamo īpašu-
mu.

Ādažu novada dome aicina iedzīvo-
tājus sakārtot ar nekustamo īpašumu 
saistīto dokumentāciju un reģistrēt 
valsts kadastra informācijas sistēmā uz-
būvētās ēkas, kā arī ēkas, kuru būvnie-
cība nav pabeigta, jo pašvaldība veiks 
pārbaudes par tiem objektiem, kuri pēc 
būvatļaujas termiņa beigām nav nodoti 
ekspluatācijā. 

Saskaņā ar Būvniecības likumu, paš-
valdības kompetencē ir izsniegt būvat-
ļaujas par plānotajiem būvdarbiem, kā arī 
nodrošināt būvniecības procesa tiesisku-
mu, veicot kontroli par to, kā būvniecības 
dalībnieki ievēro Būvniecības likuma un 
citu normatīvo aktu prasības.

Pašvaldībai ir tiesības piemērot admi-
nistratīvo atbildību saskaņā ar Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. 
panta 3. daļu – par būves izmantošanu 
pirms tās nodošanas ekspluatācijā un 
152. 6 pantu – par būvju un telpu grupu 
nereģistrēšanu valsts kadastra informāci-
jas sistēmā. Par būves izmantošanu pirms 
tās nodošanas ekspluatācijā uzliek naudas 

sodu �ziskajām personām – no 70 līdz 
1400 euro, bet juridiskajām personām 
– no 70 līdz 7100 euro. Par dokumentu 
neiesniegšanu būves vai telpu grupas re-
ģistrēšanai vai kadastra datu aktualizēša-
nai Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā uzliek naudas sodu 
�ziskajām personām no 70 līdz 210 euro, 
bet juridiskajām personām – no 140 līdz 
1400 euro.

Bez tam, saskaņā ar Nekustamā īpašu-
ma valsts kadastra likuma 24. panta tre-
šo daļu, pašvaldībai ir tiesības ierosināt 
nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, 
kuru saskaņā ar likumu "Par nekustamā 
īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokli, iesniedzot Valsts zemes 
dienestā ēkas datu deklarāciju. Ar nekus-
tamā īpašuma nodokli apliek tikai dzī-
vojamās mājas, vasarnīcas, dārza mājas, 
garāžas un ēkas, kuras tiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai.

Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma 13. panta otrajā daļā ir noteikts, 
ka kadastra subjektam ir pienākums sešu 
mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma 
termiņa izbeigšanās ierosināt kadastra 
objektu reģistrāciju vai kadastra datu ak-
tualizāciju. Tātad, ja šajā termiņā to neiz-
darīs ēkas īpašnieks, to veiks pašvaldība.

Ēku datu deklarāciju var iesniegt arī 

par uzceltām ēkām, kurām nav bijušas 
izsniegtas būvatļaujas vai arī būvniecības 
likumību apliecinoši dokumenti nav sa-
glabājušies, t.i., par jebkuru dabā esošu, 
bet kadastra informācijas sistēmā nere-
ģistrētu ēku, jo ir uzskatāms, ka būves 
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) nav pildījis 
normatīvajos aktos noteiktos pienāku-
mus (saņēmis būvatļauju vai citus būvnie-
cības likumību apliecinošus dokumentus 
un ierosinājis ēkas reģistrāciju kadastrā). 
Pašvaldībai ir tiesības iesniegt ēkas datu 
deklarāciju arī par ēkām, kurām nav iz-
sniegta būvatļauja vai nav saglabājušies 
būvniecības likumību apliecinoši doku-
menti. Šādām ēkām kadastrā būs reģis-
trēts nepilns tehnisko datu apjoms (tikai 
nepieciešamākās ziņas kadastrālās vērtī-
bas noteikšanai), bet personas tiks reģis-
trētas kā lietotāji. 

Atgādinām, ka nekustamā īpašuma 
nodokļu apjoms ietekmē Ādažu novada 
sabiedriskās infrastruktūras kvalitāti. 
Novada dome turpmākajos gados plāno 
būtiski uzlabot maģistrālo ceļu stāvokli, 
apgaismojumu un teritorijas labiekārto-
jumu.

Maksājot nodokļus Ādažu novadā, Jūs 
veicat ieguldījumu novada sakoptībā un 
attīstībā!

Ādažu novada dome

Trīs Zelta godalgas un trīs
atzinības serti�kāti Pasaules
bērnu zīmējumu konkursā

Ar izciliem Ādažu Mākslas un mūzikas sko-
las audzēkņu (ĀMMS) panākumiem noslēdzies 
45. Pasaules Bērnu zīmējumu konkurss Taivā-
nā, kurā piedalījās 50 valstis no visas pasaules, 
un žūrija vērtēšanai saņēma ap 30 000 bērnu 
mākslas darbu. Starptautiskā konkursa žūrija ar 
Zelta godalgām apbalvoja 20 jaunos mākslinie-
kus no visas pasaules, tai skaitā 5 Zelta godalgas 
ieguva bērni no Latvijas.

45. Starptautiskās bērnu zīmējumu izstādes kataloga vāku rotā Zel-
ta godalgas ieguvējas, ĀMMS audzēknes Līnas Telmas Leihneres 
mākslas darbs "Koķetais Enģelis".

 Trīs no Zelta godalgām piešķirtas Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas 
audzēknēm Telmai Līnai Leihnerei, Līvai Eglītei 
un Karlīnai Artemenkovai. Trīs skolas audzēkņi 
ieguvuši atzinības serti�kātus –  Zelda Tilgase, 
Katrīna Elsberga un Toms Čaune. 

 Milzīgs paldies jauno talantu pedagogiem 
Dainai Grūnvaldei, Aijai Ausējai – Rudzītei, Ie-
vai Neikenai, Barbarai Iltnerei un Dacei Indrā-
nei par ieguldīto darbu.

Agnese Augstkalna
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Ādažu novadā tagad ērtāka pakalpojumu apmaksas kārtība
Dome ir paplašinājusi �nanšu pakalpoju-

mu pieejamību iedzīvotājiem, radot iespēju 
domes izrakstītos rēķinus apmaksāt sev iz-
devīgā laikā un dzīvesvietai vai darba vietai 
tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā. 

Ādažu novada dome un VAS "Latvijas 
Pasts" parakstījuši sadarbības līgumu par 
iespēju iedzīvotājiem turpmāk ērti apmak-
sāt Ādažu novada domes izrakstītos rēķinus 
par maksas pakalpojumiem, nodokļiem un 
nodevām jebkurā Latvijas Pasta nodaļā 
bez komisijas maksas. 

Iespēju apmaksāt SIA "Ādažu Namsaim-
nieks" rēķinus pastā bez komisijas maksas 
pastāv jau no 2007. gada, tagad arī SIA "Āda-
žu Ūdens" rēķinus var apmaksāt pastā bez 
komisijas maksas. Līdz ar to iedzīvotāju ēr-
tībai ir radīta plašāka integrēta pieeja – Āda-
žu novada domes un tās kapitālsabiedrību 
SIA "Ādažu Namsaimnieks" un SIA "Ādažu 
Ūdens" izrakstītos rēķinus Jūs varat apmak-
sāt vienuviet.

Kas jāņem līdzi, dodoties uz Latvijas 
Pasta nodaļu apmaksāt Ādažu novada 
pašvaldības izrakstītos rēķinus?

Pārliecinieties vai esat paņēmuši domes 
izrakstīto rēķinu vai maksāšanas paziņo-
jumu. Apmaksājot savu vai trešās personas 
(piem., ģimenes locekļa) rēķinu, Jums jāzina 
rēķinā norādītā klienta personas kods, jo tas 

pasta nodaļā būs jānosauc mutiski, lai no-
drošinātu maksātāja identi�cēšanu grāmat-
vedības uzskaitē.

Kas sedz Latvijas Pasta komisijas maksu?
Komisijas izmaksas (0,50–0,85 EUR vie-

na rēķina apstrādei) par domes izrakstīta 
rēķina apmaksu segs Ādažu novada dome. 
Jums būs jāapmaksā tāda summa, kāda no-
rādīta rēķinā.

Kā citā veidā var veikt maksājumus 
par pašvaldības sniegtajiem pakalpoju-
miem, nodokļiem un nodevām?

Apmaksu par Ādažu novada domes iz-
rakstītajiem rēķiniem, nekustamā īpašuma 
nodokļus, pašvaldības nodevas u.c. maksā-
jumus varat veikt kādā no Jums ērtākajiem 
veidiem:

✓ veicot skaidras naudas iemaksas pa-
sta nodaļā Ādažos (Gaujas iela 11–1, tālr. 
67997440) vai citā Jūsu dzīvesvietai vai dar-
ba vietai tuvākajā Latvijas Pasta nodaļā. Pa-
sta nodaļu darba laiks darba dienās: plkst. 
9.00–18.00, sestdienā: plkst. 9.00–13.00

✓ veicot bezskaidras naudas maksāju-
mu internetbankā (ja Jums nav pieejams 
internets, izmantojiet bezmaksas interneta 
pieslēguma punktu Klientu apkalpošanas 
centrā);

✓ veicot bezskaidras naudas maksājumu 
ar norēķinu karti Ādažu novada domes 

kasē (Klientu apkalpošanas centrā). Kase 
strādā pirmdienās: plkst. 10.00–13.00 un 
13.45– 18.00, trešdienās: plkst. 8.00–13.00 
un 13.45–16.00 un ceturtdienās plkst. 8.00–
13.00 un 13.45–17.00.

✓ veicot bezskaidras naudas maksājumu 
ar norēķinu karti Ādažu Sporta centrā (ie-
spēja apmaksāt domes izrakstītos rēķinus 
par Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las vecāku līdz�nansējumu). Sporta centrs 
strādā darba dienās: plkst. 8.00–22.00, sest-
dienās un svētdienās: plkst. 9.00–21.00 un 
skolēnu brīvlaikos: plkst.10.00–22.00.

Vai domes kasē var apmaksāt arī SIA 
”Ādažu Namsaimnieks” un SIA ”Ādažu 
Ūdens” rēķinus?

Jā, var, taču tikai ar norēķinu kartēm sā-
kot ar š.g. novembri.

Kādas izmaiņas norēķinu kārtībā 
gaidāmas 2015. gadā?

Ar 2015. gada 1. janvāri skaidras naudas 
iemaksas no iedzīvotājiem Ādažu novada 
domes kasē tiks pārtraukta sakarā ar pāreju 
uz bezskaidras naudas norēķinu sistēmu. 

Kur var iegūt papildu informāciju?
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas iela 

33A, Ādažos. Tālrunis: 67997350, 29486570, 
e-pasts: dome@adazi.lv.

Ādažu novada domes Grāmatvedības daļa

Iespēja izārstēt tro�sko čūlu bez maksas, piedaloties pētījumā
Apzinoties problēmas aktualitāti, aici-

nām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kam uz 
apakšstilba ir tro�skā čūla vai ir aizdomas 
par šo slimību, pieteikties pētījumam Dr. 
Mauriņa Vēnu klīnikā, kur pacientam, 
ja viņš atbildīs visiem pētījuma nosacīju-
miem, pilnībā bez maksas tiks veikta tro-
�skās čūlas ārstēšana. Iepriekš pieraksto-

ties, uz pirmo konsultāciju pie Dr. Mauriņa 
Vēnu klīnikas serti�cētajiem speciālistiem 
varat ierasties gan Rīgā, gan arī izbraukuma 
konsultācijās, izvēloties Jums tuvāko pilsē-
tu! Čūlai jābūt lielākai par četriem kvadrāt-
centimetriem, bet mazākai par 60 kvadrāt-
centimetriem. Ja pacients atbildīs pētījuma 
parametriem un piekritīs tajā piedalīties, 

tad ārsta vizīte un tālākā ārstēšana trīs mē-
nešu garumā būs bez maksas. Izmantojiet 
šo lielisko iespēju, lai atbrīvotos no tro�ska-
jām čūlām, to izraisītām sāpēm un dzīvotu 
pilnvērtīgu dzīvi! Lai pierakstītos, jāzvana 
pa tālr. 67315316, 67610217, 67374747, plašā-
ka informācija: www.venucentrs.lv

Ādažu novada Sociālais dienests

Kāda eksperimenta anatomija 
Ādažu vidusskolas 12. klases skolē-

niem bija unikāla iespēja piedalīties Lat-
vijas Nacionālā mākslas muzeja rīkotajā 
mobilajā darbnīcā. Iepazinušies ar izcilā 
latviešu izcelsmes mākslinieka Gustava 
Kluča darbu izstādi "Kāda eksperimenta 
anatomija" izstāžu zālē "Arsenāls", jau-
niešiem pašiem bija jārada kompozīcija 
„Kustības konstrukcija”. Mobilās darb-
nīcas uzdevums likās šķietami neiespē-
jams – uz virsmas plaknes mākslīgi radīt 
kāda virziena plūsmas ilūziju. Iejutušies 
netradicionālā mācību vidē, jaunieši dar-

bus veidoja kolāžas tehnikā, izvēloties 
vienu no Gustava Kluča mākslu rakstu-
rojošiem tematiem – dinamiku.

Darbnīcu vadīja māksliniece un 
mākslas pedagoģe Baiba Sprance, kura 
veicināja paplašināt savas radošās akti-
vitātes un labāk iepazīt Gustava Kluča 
daiļrades saturisko un formālo pusi. 
Muzeja radošajā un atraisītajā gaisotnē 
tapa dinamiski darbi, par ko bija apmie-
rināta gan darbnīcas vadītāja, gan jau-
nieši paši.

www.adazuvidusskola.lv
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Ādažu pašvaldības policija atklāj nelegālus zvejas tīklus
Šā gada 5. novembrī Ādažu pašvaldī-

bas policija saņēma informāciju, ka Āda-
žu novadā, Mazajā Baltezerā pie sūkņu 
stacijas "Baltezers" ievietoti divi nelegāli 
zvejas tīkli. Apsekojot Mazā Baltezera 

krastu, Ādažu pašvaldības policija ievē-
roja, ka pie laipas piesietas trīs auklas. 
Velkot tās ārā no ūdens, kļuva skaidrs, 
ka pie tām piesieti divi zvejas tīkli, katrs 
apmēram 50 metru garš. Vienā tīklā bija 

4 asari, bet otrajā – 3 asari un 2 raudas. 
Tā kā zivis bija dzīvas, tās tika atbrīvotas 
un palaistas atpakaļ ezerā, bet izņemtie 
tīkli tika nodoti Valsts vides dienestam. 

Ādažu Pašvaldības policija



Ādažu novada domes pabalsts politiski represētajām personām 
Ādažu novada dome, atzīmējot Lat-

vijas Republikas proklamēšanas ga-
dadienu, sniegs materiālu atbalstu 
politiski represētajām personām 71,14 
eiro apmērā. Pabalstu saņems politis-
ki represētās personas, kuru deklarēta 
pamata dzīvesvieta ir Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā. Tām poli-
tiski represētajām personām, kuras ir 
deklarējušās Ādažu novadā, bet nav 
iekļautas sarakstā, jāvēršas Ādažu no-

vada domes Sociālajā dienestā, uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu un 
politiski represētās personas apliecību. 
Pabalsti tiks izmaksāti no 2014. gada 3. 
novembra līdz 19. decembrim skaid-
rā naudā Ādažu novada domes kasē 
(pirmdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās kases darba laikā).

Kases darba laiks:
pirmdienās plkst.
10.00 – 13.00; 13.45 – 18.00,

trešdienās plkst.
8.00 – 13.00; 13.45 – 16.00,
ceturtdienās plkst.
8.00 – 13.00; 13.45 – 17.00.

Pēc rakstiska lūguma pabalstu var iz-
maksāt bezskaidras naudas norēķinu 
veidā, pārskaitot to uz norādīto bankas 
kontu, iesniegumu nododot Sociālajā 
dienestā Gaujas ielā 13/15.

Ieva Roze
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Noslēgušies Laveru grāvja kopšanas darbi
Laikā no 2014. gada 7. augustam līdz 

2014. gada 24. oktobrim notika Lave-
ru grāvja kopšanas darbi 2,95 km ga-
ram posmam. Kopšanas darbu ietvaros 
tika izrakts grāvja piesērējums, izraktā 
grunts 80% apmērā izlīdzināta 10 metru 

platā meliorācijas grāvja 
ekspluatācijas joslā. Tika 
novākts apaugums, iztī-
rītas caurtekas, nojaukti 
bebru aizsprosti. 

Mārīte Šketika

Renovētas caurtekas uz Večštāles un Vecvārnu ceļa
Līdz šā gada novembrim notika caur-

teku renovācijas darbi uz Vecštāles un 
Vecvārnu ceļa. Uz Vecštāles ceļa pie Iļ-
ķenes ceļa tika izbūvēta caurteka ar dia-
metru 0,5 m, 700 m tālāk uz Vecštāles 
ceļa tika renovēta (atjaunota) caurteka 
ar diametru 1,2 m. Vecvārnu ceļā uz 

Melnupes tika rekonstruēta caurteka ar 
diametru 1,5 m. Melnupē tika nojaukts 
ievērojams skaits bebru aizsprostu. Šo 
caurteku renovācija nodrošina brīvu 
ūdens noteci un pasargā ceļus no izska-
lošanas draudiem un deformācijas. 

Mārīte ŠketikaFo
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Saimniecības jaunumi Ādažos 
■ Notiek jaunu parku soliņu (16 gab.) un atkritumu urnu (16 gab.) izvietošana

Pirmajā ielā, Rīgas gatvē, Gaujas ielā 4 un gar Kadagas ceļu.
■ Asfaltēti Ataru un Kalndores ceļa posmi. 
■ Izveidota dziļurbuma aka ar 7 ūdens ņemšanas vietām visā Baltezera kapu 

teritorijā, tajā izveidotas arī divas elektro pieslēguma vietas ‒ kapsētas vidū 
pie dziļurbuma akas un pie piemiņas vietas monumenta. 

■ Kadagas ciema iekšējos ceļos un pagalmos nomainītas LED lampas.
■ Noris lietus ūdens kanalizācijas tīkla ekspertīze pie Ādažu vidusskolas.
■ 5 pašvaldības iestādēm veikti nozīmīgi jumtu remontdarbi.
■ Iztīrīts Laveru grāvis. 
■ Renovētas caurtekas uz Večštāles un Vecvārnu ceļa.

Ādažu novada dome

Piecās pašvaldībās iestādēs veikti nozīmīgi jumta remontdarbi
Kā informē Ādažu novada domes 

būvinženieris Māris Arnavs, no jūlija 
līdz oktobrim Ādažu vidusskolā, Spor-
ta centrā, Ādažu Pašvaldības policijā, 
kā arī Ādažu un Kadagas bērnudārzos 
veikti nozīmīgi jumta remontdarbi. Ka-
dagas bērnudārzā veikta jumta siltinā-
juma demontāža 2 grupiņām (328 m2), 
no jauna siltināts jumts un ieklāts jauns 
jumta segums. Pašvaldības policijas ēkai 
Depo ielā 2 demontēts vecais jumta sil-
tinājums, ieklāts jauns jumta siltinājums 
un bituma segums 77m2 platībā. Ādažu 

bērnudārzā veikti lokāli jumta segu-
ma remontdarbi 269m2 platībā. Āda-
žu vidusskolā – jumts papildu siltināts 
un ieklāts jauns jum-
ta segums (1940m2). 
Ādažu Sporta centrā 
veikta pilnīga vecā 
jumta seguma un sil-
tinājuma demontāža 
un jauna jumta silti-
nājuma un seguma 
ieklāšana 123m2 pla-
tībā. Skolas jumts pirms...

... un pēc remonta
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2014. gadā konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” īstenoti 7 lieliski projekti
Jau otro gadu pēc kārtas Ādažu no-

vada dome rīko atbalsta konkursu ie-
dzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar 
dvēseli” un �nansē dažādus sabied-
riskā labuma projektus. 2014. gada 
31. oktobrī notika visu “Sabiedrība ar 
dvēseli” projektu īstenotāju noslēguma 
pasākums, kurā katra projekta īsteno-
šanas grupa prezentēja paveikto un da-
lījās pieredzē. Konkursa koordinatore 
lepojas ar visām projektu grupām, sa-
kot, ka visi ieguldījuši ļoti lielu darbu, 
katrs projekts ir unikāls, sasniedzis 
savu mērķi. Vislielākais prieks ir tad, 
kad katrs projekta vadītājs pēc padarī-
tā darba ir gandarīts, ar patiesu prieku 
stāsta par sasniegto un pat daži īsteno-
šanas sarežģījumi nespēj aizēnot smai-
du, ar kādu par katru paveikto darbu 
stāsta projektu īstenotāji.

“Upmalieši” uzstāda ciemata nosau-
kuma un īpašumu norādes ar šķērsielu 
numuriem

Nereģistrētas iedzīvotāju grupas “Up-
malieši” projekta vadītāja M. Baumgarte 
par īstenoto projektu saka: “Informācijai 
ir milzīga nozīme. Ādažu vai citu novadu 
viesiem ir ērti un viegli atrast kultūras 

vietas pēc norādēm, kas izvietotas uz ie-
lām. Tās veido pozitīvu izjūtu tiem, kuri 
konkrēto vietu nepazīst. Arī mēs Up-
malās tagad esam atrodami. Mēs esam 
lepni. Līdz šā projekta realizācijai nekur 
nebija vizuālas norādes uz mūsu apdzī-
voto vietu.”

Grupa “Pasta ielā 4/2 jaunie kaimiņi 
apvienojas” izremontē kāpņu telpu

Arī Pasta ielas Nr. 4/2 iedzīvotāji ir lep-
ni par paveikto. Ādažu novada dome ar 
projektu “Sabiedrība ar dvēseli” Ādažu 
iedzīvotājiem sniedz atbalstu un lielisku 
iespēju uzlabot dzīvesvietas vidi. “Patei-
coties šai iespējai un materiālajam at-

balstam, mēs, Pasta ielas 4/2 dzīvokļu 19 
– 24 iedzīvotāji, izveidojām savu projek-
ta grupu “Jaunie kaimiņi apvienojas” un 
izremontējām kāpņutelpu. Sniegtais at-
balsts lika sarosīties un apvienot spēkus 
kaimiņiem, kas ar gribasspēku un aktī-
vu iesaistīšanos veica dažādus darbus. 
Izremontētā kāpņutelpa sniedz ne tikai 
gandarījumu par kopīgi paveikto darbu, 
bet arī patīkamu atmosfēru, atgriežoties 
mājās, un, protams, ļoti lielu pieredzi kā 
projekta vadītājai,” atzīst S. Stoļarova.

“Ādažu bērnudārza vecāki” uzlabo 
parketu, izveido mēbeles

“Šis ir jau trešais gads pēc kārtas, kad 
iesniedzu sociāli atbildīgu projektu at-
balsta konkursam “Sabiedrība ar dvē-
seli”. Un otrais gads, kad to realizēju 
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestādē. 
Pērn izveidojām multifunkcionālu at-
tīstošu ložņājamo kalniņu, šogad kopā 
ar  vecākiem atjaunojām parketa grīdu 

segumu pirmajā un sestajā grupiņā, kā 
arī āra terasēs. Izveidojām arī jaunas āra 
mēbeles. Ar šo labo darbu mēs uzlabo-
jām bērnudārza grupiņu vizuālo tēlu, 
vairojām bērnu labsajūtu un padarījām 
grupiņas krāsainākas un patīkamākas. 
Liels paldies visiem, kuri pielika savu 
roku pie šī labā darba. Labi darbi veido 
cilvēkus labākus un labsirdīgākus! Tā 
par projekta īstenošanu saka M. Duks, 
piebilstot: “Homo locum ornat non ho-
minem locus. (Cilvēks vietu grezno, ne 
vieta cilvēku.)”

“BD “Pasaku valstība” pasakainie 
vecāki” paplašina un labiekārto bērnu 
rotaļu laukumu

Arī privātā bērnudārza “Pasaku val-
stība” bērnu vecāki apvienoja spēkus un 
īstenoja projektu “Sabiedrība ar dvēseli” 
konkursa ietvaros. Šajā bērnudārzā vecā-
ki jau sāka darboties vēl pirms konkursa 
izsludināšanas un Lielās talkas ietvaros 
jau uzsāka bērnu rotaļu laukuma sakop-
šanu. “Drīz pēc tam bērnudārza vadītājas 
Ilzes Pētersones, metodiķes Sandas Sīles 
un pārējo audzinātāju un darbinieku ie-

drošināti, bērnudārza audzēkņu vecāki 
nolēma izmanot iespēju – apvienojās un 
pieteicās projektu konkursam “Sabied-
rība ar dvēseli”. Bērnudārza audzēkņu 
skaitam pieaugot, esošais rotaļu laukums 
likās kļuvis par šauru. Teritoriju bija 

nepieciešams paplašināt, atjaunot daļu 
sabojāta žoga, uzlabot segumu, gribējās 
arī radīt bērniem daudzveidīgākas un 
interesantākas aktivitāšu iespējas svaigā 
gaisā. Paldies arī PII ‘’Pasaku valstība” 
par līdz�nansējumu un bērniem sagā-
dātajiem līdzsvara riteņiem, ar ko visiem 
audzēkņiem ļoti patīk braukt. Iespējams, 
ka tikko īstenotā projekta veiksmes ie-
dvesmoti, vecāki un PII ‘’Pasaku valstī-
ba” turpinās iesākto un veiks vēl kādu 
sabiedriski labu darbu,” atzīst projekta 
vadītājs Jānis Bite.

“Ģimene – bērniem” uzšuj tautas tēr-
pus deju kolektīva “Rūta” 3. klašu gru-
pai

Izmantojot vecāku un vecvecāku pie-
redzi un prasmes šūšanā, grupa “Ģimene 
– bērniem” deju kolektīva “Rūta” 3. klašu 
grupai uzšuva 18 autentiskus Vidzemes 
novada tautas tērpus. Sarma Jēkabsone, 
viena no projekta vadītājām, atzīst, ka 
projekta īstenošanas gaitā notikušas iz-
maiņas: “Audumu cenas bija paaugstinā-
jušās, kā arī, apzinot veikala produkciju, 

secinājām, ka vienuviet nav iespējams ie-
gādāties nepieciešamo daudzumu audu-
ma  un iecerētās krāsas, tāpēc tās nācās  
mainīt.” Par spīti izmaiņām, projekts esot 
izdevies vēl labāk nekā sākotnēji plānots: 
“Sākot no skiču veidošanas līdz pat pēdē-
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jās vīles apdarei, visus darbus, ieskaitot 
darbu ar profesionālajām šujmašīnām, 
veica darba grupa, vecāki vai vecvecāki. 
Tagad kolektīva bērni un skatītāji var ap-
zināt nacionālās un valstiskās identitātes 
vērtības un gatavoties XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Ar 
galarezultātu visi ir ļoti apmierināti un 
saka lielu paldies par rasto iespēju skolas 
bērniem tikt pie jauniem, skaistiem tēr-
piem!” stāsta Sarma Jēkabsone. 

“Ataru iedzīvotāju biedrība” izveido 
sporta laukumu

Ataros iedzīvotāji dibinājuši biedrību, 
lai konkursa ietvaros izveidotu sporta un 
atpūtas laukumu: “Projekta īstenošana ir 
satuvinājusi ciema iedzīvotājus – sākot 
ar kopīgu darbu veikšanu, lai izveidotu 

laukumu, kā arī tā izmantošanu, spēlē-
jot sporta spēles, kurās iesaistās dažāda 
vecuma cilvēki. Laukums tiek izmantots 
arī draudzīgām sarunām, kas parasti 
beidzas ar kopēju gājienu līdz ezeram 
un vakara peldi,” atzīst projekta dalīb-

nieki. Arī šī projekta īstenošana nebija 
viegla: “Jūnijā nevarējām laicīgi uzsākt 
sagatavošanas darbus, jo bieži lija un bija 
auksts, savukārt jūlijā bija tik karsts, ka 
darba augļus varējām baudīt tikai vēlu 
vakaros, kad saule jau bija zemu.”

Konkursa uzvarētājs – Ādažu Brīvā 
Valdorfa skolas dodekaedra projekts 

2014. gada “Sabiedrība ar dvēseli” kon-
kursa vērtēšanas komisijas lielāko atzi-
nību guvis Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
pedagogu un skolēnu izveidotais dabas 
objekts – dodekaedrs jeb divpadsmit-
plaknis. Dodekaedrs vienlaicīgi kalpo 

gan kā bērnu rotaļu laukuma konstruk-
cija, gan arī izziņas avots telpiskuma iz-
pratnei. Šī objekta izveides idejas autore 
ir Ādažu Brīvās Valdorfa skolas mākslas 
skolotāja Dita Mālniece. Objektu izdevās 
izgatavot un uzstādīt, pateicoties ciešai 
sadarbībai projekta iniciatīvas grupā, ko 
veidoja ĀBVS skolotāji Harijs Zemītis, 
Dita Mālniece, Jānis Zvejnieks un Sarma 

Novicāne - Lazdāne. Iesaistot projektā 
arī vidusskolēnus un skolas tehniskos 
darbiniekus, ĀBVS parkā uzstādītais 
objekts tagad pieejams apskatei visiem 
Ādažu iedzīvotājiem. Skolotāji atzīst, ka 
dodekaedra izveides process bija sarež-
ģītāks, nekā sākumā šķitis: “Katra kaut 
neliela novirze mērījumos vai materiāla 
deformācija varēja radīt nobīdi no div-
padsmitplakņa formas. Daudzdimen-
sionālā metāla un koka savienojumu 
izveidošana un uzstādīšana bija jauns 
meistarības pārbaudījums un izaicinā-
jums,” atzīst projekta autori. 

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas projekts 
tika atzīts par labāko 2014. gada kon-
kursā, Ādažu novada dome to nominēs 
“Sabiedrība ar dvēseli Latvija” Pierīgas 
reģiona labākā projekta balvas iegūšanai, 
kā arī projekta īstenotājiem būs iespējas 
pretendēt uz Nacionālās balvas ieguvēja 
statusu un piedalīties kopējā “Sabiedrība 
ar dvēseli Latvija” noslēguma pasākumā.

Ādažu novada dome izsaka pateicību 
visiem “Sabiedrība ar dvēseli” projektu 
īstenotājiem un no sirds priecājas par 
katru paveikto darbu un īstenoto pro-
jektu. 

2014. gada iedzīvotāju iniciatīvu kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekta 
īstenotāji un konkursa uzvarētājs tika 
sveikti 2014. gada 15. novembrī Valsts 
svētku svinīgā sarīkojumā.

Kristīne Berķe

eTwinning seminārs Spēļu programmēšana dažādos mācību priekšmetos skolā
Septembra beigu trīs dienas Tallinu pie-

pildīja vairāk nekā simts dažādu Eiropas 
valstu skolotāji, lai piedalītos eTwinning 
seminārā Spēļu programmēšana dažādos 
mācību priekšmetos skolā. Profesionālās 
pilnveides seminārs bija mērķēts uz jau-
nāko tehnoloģiju piedāvātajām iespējām 
dažādot mācību procesu. Vairums no da-
lībniekiem šādu metodi vēl nekad netika 
pielietojuši savā darbā, kas bija liels izai-
cinājums semināra praktiskajās nodarbī-
bās. Skolotāji klausījās daudzu profesio-
nāļu idejās gan no Igaunijas, gan citām 
Eiropas skolām, izmēģināja savus spēkus 
spēļu un aplikāciju programmēšanā, kas 
vairāk gan bija kā pamatzināšanu apguve 
un kā neliels ievads kā šo metodi varētu 
iedzīvināt mācību procesā.

Šāda veida pasākumos ļoti vērtīga ir 
kontaktu dibināšana ar ārvalstu poten-
ciālajiem partneriem. Garu un aizrau-
jošu sarunu rezultātā, izveidojās somu 
biedru grupa no Latvijas, Dānijas un 
Holandes. Kopīgi tapa projekts, kas tika 
apstiprināts. Ādažu vidusskolas jaunieši 
kopā ar Dānijas skolēniem ir sākuši veikt 

praktiskus uzdevumus kopīgajā projektā 
"Veselīgs ķermenis caur veselīgu prātu". 
Projekta ietvaros jāveic vairāki uzdevu-
mu ar pētniecisku ievirzi visa mācību 
gada garumā. Kā projekta gala produk-
tu ceram izveidot informatīvu mācību 

materiālu jaunāko klašu skolēniem par 
projekta tēmu un tās aktualitāti mūs-
dienās.Ļoti aizraujošas bija divas dienas 
oktobrī, kad Ādažu vidusskolā viesojās 
skolotājs no Dānijas Tomass. Vidussko-
las jaunieši no 10.b un 11.a klasēm dar-
bojās grupās, veicot vairākus uzdevu-
mus - prezentāciju veidošana un vēstuļu 
rakstīšana uz Dāniju, plakātu veidošana 

un ideju apmaiņa. Klau-
sījāmies skolotāja Tomasa 
prezentāciju par savu valsti 
un diskutējām, kas mums ir 
kopīgs un atšķirīgs. Jaunieši 
no 11.a klases atzina, ka tā 

bija lieliska iespēja izmantot dzīvē angļu 
valodas zināšanas, dalīties savās idejās, 
tās pamatot svešvalodā, kas neradīja ne 
mazākās grūtības. 

Arī turpmāk veidosies cieša sadarbība 
un izvirzīto uzdevumu realizēšana dzī-
vē. Lai mums visiem veicas un ir radošs 
darbošanās process!

Linda Kalniņa
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 Šā gada 2. novembrī apritēja 10 gadi, 
kopš durvis ikvienam karavīram un  
Ādažu novada iedzīvotājam vērusi Āda-
žu militārās bāzes kapela. 

"Es uzskatu, ka karavīra garīgā dzīve ir 
daudz svarīgāka nekā viņa �ziskais ekipē-
jums. Karavīra sirds, karavīra gars, karavīra 
dvēsele uztur viņu, bez tā uz viņu nevar pa-
ļauties un viņš pats sevi pievils, pievils savu 
komandieri un galu galā savu valsti. Tā ir 
morāle – un es domāju garīgo morāli, kas 
beigu beigās izcīna uzvaru. Un šāda veida 
morāle var būt tikai karavīram, kurš pazīst 
Dievu un kura dvēselē ir reliģiskā dedzīguma 
gars," uzskatīja ASV armijas ģenerālis, Nobe-
la Miera prēmijas laureāts Džordžs Māršals. 

Laikiem ritot, baznīcas tiek būvētas ne ti-
kai pilsētās un ciemos, bet tiek izveidotas un 

celtas nelielas kapelas arī specializētās iestā-
dēs – skolās, lidostās, slimnīcās, pansionā-
tos, cietumos un militārās vienībās. Latvijas 
Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) ka-
pelānu dienests pastāv 21. gadu. 1993. gada 
31. martā tika parakstīta vienošanās par ka-
pelānu dienesta izveidi Aizsardzības spēkos. 
Līgumu parakstīja Latvijas Evaņģēliski lute-
riskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags un 
toreizējais Aizsardzības spēku komandieris 
pulkvedis Dainis Turlais.

Toreiz bruņotajos spēkos kalpoja kara-
vīri, kuri bija iesaukti obligātajā karadie-
nestā. Un viņu vidū bija arī ticīgie. Vienīgi 
nebija telpas, kur palikt divatā ar Dievu. 
1998. gada maijā Mobilo strēlnieku mācību 
centrā Ādažos tika noslēgti Aizsardzības 
ministrijas un četru Latvijas tradicionālo 
konfesiju līgumi par karavīru garīgo aprū-
pi bruņotajos spēkos, līdzīgi, kā tas notiek 
citu pasaules valstu armijās, piemēram, 
Zviedrijā, Kanādā, Šveicē un Vācijā. Pir-
mā vieta Ādažu militārajā bāzē, kas būtu 
daudzmaz piemērota karavīru garīgajai 
aprūpei, ar toreizējā Mobilo strēlnieku mā-
cību centra komandiera, pulkvežleitnanta 
(tagad brigādes ģenerāļa – red.) Aināra 
Ozoliņa gādību 2002. gadā tika iekārtota 
Labklājības centra kinooperatora telpā. 

 Taču, laikam ritot, kļuva skaidrs, ka šīs 
telpas nav īsti piemērotas.

Kad aptuveni pēc gada tika slēgta kara-
vīru kafejnīca, kurā atradās vieta pat spēļu 
automātiem, komandieris sacīja, ka kape-
la varētu būt šajās telpās. Viņu ar izpratni 
atbalstīja arī toreizējais NBS komandieris 
viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots.

Arhitektei Ritai Balodei jāpateicas par 
veiksmīgo dizainu, krāsu un gaismu sa-
likumu, kas kapelu dara sirdij tuvu un 
mīļu. Jāpiemin arī projektu vadītāja Iman-
ta Krusta un celtniecības �rmas "Abora" 
darbs, jo kapela bez torņa, no kura skanēt 

Nams, kurā kalpotNams, kurā kalpot

zvanam, tagad nemaz nebūtu iedomājama.
Pirms 10 gadiem, 2004. gada 2. novem-

brī, jauno dievnamu iesvētīja Latvijas 
Baptistu draudžu savienības bīskaps Jānis 
Šmits, toreizējais arhibīskapa vietnieks, 
tagad bīskaps Pāvils Brūvers, Romas Ka-
toļu baznīcas priesteris Andris Kravalis un 
Latvijas Pareizticīgās baznīcas metropolīts 
Aleksandrs. Šogad jubilejas dievkalpojumu 
vadīja Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhi-
bīskaps – metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Pateicoties toreizējā NBS komandie-
ra viceadmirāļa Gaida Andreja Zeibota 
sadarbībai ar A/S "Liepājas Metalurgs", 
Ādažu militārā bāze dāvinājumā saņēma 
170 kg smagu bronzas zvanu ar gravējumu 
(graviere Guna Kupše) "PAR DIEVU UN 
TĒVZEMI".

Kapelas sienas rotā 14 Jēzus Kristus 
krustaceļa svētbildes. Šo svētbilžu ceļš līdz 
Ādažu militārās bāzes kapelai bijis intere-
sants: kad 2002. gadā Iekšlietu ministrijas 
Sardzes (konvoja) pulkā tika iesvētīta ka-
pela, šīs krustaceļa bildes kapelai dāvināja 
Salaspils Romas katoļu draudzes prāvests 
Jānis Aglonietis. Vēlāk Sardzes pulku re-

organizēja un kapelu likvidēja, jo ēku, 
kurā atradās kapela, paredzēts nojaukt. 
Tad Sardzes pulks šīs svētbildes uzdāvinā-
ja NBS štāba bataljonam, kurš savukārt tās 
uzdāvināja Ādažu militārās bāzes kapelai. 
Jaunlaicenes pagasta meistars Pēteris Mu-
ratovs izgatavojis 24 lūgšanu solus ar 96 
sēdvietām. Kristus krustā sistā tēlu kok-
griezumā darinājis Aglonas mākslinieks 
– kokgriezējs Jāzeps Skutāns. 

Aristotelis ir teicis, ka cilvēks ir reliģiozs 
dzīvnieks. Un tā tas arī ir. Cilvēka augstā-
kais mērķis ir pilnīga vienotība ar Dievu 
savu Kungu un Pestītāju. Dievu var pielūgt 
vienmēr un visur – ceļā, mājās, darbā un 
arī baznīcā. Kopš kristietības rašanās cilvē-
ki cēluši Dieva godam celtnes, lai tajās pie-
lūgtu un slavētu savu Radītāju un Pestītāju. 
Esot NATO un Eiropas Savienībā, visiem 
ir jāvienojas vienotā lūgšanu ķēdē par Ei-
ropas un ikviena tās iedzīvotāja labklājību. 

Raimonds Krasinskis,
Ādažu militārās bāzes kapelāns
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Ādažu slimīcai - 60Ādažu slimīcai - 60
Vai zinājāt, ka, nodibinoties neat-

karīgajai Latvijas valstij 1918. gadā, 
medicīniskās palīdzības organizēšana 
tika uzticēta pašvaldībām? Ka savulaik 
Ādažu slimnīcā darbā tika pieņemts 
zirgkopis un pie pacientiem vajadzē-
jis doties ar laivu, zirgu vai divriteni? 
Ka padomju laikā Ādažu slimnīcas 
medmāsa vienlaikus bija arī jaunākais 
seržants, bet daktere – vecākais leit-
nants? Ko Ādažu slimnīcā pieredzējusi 
medmāsa Aina Miliņa un daktere Aina 
Zara? Kultūras centra muzeja projekta 
vadītāja Elita Pētersone veikusi patiesi 
apjomīgu pētījumu, lai noskaidrotu, 
kāda bijusi Ādažu slimnīcas 60 gadu 
ilgā vēsture. Un, kā izrādās, medicī-
nas aprūpes aizsākumi Ādažu novadā 
meklējami jau krietni agrāk par šogad 
o�ciāli svinamo Ādažu slimnīcas seš-
desmitgadi. 

Latvijas pirmās brīvvalsts 
laikā medicīniskā palīdzība – 
pašvaldību ziņā 

Nodibinoties neatkarīgajai Latvijai 
1918. gadā, visa medicīniskās palīdzī-
bas organizēšana valstī tika uzticēta 
pašvaldībām – Ādažu pagasts savulaik 
rajona ārstu doktorātu varēja uzturēt 
viens pats, iepretim mazajiem lauku pa-
gastiem citviet, kuri tad apvienojās pa 
vairākiem kopā, lai spētu nodrošināt 
pienācīgu medicīnisko aprūpi saviem 
ļaudīm. Latvijas brīvvalsts laikā jebkurš 
lauku iedzīvotājs par nelielu atlīdzību, 
bet trūcīgie – ar pagasta valdes lēmumu 
par brīvu varēja vērsties pēc palīdzības 
pie rajonu ārstiem. Ārstu un vecmāšu 
apkalpojamo rajonu lielums bija atka-
rīgs no iedzīvotāju skaita. Ādažu pagastā 
pagājušā gadsimta 30. gados bija aptuve-
ni 3600 iedzīvotāju, un pagastā atradās 

divas nozīmīgas valsts rehabilitācijas 
iestādes – Bērnu vasaras kolonija pie 
Mazā Baltezera un Gaujas sanatorija Iļ-
ķenmuižā. Abu šo atveseļošanās iestāžu 
speci�ka bija plaušu veselības atjaunoša-
na un nostiprināšana.

Emīlija Meinhade un Marija 
Baumanis

Ādažniekiem visos laikos vajadzību 
bijis daudz, taču izglītība un veselības 
aprūpe bija prioritāte. Vispirms pēc ar-
hitekta prof. P.Kundziņa projekta 1927. 
gadā tika uzcelta jauna un plaša skola, 
bet 1930. – iepretim jaunuzceltajai skolas 
ēkai – tika uzbūvēta “Ārsta māja”. Divstā-
vu mūra māja, kuras pirmajā stāvā izvie-
tojās doktorāts, bet otrajā – dzīvojamās 
telpas medicīnas personālam. Šobrīd 
ēka ir ikvienam ādažniekam pazīstamā 
Ādažu slimnīca. 1930. gadā “Ārsta mājā” 
vispirms sev mājvietu rada ādažnieku 
iemīļotā vecmāte Emīlija Meinhardes 
kundze. Tolaik piemīlīgajai Meinhardes 
kundzei, sauktajai arī par “labo gariņu 
vai eņģeli” bija nedaudz pāri 40 gadiem. 
Gandrīz visi tuvākas vai tālākas Ādažu 
apkaimes bērniņi bija viņas saņemti un 
loloti. Cienījamā kundze savu misiju 
godprātīgi veica līdz pat padomju laika 
pirmajiem gadiem. Otra pagasta vecmāte 
Marija Baumanis dzīvoja tālāk prom no 
Ādažu centra – Garkalnes pusē. 
Dakteris Bišofs uzceļ plaušu 
slimnieci no ”mirēja gultas”

Jaunajam doktorātam Ādažos bija va-
jadzīgs arī ārsts, un pagastvalde centrā-
lajā presē 1930. gada sākumā ievietoja 
tam īpašu uzaicinājumu. Tobrīd Ādažu 
pagastā mita turpat 3000 iedzīvotāju un 
pamatalga dakterim bija noteikta 150 
latu mēnesī. Šim kandidātam tika izrau-

dzīts, vēlāk ādažnieku tik ļoti iecienītais, 
dakteris Bišofs. Apkārtnes visvecākie 
ļaudis, kuri vēl šodien spēja atcerējās 
dakteri Bišofu, raksturoja viņu kā ļoti 
gudru un absolūti nesavtīgu savu pienā-
kumu veicēju 30. gadu sākumā. Ārsta ap-
kalpojamā teritorija bija liela. Pie kādas 
gados jaunas plaušu slimnieces Carnika-
vas pusē dakteris Bišofs ar savu “mocik-
letu” gandrīz mēneša garumā ik dienas 
braucis veikt procedūras, līdz pacienti 
uzcēlis no “mirēja gultas”. Šis notikums 
toreiz kļuvis gandrīz par leģendu, un 
slimnieces bērni par to pateicīgi stāsta 
vēl šobaltdien.

Elfrīdas Lulles prakse ”Ārsta 
mājā”

Pārlapojot arhīvu ziņas atrodam, ka 
pēc daktera Bišofa 1937. gada oktobrī uz 
Ādažiem no Dikļu apriņķa Ungurmuižas 
atnāca un savu praksi “Ārsta mājā” uzsā-
ka 39 gadus vecā daktere Elfrīda Lulle. 
Arī Dr. Lulle savulaik atsaucās uz Ādažu 
pagastvaldes ievietoto sludinājumu – ra-
jona ārsta aicinājumu darbā, kurā bija 
teikts: “Alga pēc Tautas Labklājības mi-
nistrijas noteikumiem noteikta 180 latu 
mēnesī, brīvs dzīvoklis ar apkurināšanu 
un dienesta zemi, iedzīvotāju skaits Āda-
žu pagastā 3500.” Kā redzam, pēc sep-
tiņiem gadiem (no 1930. - 1937. gadam) 
iedzīvotāju skaits pagastā bija pieaudzis 
un attiecīgi arī ārsta alga. Dakteres Lul-
les ģimene bija kupla – “Ārsta mājā” viņa 
apmetās kopā ar vīru, saviem vecākiem 
un diviem mazajiem dēlēniem – četr-
gadīgo Intu un gadu veco Juri. Diemžēl 
trūkst informācijas par viņas tālāko lik-
teni vēlākajos juku laikos.
Bērziņa, Lāces un Štekerhofa 
aptiekas

Bieži vien par aptieku rašanos, darbī-
bu un aptiekāriem ziņas ir visai skopas 
un grūti atrodamas. Atmiņās par Āda-
žu pirmajām aptiekām dalījās aptaujātie 
un šobrīd gados visvecākie ādažnieki, 
vispirms minot “Bērziņa aptieku” Āda-
žu “Jaunpļavniekos”, kuru 1931. gada sā-
kumā atvēra provizors Alfrēds Bērziņš. 
Vēlāk ap 1939. gadu vēl vienu aptiekas 
māju viņš uzcēla arī Ādažu pagasta 
Carnikavas centrā. Bet 30. gadu beigās 
Ādažu centrā it kā bijusi vēl viena, pro-
vizores Lāces (viņu ļaudis laipnības dēļ 
mīļi sauca par “Lācīti”) aptieka. Lāces 
kundze savas zināšanas un prasmes 
ādažniekiem sniedza gandrīz 20 gadu 
garumā – vēlāk, 50. gados, vadot aptie-
ku arī Ādažu ambulances telpās (aptie-
ka un ambulance atradās bijušās “Ārs-
ta mājas” 1. stāvā). 1940. gada sākumā 
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Ādažos darbu uzsāka vēl viena aptieka. 
Par šīs aptiekas pārvaldnieku strādā-
ja farmaceits Jānis Štekerhofs, solīds 
kungs pāri piecdesmit, kurš te noturējās 
līdz otrreizējai “jaunās brālīgās republi-
kas Latvijas” sovjetizācijai. Aptiekārs ar 
savu gados stipri jaunāko kundzi Elzi-
ņu, kura bija neatsverams palīgs aptie-
kas zāļu fasēšanā, saimniekoja aptiekas 
telpās, kā arī apdzīvoja vienu no Ādažu 
“Ārsta mājas” dzīvokļiem. Par viņa tā-
lāko aptiekāra likteni vēlākajos gados 
diemžēl arī nav ziņu.
Saldumu ražotāja Ķuzes 
meitas Veidemanes zobārst-
niecība okupācijas laikā

Vācu okupācijas laikā, lai iegūtu zo-
bārsta pakalpojumus, ādažniekiem bija 
jāmēro garāks ceļa gabals līdz Lielā Bal-
tezera krastā esošajiem “Mežvidiem” – 
mājai, kura piederēja šokolādes un sal-
dumu ražotāja Vilhelma Ķuzes vecākajai 
meitai Ernai. Erna Veidemane bija stu-
dējusi Maskavā un Rīgā medicīnu, Lat-
vijas Universitātē apgūdama zobārstes 
specialitāti. Pēc 1940. gada 17. jūnija, kad 
Latvijā pēkšņi iebruka PSRS sarkanā ar-
mija, un Ķuzes ģimenes uzņēmums tika 
brutāli nacionalizēts, tobrīd jau atraitnis, 
Vilhelms Ķuze bieži apmetās pie meitas 
ģimenes Baltezera mājā. Līdz 1941. gada 
naktī no 13. uz 14. jūniju uzņēmīgo sal-
dumu ražotāju apcietināja un izsūtīja uz 
Sibīriju, kur viņš pēc nepilniem četriem 
mēnešiem mira. Vecākās meitas Ernas 
ģimene tajās liktenīgajās dienās slēpās, 
un tad jau Latvijā iesoļoja vācu okupā-
cijas karaspēks. Ķuzes mājā Baltezera 
krastā vācieši vienu brīdi iekārtoja savu 
armijas štābu, taču, kā par brīnumu, ne-
liedza tās īpašniecei atvērt savu zobārst-
niecības kabinetu. Šodien gados vecākie 
ādažnieki, kuri tolaik bijuši apmēram 
10 – 12 gadu vecumā, atcerējās, ka, atnā-
kot uz procedūru, speci�skā zobārstnie-

cības kabineta 
smarža nebijusi 
tā patīkamākā, 
taču dakterīte 
Veidemane bi-
jusi tik laipna 
un sirsnīga, pat 
reizēm kādu lie-
lāku raudātāju 
uzcienājusi ar 
mazu kārumiņu, 
ka pārdzīvojuma 
asaras uzreiz 
nožuvušas. Un 
plombas, kuras 
zobārste tolaik 
ielikusi, lieliski 

turējušās turpat 40 gadu garumā. Iespē-
jams, daktere Erna Veidemane, pieņemot 
savus pacientus (apmēram no 1942. līdz 
1944. gada vasarai) Baltezerā, vēl cerēja, 
ka tēva arests un pārējās Ķuzes ģimenes 
izsūtīšana ir liels pārpratums un visi at-
griezīsies dzimtenē. Taču, kad krievu 
armija atkal tuvojās Rīgai 1944. gada 
augustā, zobārste ar vīru un dēlu devās 
bēgļu gaitās, diemžēl jau pēc diviem ga-
diem mira un tika apglabāta Baireitā. 

Ādažu pagastvalde apdrošina 
arī ”Ārsta māju”

Lai dzīve nesagādātu nepatīkamus 
pārsteigumus, Ādažu pagastvalde pa-
gājušā gadsimta 20. – 30. gados (Latvi-
jas brīvvalsts laikā) “Ārsta māju” līdzās 
citiem vērtīgākajiem Ādažu pagasta 
īpašumiem (Tautas nams, Nespējnieku 
nams un visas četras skolas – Ādažos, 
Carnikavā, Berģos, Garkalnē) apdro-
šināja. Kā liecina arhīva dokumenti – 
“Ārsta mājas” vērtība bija noteikta 60 
tūkstoši latu, kas pirmskara periodā 
skaitījās visai prāva summa.  
1954. gada 16. novembrī 
”Ārsta mājā” darbību sāk 
Ādažu lauku slimnīcu

“Ārsta māja” 1945. gadā tika pārdēvē-
ta par Ādažu lauku ambulanci, bet 1954.
gada  16. novembrī šajās telpās darbību 
sāka Ādažu lauku slimnīca. Atmiņās par 
pašām pirmajām slimnīcas dienām dalās 
ādažniece, medmāsa Aina Miliņa. Viņai 
pēc Cēsu medicīnas skolas absolvēšanas 
Ādažu slimnīca no 1954. gada 1. septem-
bra bija pirmā un vienīgā darbavieta 43 
gadu garumā. 
Aina Miliņa – medmāsa Ādažu 
slimnīcā 43 gadu garumā

Kāpēc tika izraudzīta medmāsas pro-
fesija? “Esmu dzimusi cēsiniece. Māsīca 
slavēja Cēsu medicīnas skolu, kuru pati 
bija beigusi. Pēc kara ārsts Eižens Siļķe 

sakārtoja izpostīto medicīnisko saim-
niecību Cēsīs – atjaunoja darbu gan 
poliklīnikā un slimnīcā, gan izveidoja 
Māsu skolu. Reizē viņš mani uzrunāja 
“Nemāžojies, meitēn, nāc uz Māsu sko-
lu!” Dakteris Siļķe bija izcila personība, 
par to varēju pārliecināties gan agrā jau-
nībā, gan arī vēlāk, kad pavisam nejauši 
mūsu ceļi atkal krustojās Ādažos, kur 
60. gadu sākumā viņš sāka strādāt par 
slimnīcas ķirurģiskās nodaļas vadītāju. 
“Pacienti Ādažos turpmāk varēja saņemt 
visaugstākā līmeņa ķirurģiskos pakal-
pojumus,” ar prieku atceras pensionētā 
medmāsa.

Dakteri Eiženu Siļķi apsūdz 
nacionālismā, nonāk Ādažos

Starp citu, dakteri Eiženu Siļķi ar laip-
nu vārdu vēl joprojām atceras arī gados 
vecie Saldus iedzīvotāji. Diemžēl, par 
neizdabāšanu vietējai komunistu va-
rai, 50. gadu sākumā izcilo mediķi no 
Cēsīm izraidīja. No Vidzemes dakteris 
Siļķe devās uz Kurzemi, kur kļuva par 
Saldus rajona slimnīcas Ķirurģiskās no-
daļas vadītāju un galveno ārstu. Un pie 
reizes atviegloti uzelpoja, jo Siļķe tobrīd 
stājās bijušā slimnīcas feldšera – ‘’izcila’’ 
partijas darbinieka vietā, kurš savulaik, 
piesavinoties kāda bojā gājuša ārsta do-
kumentus, uzdevās par ķirurgu, veica 
operācijas, bet diemžēl ne ar to labvēlī-
gāko iznākumu... Tā desmit gadu salde-
nieki varēja pārliecināties par prasmīgā 
ķirurga un lieliskā organizatora darbu. 
Diemžēl atkal sekoja kārtējā apsūdzī-
ba nacionālismā un 1962. gada sākumā 
amats Siļķem Saldū bija jāatstāj. Rezultā-
tā par ieguvējiem kļuva ādažnieki – pras-
mīgais ķirurgs atnāca strādāt uz Ādažu 
slimnīcu. 

Medmāsa Aina Liepiņa, vēlāk Miliņa, māsu 
skolu beidzot

Pirmskara bilde. 1. sanatorija ”Gauja” Iļķenmuižā. Arhitekts          
Štālbergs. 1928. gads.
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Slimnīca? Nav jau gan, bet 
saka, ka būs!

Aina Miliņa: “1954. gadā pabeidzu 
māsu skolu Cēsīs. Mana tante tolaik strā-
dāja par terapeiti Saulkrastos. Tur brīvas 
māsu vietas nebija, un man piedāvāja 
darbu Ādažu slimnīcā. Ar piebildi, ka jā-
sāk strādāt 1954. gada 1. septembrī. Āda-
ži no Saulkrastiem nav tālu – labs ir, no-
domāju un piekritu! Tolaik “Ra�ņš” no 
Juglas uz Ādažiem gāja ik pa 4 stundām. 
Iesēdos vienā tādā, savas 15 kapeikas sa-
maksāju un braucu. Kad izkāpu Ādažu 
centrā, prasīju vienam – kurš raustīja 
plecus un teica, ka te nekādas slimnīcas 
neesot. Laikam būšot nepareizi atbrau-
kusi. Prasīju otram – kurš brīnījās līdzī-
gi, bet tomēr parādīja man ceļu uz Ādažu 
ambulanci, iespējams, tur labāk zināšot, 
kur tā slimnīca tikšot celta! Aizgāju līdz 
baltai divstāvu mājai, redzu, ka rakstīts 
“Ādažu lauku ambulance”, apgāju ēkai 
riņķī, bet visas durvis ciet. Klauvēju, 
klauvēju, līdz vienas tapa atvērtas. Izrā-
dījās – aptieka. Jautāju atkal par slimnīcu 
un šoreiz aptiekas darbiniece mani patie-
si iepriecināja: “Slimnīca? Nav jau gan, 
bet saka, ka būs!” aizrautīgi stāsta Ainas 

kundze un turpina: “Darba grāmatiņā 
galvenais ārsts Dr. Pētersons ierakstīja: 
“1954. gada 1. septembrī pieņemta darbā 
Ādažu lauku ambulancē par patronāžas 
māsu”. Man tika ierādīta istabiņa dzīvo-
šanai slimnīcas ēkas 2. stāvā. Ar smago 
mašīnu no Cēsīm atvedu gultu, galdu un 
krēslu. 

Slimnīca ar 15 gultas vietām
Galvenais ārsts, vecmāte, mēs – trīs 

māsas, trīs sanitāres un saimniecības da-

ļas vadītājs – tie bija mani pirmie kolēģi. 
16. novembrī visi kopā bijām iekārtoju-
ši slimnīcu ar 15 gultas vietām 1. stāvā. 
Atbrauca Rīgas rajona Veselības nodaļas 
priekšniece, atnāca Ādažu ciema pado-
mes vadītājs biedrs Melkuss un kolhoza 
priekšsēdētājs. Toreiz nekādas svinīgas 
lentas atklāšanās negrieza. Nebija pie-
ņemts. Vēl šobrīd prātā palicis mūsu pir-
mais slimnieks, kurš iestājās jau tajā pašā 
dienā – Čodars uzvārdā, no Baltezera 
Sūkņu stacijas. Nekas akūts pacientam 
nebija, tās pašas vecuma vainas bija jāpa-
ārstē. Dakteris visu rakstīja burtnīciņās. 
Tādas slimnieku ambulatorās 

Pie pacientiem – ar laivu, 
zirgu un divriteni, auto –          
tikai kolhoza vadībai

“Pirmajos gados mani pienākumi ne-
aprobežojās tikai ar darbu slimnīcā. 
Ādažu kolhoza centrs tolaik atradās Mui-
žā, un vismaz reizi nedēļā mums divām 
māsām no slimnīcas bija jādodas mācīt 
kolhozniekus, kā sniegt pirmo medicī-
nisko palīdzību. Jau septiņos no rīta pie 
slimnīcas tika piebraukts zirgs un rati. 
Kad “Muižā” kolhozniekiem sanitāro ap-
mācību beidzām, tālāk zirdziņš mūs aiz-
vizināja uz dārzniecību “Jaunkūlās’’, kur 
vienpadsmitos jau gaidīja nākamā apmā-

cāmo kompānija, bet pēcpusdienā – tas 
pats atkal uz Garkalni. Ļoti svarīga bija 
bērnu potēšana. Ādažu rajons tolaik bija 
krietni lielāks – arī Carnikavas, Siguļu, 
Garkalnes, Alderu, Baltezera teritorija. 
Tur man bija jādodas kājām, jo zirgu va-
dīt pa šo laiku tā arī neiemācījos. Reizēm 
kolhozs apžēlojās un iedeva mums, me-
diķiem, palīgos savu zirgu puisi. Tad gan 
sēdēju ratos vai ragavās lepni ietinusies 
biezā kažokā (tas pienācās komplektā 
ar ragavām) un ļāvu sevi vizināt pie pa-
cientiem. Mūsu galvenais ārsts, dakteris 
Pētersons, vizītēs brauca ar divriteni. 
Lielo plūdu laikā – man iznāca braukt 
arī ar laivu, piemēram, uz “Tiltiņiem” 
pie slimajiem bērniem spricēt penicilī-
nu. 50. gadu beigās Ādažos bija tikai trīs 
automašīnas – kolhoza vadībai, protams. 
Mēs medicīnas darbinieki visādi citādi 
izlīdzējāmies, bet uz priekšu tikām,” gar-
di smejot stāsta Aina Miliņa. 

Pirmais ātrās palīdzības auto
1960. gadā Ādažu slimnīcas pavēļu 

grāmatā tika izdarīti divi vēsturiski sva-
rīgi ieraksti – pirmkārt, aprīlī pēc Rīgas 
rajona Veselības aizsardzības nodaļas 

pavēles Ādažu slimnīcai tika nodota 
ātrās palīdzības mašīna, un, otrkārt – 
drošs paliek nedrošs – darbā slimnīcā 
tiek pieņemts arī zirgkopis. 

Turpina Aina Miliņa: “Izsaukumi bija 
arī uz Ādažu poligonu. Braucu pie virs-
nieku bērniem. Virsnieku ģimenes dzī-
voja briesmīgos apstākļos – koka nami-
ņos, kuros vējš svilpoja cauri.

Atceros kādu traku negadījumu 1. mai-
ja svētkos – sprāgstot lādiņam, vairāki 
karavīri tika ārkārtīgi sakropļoti. Puišus 
uz mūsu slimnīcu atveda ar bruņumašī-
nām. Pēc vispārējā skata viņi bija pusdzī-
vi. Jauni puiši. Palīdzējām kā varējām. 

Dakteri, māsas un sanitāres – visu nakti 
strādājām. Viņu ciešanas bija ļoti lielas. 
Vēlāk karavīrus pārveda uz kara hospi-
tāli Rīgā. Vēl ilgi pēc tā notikuma domā-
ju, kā viņi varēs dzīvot tālāk.” 

Mediķi pakļauti karaklau-
sībai, partijnieka bailes no 
slimnīcas griestiem

“Padomju laikā mediķi bija pakļauti 
karaklausībai. Es – kā medmāsa sākumā 
biju jaunākais seržants. Juglā 70. gadu 
sākumā sāka būvēt daudzdzīvokļu mā-
jas. Vēl neuzcelto māju pagrabos “mācī-
jāmies” – gulējām uz zemes un spēlējām 
“kariņus”, smejot atceras bijusī medmāsa.

Taujāta par kādu īpašu atgadījumu iz 
darba dzīves, Ainas kundze izstāsta kādu 
šodienas acīm it kā smieklīgu notikumu: 
“Bija reize, kad viens “traks” partijnieks 
pazuda no palātas. Augsts partijnieks – 
kā vēlāk izrādījās. Guļot gultā, viņam 
likās, ka mūsu ieplaisājušie slimnīcas 
griesti tam uzkritīs uz galvas. Teicu gan, 
ka nevienam nav uzkrituši, gan jau arī 
viņam neuzkritīs! Bet, to sakot, nezinā-
ju, ka viņš tik augsts partijnieks. Izrā-
dās – nopietni apvainojies un tāds pats 

Ekskursija slimnīcas darbiniekiem. 50. 
gadu beigas.

Pie pacienta. 60. gadi

Vēl neuzcelto māju “pagrabos” mācījāmies – 
gulējām uz zemes un spēlējām “kariņus”
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slimnīcas drēbēs pa kluso ar autobusu 
aizbraucis uz Rīgu. Saviem priekšnie-
kiem pasūdzēties. Bet mēs visas slimnī-
cas māsas gandrīz divas dienas raudāda-
mas pazudušo slimnieku pa Gaujmalas 
krūmiem toreiz meklējām – kas noticis, 
vai tik nav nabadziņš noslīcis, ne velti 
mazliet dīvains izskatījās, līdz aizbēgušā 
slimnieka augstā priekšniecība no Rīgas 
atzvanīja, ka mūsu pacients esot drošā 
vietā. Pie viņiem. Taču, lai tos slimnīcas 
griestus savedot kārtībā”, atceras Aina 
Miliņa.

”Nopērc sev kūciņu!”
“Ar iztikšanu gan bija švaki. Māsas al-

dziņa maza. Taču cilvēki toreiz bija tik 
sirsnīgi un izpalīdzīgi. Ar visu dalījās. 
Kāda veca sieviņa bija pie manis atnā-
kusi uz rentgenu (no 1959. gada strādāju 
par rentgena laboranti). Laipni parunā-
jāmies, uztaisīju rentgenu, vecā sieviņa 
priecīga, ka jāmaksā mazāk, nekā viņa 
gaidījusi, sniedz man kapeiciņu un saka: 
“Bērniņ, aizej nopērc sev kūciņu! Tu taču 
sev to neatļausies. Man naudiņa paliek 
pāri!”

Ādažnieki bija ļoti draudzīgi pret 
mums, mediķiem. Mani kaimiņi, kuri 
turēja gotiņu, pat zināja manas algas die-
nas – pirms tām kā uz burvju mājienu 
manās mājās uzradās gan krējums, gan 
piens un pat sviesta gabals! Naudu kai-
miņi neparko neņēma. “Esot prieks dalī-
ties,” tā viņi vienmēr atbildēja. 

Ainas Miliņas brīvbrīži 
“Ādažos arī savu nākamo vīru satiku. 

Harijs bija tikko pārnācis no armijas, 
Aldermuižā pie vecākiem dzīvoja. Ha-
rijs bija lielisks muzikants – klarneti, 
bungas spēlēja. Ilgus gadus bija Ādažu 
kluba vadītājs, spēlēja ballītēs. Starp citu, 
60. gados ļoti populārs bija mūsu Ādažu 

dramatiskais kolektīvs – 
pusi Latvijas brīvajā laikā 
apbraucām ar savām izrā-
dēm. Laikam jau manam 
Miliņam bija dabas dots 
talants –izrādēs galvenās 
siržu lauzēja lomas dabūja. 
Man dramatiskajā kolektī-
vā atkal citas lomas bija, ne 
mazāk svarīgas – su�iere, 
biļešu kasiere. Nu abi jau 
ģimenē nevarēja būt “cen-
trālie tēli”. Mani mazbērni 
ir ādažnieki jau 5. paaudzē. 
Ļoti lepojos ar viņiem!” 
ar gandarījumu balsī saka 
bijusī medmāsa, joprojām 
dzīvespriecīgā un žiperīgā 
Aina Miliņas kundze. 

Aina Zara – ārste Ādažu    
slimnīcā 45 gadu garumā

1962. gada 1. augustā Ādažu slimnīcā 
savu darbu uzsāka daktere Aina Zara. 
Nevar ne saskaitīt, cik daudziem bēr-
niem nākt pasaulē viņa līdzējusi, cik sie-
vietēm palīdzējusi atgūt un saglabāt savu 
veselību, 45 gadus strādājot par gineko-
loģi Ādažu slimnīcā.

Saulainā rudens pēcpusdienā, viesojo-
ties pie vēl joprojām šarmantās dakteres 
ziedoša dārza ieskautajā mājā, jautāju: 
“Kas mudināja izvēlēties ārstes profesi-
ju?”

“Iespējams, tas saistīts ar kādu nega-
dījumu manā dzīvē. Pusaudzes gados 
nopietni saslimu, bet no Krievijas at-
braukušie ārsti, kuri neprata latviešu 
valodu, noteica man nepareizu diagnozi. 
Ļoti cietu, iespējams, manas dienas šai 
saulē bija skaitītas... Vecāki izmisumā 
uzmeklēja kādu ģimenei no pirmskara 
laikiem pazīstamu ārstu – rentgenologu. 
Viņš arī noteica pareizo ārstēšanu un iz-
glāba mani. Tad arī nospriedu – man arī 
jākļūst par ārsti, lai varētu palīdzēt cil-
vēkiem. Lai nevienam un nekad nebūtu 
jācieš tā, kā tas bija man”, atceras daktere 
Zara.

Lai nevienam nebūtu jācieš
“Apmēram 4. kursā studējot, bija jāsāk 

domāt par specializāciju. Man vislabāk 
patika ķirurģija. Taču uzdevu sev jautā-
jumu. Kā tas būs savienojams – sieviete 
un ķirurgs? Un vēl atmiņā uzausa stāsts 
par vecmāmiņu, kura savulaik bija miru-
si dzemdībās, diemžēl nesaņemot vaja-
dzīgo palīdzību. Mana mammīte uzauga 
kā bārenīte. Laikam tas bija izšķirošais 
brīdis, kad izvēlējos ginekoloģiju un 
dzemdniecību”.

“Ādažos ierados 1962. gadā. Slimnīcai 
jau tolaik bija uzcelts 3. stāvs. Galvenā 

ārste Doriņa mani pieņēma darbā un 
iedeva man pusslodzi ginekoloģijā un 
pusi – ķirurģijā. Pirmo algu atceros – sa-
ņēmu 60 rubļus plus, tā saucamo, lauku 
piemaksu – 2,50 rubļus. To iedomājoties, 
tagad grūti saprast, kā varēju ar šādu 
naudiņu izdzīvot. Taču darbs man pa-
tika, un arī kolēģi bija lieliski. Tūlīt pēc 
manas atnākšanas uz Ādažiem no Saldus 
ieradās dakteris Siļķe. Ļoti pieredzējis un 
prasmīgs ķirurgs, ar lieliskām organiza-
tora spējām. Ar tādām īpašībām apveltī-
ta personība būtu pelnījusi vadīt jebku-
ru vislielāko slimnīcu. Nebūs par skaļu 
teikts, bet esmu pateicīga liktenim, ka 
man vairākus gadus bija iespēja ikdienā 
plecu pie pleca strādāt ar talantīgo kolē-
ģi Siļķi, no kura ķirurģijā es ļoti daudz 
mācījos. Tā nenoliedzami man bija jauna 
pieredze darbā un lielisks profesionāls 
guvums, kurš noderēja visu turpmāko 
mūžu.

Kaula atbalsts ģimenēm 
70. gados blakus slimnīcai uzcēla dar-

biniekiem māju. Arodbiedrība sadalīja 
dienesta dzīvokļus. Arī es no Rīgas dzī-
vokļa pārcēlos uz turieni. Jo ginekolo-
gam tāds darbs, ka mani varēja uzcelt 
augšā jebkurā diennakts laikā. Ja pēkšņi 
kādi sarežģījumi pacientam radušies, 
tad vieglāk un ātrāk uz slimnīcu nokļūt 
turpat no blakus mājas. Slimnīcas darbi-
nieku mājā visus šos gadus dzīvojām ār-
kārtīgi draudzīgi – kā tāda liela ģimene, 
kopā svinējām svētkus, jubilejas. Mans 
vislielākais gandarījums – ja varēju pa-
līdzēt slimniekam. Ginekologa profe-
sijā bija īpašs prieks par, tā sauktajiem, 

No kreisās – Dr. Siļķe, galvenā ārste Stepanova, Dr. Zel-
lis, vec.māsa A.Vanags, Dr. Zara. 60. gadu beigas

Daktere Aina Zara. 80. gadi
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“pieārstētajiem bērniņiem”, par to, ka 
varēju palīdzēt gadījumos, kuri sākot-
nēji izskatījās pavisam bezcerīgi, taču 
bērniņš mātei tomēr “pieteicās” – atnāca 
šai pasaulē. Alberta Kaula laikā kolhozs 
ļoti atbalstīja jaunās ģimenes un daudz-
bērnu ģimenes. Bērni bija ļoti svarīgi. Un 
arī man kā sieviešu ārstei bija par to liels 
prieks. Bieži iznāca strādāt vairāk nekā 
10 stundas dienā, kaut arī pati biju nogu-
rusi, tomēr mēģināju vienmēr rast laiku, 
lai savus pacientus uzmundrinātu, īpaši 
jau emocionāli”, atceras daktere.

“Lai pateiktos dakterei Zarai būtu jābūt 
dzejniekam, bet man diemžēl nav tādu 
dotību”, slimnīcas pateicību grāmatā 
1970. gada oktobrī rakstījusi kāda slim-
niece: “No visas sirds paldies par laipnī-
bu, siltajiem vārdiem un smaidu. Viņai 
nekad neaptrūkst vārdu, ar ko uzmun-
drināt slimnieku visgrūtākā brīdī”, šis ir 
tikai viens fragments no prāvās Ādažu 
slimnīcas pateicību grāmatas, kura gadu 
garumā ir saglabājusi daudz labu vārdu 
veltītu arī citiem slimnīcas darbinie-
kiem, un to, par laimi, bijis daudz.
Uz Ādažiem brauc no visa 
Rīgas rajona

Stāsta daktere A.Zara: “Pacientu slim-
nīcā pa šiem gadiem bijis liels skaits. Uz 
Ādažiem ārstēties brauca no visa Rīgas 

rajona – Olaines, 
Salaspils, Ropa-
žiem. Bija laiks, 
kad visi slimnī-
cas gaiteņi bija 
pilni, atvainojiet 
par manis lietoto 
žargonvārdu, ar 
tā saucamajām, 
r a s k l a d e n ē m . 
Visiem centā-
mies palīdzēt 
ar savām zinā-
šanām un ie-
maņām. Manā 
specialitātē liela 

nozīme bija tieši sieviešu izglītošanas 
darbam. Padomju laikos dzimumau-
dzināšanas jautājumi bija “tabu”, jaunās 
sievietes bieži bija nedrošas un nepiere-
dzējušas, nezināja elementāras lietas. Par 
tām jau nekur nerunāja. Atceros, man 
bija īpašas metodes, kad ārstēju poligona 
virsnieku dāmas. Viņas reizēm bija tik 
“pārgudras”, ka manus padomus neņēma 
galvā. Taču tīri cilvēcīgi gribēju viņām 
palīdzēt un ķēros pie “pēdējā salmiņa” 
– paziņoju, ka man ir augstāka dienesta 
pakāpe kā viņas vīram, un tāpēc mani 
rīkojumi viņām ir jāizpilda. Un punkts. 
Šajā gadījumā tas vienmēr “nostrādāja”, 
smejas šarmantā daktere.
Ja nu rīt sākas karš

“1977. gadā man tika piešķirta vecākā 
leitnanta pakāpe, bet pa visiem darba ga-
diem es droši vien uzdienēju līdz majo-
ram, smejas daktere un papildina: “Visi 
operējošie ārsti bija sevišķā uzskaitē. 
Mani personīgi gatavoja par neiroķirur-
gu kara gadījumā. Mūs dakterus regulāri 
sūtīja uz kursiem, kas nemaz nebija slik-
ti no profesionālā viedokļa, izņemot to 
mūžīgo vojennuju podgotovku (sagatavo-
šana kara darbībai), bet pie tās jau bijām 
pieraduši. Tracināja Kara komisariāta 
regulārie izsaukumi “atrādīties”. Atceros 
– kādā rudens pusē mēs, visi slimnīcas 
darbinieki, kolhoza talkā lasījām kartu-
peļus. Pie lauka piebrauca armijas mašī-
na un mani vienu ar visiem dubļainajiem 
gumijniekiem ielādēja mašīnā un aizve-
da uz Rīgu. Kara komisariātā bija viens 
dokuments jāparaksta, ka piekrītu kara 
laikā būt ķirurgs. “A jesļi zavtra voina” 
smejies vai raudi – tāds arī šajā reizē bija 
virsnieku arguments!

Visaugstākā kategorija gine-
koloģijā un dzemdniecībā

“Padomju gados “skaļie apbalvojumi”-
tika piešķirti katrā revolūcijas gadskārtā, 
tos īpaši augstu nevērtēju. Taču viena no-
zīmīga atzinība man tomēr bija – 1972.

gadā, kad toreiz atbilstoši padomju 
saukļiem piešķirtais nosaukums patie-
sībā bija ļoti nozīmīgs arī pēc satura, jo 
deva man iespēju iestāties bez iestājpār-
baudījumiem un iegūt augstāko ārstu 
kvali�kācijas celšanas formu ordinatūrā 
(aspirantūrā). Biju ļoti pagodināta par 
piešķirto, bet dzīve diemžēl iegrozījās 
citādāk, nespēju tā vienkārši atstāt savus 
darba pienākumus un šo iespēju neiz-
mantoju. Kaut gan mācīties man pati-
ka visu mūžu. Nesen saskaitīju – kādas 
11 reizes savā darba dzīvē paaugstināju 
kvali�kāciju dažādos īsākos vai garākos 
profesionālajos kursos un apmācībās. 
Iesūnot darba ikdienā man nu nekādi 
nepatika! Priecēja arī 1991. gadā piešķir-
tais tituls “Par visaugstāko kategoriju jeb 
kvali�kāciju ginekoloģijā un dzemdnie-
cībā. Tas ļauj apzināties, ka mans mūža 
darbs nav bijis veltīgs un ticis novērtēts.”

“45 gadi Ādažu slimnīcā aizskrēja kā 
mirklis. Palicis gandarījums par pada-
rīto, ka esmu arī kādu mazu daļiņu no 
sevis atstājusi Ādažos,” mazliet klusināti 
nosaka sirmā ārste. Bet dakteres dzīves-
biedrs neļauj mums ieslīgt nostaļģijā par 
pagājušajiem gadiem, viņš tuvojas mūsu 

sarunas vietai ar smaržīgi kūpošām ka-
�jas tasītēm rokās un mundri sauc, ka 
dāmām pienācis ka�jas laiks. 

Palikt uzticīgam solījumam
Visos šajos gados mainījušies cilvēki 

un viņu likteņi, dažādi notikumi, varas, 
mundieri un himnas, bet Ādažu medicī-
nas darbinieki palikuši uzticīgi Hipokrā-
tam dotajam solījumam, visos laikos 
godam pildījuši savus pienākumus. Bet 
tāda jau ir ikviena medicīnas darbinieka 
sūtība - līdzjūtība, zināšanas un prasmes. 
Lai prasme mums visiem nodzīvot dzīvi 
ar gaišām domām un patiesi tīru sirds-
apziņu!

Elita Pētersone

Rakstā izmantoti Latvijas Valsts vēstures 
arhīva materiāli, bijušo un esošo ādažnieku, 
kā arī Saldus iedzīvotāju atmiņu stāstījumi.

Operāciju zālē. Pa labi - Dr. Siļķe un Dr. Zara. 60. gadi

Pie pacienta. 60. gadi

Slimnīcas virtuvē. 60. gadi



ĀDAŽU VĒSTIS   15. NOVEMBRIS (169) 201420

NOVADĀ

Tiešie maksājumi un grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā 
Kas ir tiešie maksājumi un kāds tiesī-

bu akts to regulē?
Šā gada 15. janvārī stājās spēkā grozīju-

mi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas liku-
mā. Viens no jauninājumiem bija likumā 
noteiktie tiešie norēķini, kad dzīvokļu 
īpašnieki par siltumu, ūdeni un citiem 
pakalpojumiem maksā tieši pakalpoju-
mu sniedzējam, nevis pārvaldniekam. 
Par Dzīvojamo māju pārvaldīšanas liku-
mu un tiešo norēķinu principu izstrādā-
šanu atbildēja Ekonomikas ministrija. 

Dažās pilsētās un mazajās pašvaldībās 
tiešie norēķini pastāv jau sen. Kā, piemē-
ram, Ādažu centrā un Kadagas ciematā 
ūdens un kanalizācijas pakalpojumi jau 
tagad tiek nodrošināti bez pārvaldnieka 
starpniecības, taču, piemēram, Podnie-
ku ciematā šis pakalpojums tiek nodro-
šināts, pamatojoties uz kopības noslēgto 
pārvaldīšanas līgumu, izmantojot mājas 
pārvaldnieku kā starpnieku. Savukārt 
atkritumu izvešana visā Ādažu nova-
dā daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām 
tiek organizēta, izmantojot pārvaldnieka 
starpniecību. Šajos gadījumos pārvald-
nieka pienākums ir pakalpojuma sniedzē-
ju apkalpot – veikt aprēķinus un izrakstīt 
rēķinu katram dzīvoklim, iekasēt naudu 
un pārskaitīt to pakalpojuma sniedzējam.

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 
17.3 pants nosaka, ka par dzīvojamās mā-
jas uzturēšanai nepieciešamajiem pakal-
pojumiem dzīvojamās mājas īpašnieks 
(par tādu uzskata arī dzīvokļa īpašnie-
ku) patstāvīgi norēķinās ar pakalpojuma 
sniedzēju, veicot viņam tiešus maksāju-
mus. Taču īpašnieks ir tiesīgs pieņemt 
lēmumu un dot šādu uzdevumu pilnva-
rotajai personai, tostarp mājas pārvald-
niekam.

Šobrīd visās mājās, kur pārvaldnieks 
ir SIA “Ādažu Namsaimnieks”, īpašnie-
ki ir pilnvarojuši pārvaldnieku slēgt lī-
gumu ar atkritumu apsaimniekošanas 
uzņēmumu par atkritumu izvešanu, bet 
Podnieku ciematā arī par auksto ūdeni 
un kanalizāciju. 

Ja dzīvokļu īpašnieki pieņems lēmu-
mu norēķināties par atkritumu izveša-
nu, izmantojot tiešos maksājumus, kas 

izrakstīts rēķinu par šo pakalpojumu?
Šajā gadījumā Jums rēķinu nosūtīs jau 

nevis pārvaldnieks, bet gan pakalpojuma 
sniedzējs jeb atkritumu izvešanas uzņē-
mums. 

Papildu izdevumi, pārejot uz tieša-
jiem maksājumiem

Protams, ir jāņem vērā, ka, pārejot uz 
tiešajiem maksājumiem, Jums būs papil-
du izdevumi. 

Kādēļ? Tāpēc, ka pakalpojuma snie-
dzējam pašam būs jāveic virkne darbību, 
ko šobrīd veic pārvaldnieks. 

Pakalpojuma sniedzējam, nodrošinot 
tiešos maksājumus, pašam būs jāapko-
po dati par visiem klientiem (dzīvokļu 
īpašniekiem), jāizveido un jāuztur klien-
tu datu bāze, jāveic aprēķini par pakal-
pojuma sniegšanu katram īpašniekam 
atsevišķi, kā arī jāizraksta un jānosūta 
katram īpašniekam atsevišķs rēķins. 

Arī Dzīvojamo māju pārvaldīšanas li-
kuma 17.4 pants regulē darbības, kas jā-
veic pakalpojuma sniedzējam. Tās ir: 

1) sagatavot un izsniegt izziņu par 
maksājumiem;

2) sagatavot paziņojumu par parāda 
esamību un nodot to adresātam;

3) savlaicīgi celt tiesā prasību pret dzī-
vojamās mājas īpašnieku par maksājumu 
saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

Kāda tam saistība ar paziņojumiem 
par mājas kopējo parādu un katra īpaš-
nieka nenomaksātiem rēķiniem par 
katru pakalpojumu?

Likumā paredzēts arī mehānisms, kā 
bremzēt parādu pieaugumu. Ja jau pār-
valdnieks uzņēmies iekasēt naudu, tad 
laikus jāpiedzen parādi, nepieļaujot, ka 
uzkrājas lielas summas. Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 
16. punktā teikts: ja dzīvojamās mājas 
(tostarp dzīvokļa) īpašnieks 2014. gada 
1. maijā par pakalpojumu norēķinās ar 
pārvaldnieka starpniecību, pārvaldnie-
kam ir pienākums nosūtīt viņam pazi-
ņojumu, kurā norāda kopējo parādu par 
katru pakalpojumu un atsevišķi – katra 
dzīvokļa īpašnieka parādu par ikvienu 
pakalpojumu, kā arī noslēgtos parādu at-
maksas gra�kus, pakalpojuma sniedzē-

jiem pārskaitītās summas un atlikušos 
parādus, kas iekrājušies līdz paziņojuma 
sagatavošanas dienai.

Pamatojoties uz šo likuma regulējumu, 
SIA “Ādažu Namsaimnieks” oktobra 
rēķinos bija sagatavojis informāciju, kas 
attiecas uz tiešo norēķinu ieviešanu, kā 
arī par parādiem, kuri ir attiecināmi uz 
pakalpojumiem, kurus var mainīt uz tie-
šajiem norēķiniem. 

Ko darīt, ja dzīvokļu īpašnieki tomēr 
grib pāriet uz tiešajiem maksājumiem?

Gadījumā, ja mūsu novadā būs dzīvoja-
mās mājas īpašnieki, kuri vēlēsies mainīt 
kārtību un pāriet uz tiešajiem maksāju-
miem par atsevišķiem pakalpojumiem, 
tad saskaņā ar Dzīvojamo māju pārval-
dīšanas likumu dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašniekiem jāpieņem lēmums par mak-
sājumu veidu un kārtību, kādā veicami 
turpmākie maksājumi par dzīvojamās 
mājas uzturēšanai nepieciešamo pakal-
pojumu (ūdensapgāde un kanalizācija vai 
sadzīves atkritumu izvešana), nosakot:
- vai katrs dzīvokļa īpašnieks par dzī-

vojamās mājas uzturēšanai nepiecie-
šamajiem pakalpojumiem patstāvīgi 
norēķināsies ar attiecīgā pakalpojuma 
sniedzēju, veicot tiešus maksājumus 
pakalpojuma sniedzējam;

- vai arī dzīvokļu īpašnieku kopība 
lems nemainīt esošo kārtību un arī 
turpmāk pilnvarot SIA “Ādažu Nam-
saimnieks” organizēt maksājumu ie-
kasēšanu no dzīvokļu īpašniekiem par 
attiecīgo dzīvojamās mājas uzturēšanai 
nepieciešamo pakalpojumu un saņem-
to maksājumu pārskaitīšanu attiecī-
gā pakalpojuma sniedzējam dzīvokļu 
īpašnieku vārdā.
Savukārt, ja dzīvokļa īpašnieki nevēlas 

mainīt esošo kārtību, paliekot pie tā, ka 
pārvaldnieks ir starpnieks pakalpojuma 
nodrošināšanā, ir divi veido, kā rīkoties:

1. Organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsa-
pulci, lai pieņemtu lēmumu par pāreju uz 
tiešajiem maksājumiem;

2. Turpināt uzticēties savam pārvald-
niekam, atstājot spēkā esošo maksājumu 
kārtību. 

“Ādažu Namsaimnieks”

Saņemiet atgādinājumu par nodokļu nomaksu īsziņā un e-pastā!
Lai veicinātu nekustamā īpašuma 

nodokļa savlaicīgu nomaksu, por-
tāls www.epakalpojumi.lv nodrošina 
iespēju nodokļa maksātājiem, kuri 
nav nomaksājuši nodokli, izsūtīt at-
gādinājumu uz e-pastu dažas dienas 
pirms nodokļa apmaksas termiņa un 
kā e-pastu un īsziņu uz mobilo tālru-

ni nodokļa apmaksas termiņa dienā. 
Piesakieties uz pakalpojumu – at-

gādinājumu saņemšana – portālā 
www.epakalpojumi.lv

Personām, kuras piesakās saņemt 
atgādinājumus e-pastā vai uz mobilo 
tālruni, līdzīgi kā piesakoties saņemt 
maksāšanas paziņojumu e- pastā, 

sistēmā tiek reģistrēts dokuments 
“E-iesniegums”, kā arī šie dati tiek re-
ģistrēti personas kartītes attiecīgajos 
laukos.

Nekustamā īpašuma
nodokļu administratore    

V. Saleniece
Tālr. 67996458



ĀDAŽU VĒSTIS   15. NOVEMBRIS (169) 2014 21

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (14.10.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes       
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Māris 
Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, 
Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvid-
sone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds 
Plūmīte, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Karina 
Sprūde, Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.

1. Par eksperimentālo maršrutu Ādaži – 
Krastupes iela – Atari.

Lēmums: Atzīt pārvadājumu veikšanu reģio-
nālās vietējās nozīmes maršrutā Nr.5721 par 
atbilstošu pašvaldības un novada iedzīvotāju 
vajadzībām un aicināt SIA ”Autotransporta 
direkcija” iesniegt priekšlikumu Sabiedriskā 
transporta padomei lēmuma pieņemšanai par 
pasažieru pārvadājumu turpināšanu minētajā 
maršrutā un tā iekļaušanu pamata maršrutu 

tīklā. Kompensēt Pārvadātājam zaudējumus, 
kas radīsies, nodrošinot sabiedriskā transpor-
ta pakalpojumus minētajā maršrutā. Paredzēt 
pašvaldības budžetā nepieciešamos �nanšu 
līdzekļus Pārvadātāja zaudējumu kompensēša-
nai.uzturēšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas (16.10.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes       
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Māris 
Sprindžuks, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, 
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija 
Keiša, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, 
Liāna PUMPURE, Jānis Ruks, Karina Sprū-
de, Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.

1. Informatīvs jautājums par dzīvokļa 
iegādi pašvaldības dzīvojamā fonda vaja-
dzībām.

Lēmums: Piekrist uzsākt darbības nekus-
tamā īpašuma novērtēšanai un izsoles rī-
košanai. Domes Juridiskajai un iepirkuma 

daļai informēt Rīgas apgabaltiesas iecirkņa 
Nr.53 Zvērinātu tiesu izpildītāju Mārtiņu 
Eglīti par domes nodomu izmantot pirm-
pirkuma tiesības nekustamā īpašuma iegū-
šanā.

Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (28.10.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes         
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: Māris 
Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, 
Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dā-
vidsone, Adrija Keiša, Edmunds Plūmīte, 
Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, 
Karina Sprūde. 

1. Par grozījumu Ādažu novada domes 
2014.gada 26. augusta saistošajos notei-
kumos Nr.16 “Par audzēkņu vecāku līdz�-
nansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolā”.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.25 “Grozījums Ādažu novada domes 
2014.gada 26.augusta saistošajos noteiku-
mos Nr.16 “Par audzēkņu vecāku līdz�nan-
sējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”” 
un sagatavot tos parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par Grozījums Ādažu novada domes 2014.

gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.17 
“Par audzēkņu vecāku līdz�nansējumu Ādažu 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā”.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.26 “Grozījums Ādažu novada domes 2014.
gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 
“Par audzēkņu vecāku līdz�nansējumu Ādažu 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā”” un sagatavot 
tos parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
3. Par grozījumiem Ādažu novada Kultūra 

centra nolikumā.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.14 “Grozī-

jumi Ādažu Kultūras centra nolikumā” un 
sagatavot to parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
4. Par apbalvojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt sudraba nozīmītes un 

pateicības rakstus šādiem iedzīvotājiem 
un iestāžu darbiniekiem par ieguldījumu 
Ādažu novada attīstībā: Normundam Brei-
dakam, Gunāram Freidenfeldam, Joannai 
Dei�ai, Irēnai Kuzņecovai, Solvitai Vasi-
ļevskai, Ainai Balodei, Andai Kļavei, Dacei 
Dumpei, Jurim Neimanim, Maijai Lācei, 
Uģim Jokstam, Elgai Šlūkei, Ritai Daģei, 
Valdai Ļuļakai.

Balsojums: “par” - 10, “pret” – nav, “attu-
ras” – 2 (A.Keiša, K.Sprūde).

5. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu ne-
kustamajam īpašumam “Ūbeles”.

Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma 
“Ūbeles” lokālplānojuma izstrādāšanu ar 
mērķi pamatot funkcionālā zonējuma mai-
ņu no darījumu iestāžu apbūves zonas uz 

jauktu dzīvojamās un darījumu iestāžu ap-
būves zonu, nosakot darījumu iestādēm ne-
pieciešamās platības.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
6. Par nekustamā īpašuma “Valteri” detāl-

plānojumā noteiktās apbūves intensitātes 
precizēšanu nekustamajā īpašumā Remberģu 
ielā 5.

Lēmums: Veikt izmaiņas nekustamā īpa-
šuma “Valteri” detālplānojumā un noteikt, 
ka nekustamajā īpašumā Remberģu ielā 
5 drīkst palielināt apbūves intensitāti ar 
noteikumu, ka stāvu platība nedrīkst pār-
sniegt 500m2, atbilstoši novada teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem. 
Lēmumu publicēt laikrakstā “Ādažu Vēstis” 
un laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, 
Baldones ielā 1A, Rīgā, viena mēneša laikā 
no tā spēkā stāšanās dienas.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
7. Par nekustamo īpašumu “Ziemeļbullas”, 

“Liānas”, “Mājas” un “Annas” detālplānoju-
ma īstenošanas kārtības precizēšanu.

Lēmums: Noteikt, ka spēkā esošais de-
tālplānojums nekustamajiem īpašumiem 
“Ziemeļ-bullas”, “Liānas”, “Mājas” un “An-
nas” īstenojams atbilstoši domes 2007.gada 
21.decembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.52 “Par detālplānojuma Ādažu novada 
Stapriņu ciema nekustamajiem īpašumiem 
“Ziemeļ-bullas”, “Liānas”, “Annas” un “Mā-
jas” gra�sko daļu un teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumiem”.

Balsojums: “par” - 10, “pret” – nav, “atturas” 
- 2 (J.Antonovs, J.Ruks).

8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-
nu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 30.

Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma Rī-
gas gatvē 30 zemes ierīcības projektu un piekrist 
zemesgabala  sadalīšanai. Piešķirt parcelei Nr. 
“1” 0,1341 ha platībā ar ēkām un būvēm adre-
si: Rīgas gatve 30A, Ādaži, Ādažu nov. Noteikt 
lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme. Saglabāt parcelei Nr. “2” 0,1200 
ha platībā adresi: Rīgas gatve 30, Ādaži, Ādažu 
nov. Noteikt parcelei Nr. “2” lietošanas mērķi: 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināša-

nu Kadagas ciema nekustamajam īpašumam 
“Timroti”.

Lēmums: Apstiprināt Kadagas ciema nez 
projektu un piekrist zemesgabala  sadalīša-

nai. Piešķirt parcelei Nr. “1” 0,2906 ha pla-
tībā adresi: Timrotu iela 4, Kadaga, Ādažu 
nov., nosakot lietošanas mērķi: neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 
Piešķirt parcelei Nr. “2” 0,2705 ha platībā ar 
ēkām un būvēm adresi: Timrotu iela 2, Ka-
daga, Ādažu nov., nosakot lietošanas mērķi: 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 
Piešķirt parcelei Nr. “3” 0,0323 ha platībā 
adresi: Timrotu iela, Kadaga, Ādažu nov., 
nosakot lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā. Piešķirt parce-
lei Nr. “4” 0,2504 ha platībā ar ēkām un bū-
vēm adresi: Timrotu iela 3, Kadaga, Ādažu 
nov., nosakot lietošanas mērķi: individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprinā-

šanu Baltezera ciema nekustamajam īpašu-
mam “Rembīši”.

Lēmums: Apstiprināt Baltezera ciema ne-
kustamā īpašuma “Rembīši” zemes ierīcības 
projektu un piekrist zemesgabala sadalīša-
nai. Piešķirt parcelei Nr. “1” 0,1246 ha pla-
tībā ar ēkām un būvēm adresi: Āķu iela 8, 
Baltezers, Ādažu nov., nosakot lietošanas 
mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbū-
ves zeme. Piešķirt parcelei Nr. “2” 0,1504 ha 
platībā adresi: Āķu iela 10, Baltezers, Ādažu 
nov., nosakot lietošanas mērķi: individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
11. Par Gaujas upes gultnes tīrīšanas un pa-

dziļināšanas pasākumiem.
Lēmums: Uzdot domes Juridiskajai un 

iepirkuma daļai sagatavot koncepciju par 
Gaujas upes gultnes tīrīšanas un padziļinā-
šanas pasākumiem, sniedzot tajā skaidroju-
mu izpētes izsolei un resursu izsolei; izpētīt 
un informēt par līdzīgiem precedentiem ci-
tās pašvaldībās; viedokli sagatavot, pamato-
joties uz normatīvajiem aktiem un vadoties 
no pašvaldības interesēm.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
12. Par zemes piešķiršanu nomā Elīzas ielā 

12, Kadagā.
Lēmums: Uzdot domes Saimniecības un 

infrastruktūras daļai apsekot zemesgabalu 
Elīzas ielā 12, Kadagā, ar mērķi noteikt tā-
lāku zemes izmantošanas mērķi. Sadarbībā 
ar domes Juridisko un iepirkuma daļu saga-
tavot zemes atbrīvošanas un sakārtošanas 
nosacījumus.
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Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
13. Par Ādažu vidusskolas ilgtermiņa attīstību.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada bibliotē-

kas izcelšanu no Ādažu vidusskolas telpām. 
Uzdot Saimniecības un infrastruktūras daļai 
sadarbībā ar Attīstības un investīciju daļu uz 
11.11.2014. Attīstības komitejas sēdi sagatavot 
priekšlikumus un izvērtēt alternatīvas Ādažu 
novada bibliotēkas telpām. Atbalstīt ilgter-
miņa skolas attīstības koncepciju, paredzot 
izveidojot divas atsevišķas izglītības iestādes. 
Uzdot Attīstības un investīciju daļai sadar-
bībā ar Ādažu vidusskolu organizēt Ādažu 
izglītības iestāžu ilgtermiņa attīstības teh-
niski ekonomiskā pamatojuma izvērtējuma 
izstrādi. Tehniski ekonomiskā pamatojuma 
sagatavošanai nodrošināt nepieciešamo lī-
dz�nansējumu.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
14. Par SIA “Ādažu Ūdens” statūtu kapitāla 

palielināšanu.
Lēmums: Ieguldīt pašvaldības SIA “Ādažu 

Ūdens” pamatkapitālā EUR 7853 saskaņā 
ar tāmi, no pašvaldības speciālā budžeta lī-
dzekļiem, ar mērķi realizēt projektu “Ādažu 
kultūras nama ārējās kanalizācijas izbūve, 
Gaujas ielā 4, Ādažos”. SIA “Ādažu Ūdens” 
iesniegt domei atskaiti par līdzekļu izlieto-
jumu 10 dienu laikā pēc kanalizācijas izbū-
ves darbu pabeigšanas.

Balsojums: “par” - 10, “pret” – 2 (A.Keiša, 
K.Sprūde), “atturas” - nav.

15. Par nekustāmā īpašuma “Ūbeļu iela” iegādi.
Lēmums: Piekrist iegādāties no pašvaldī-

bas SIA “Ādažu Ūdens” nekustamo īpašumu 
- asfaltētu ceļa posmu “Ūbeļu iela”, Ādaži, 
Ādažu novads, 1,8099 ha platībā. Organizēt 
nekustamā īpašuma novērtēšanu. Pēc no-
vērtējuma saņemšanas veikt samaksu par 
nekustamā īpašuma iegādi EUR 11382,97 
apmērā, ja novērtējums būs augstāks par 
minēto summu, un ņemt nekustamo īpašu-
mu uzskaitē Domes bilancē.

Balsojums: “par” - 10, “pret” – 1 (A.Keiša), 
“atturas” – 1 (K.Sprūde).

16. Par grozījumiem 2011.gada 4.augusta 
nekustamā īpašuma nomas līgumā Nr. JUR 
2011-08/430.

Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2016. gada 31. 
oktobrim ūdenssporta nodarbību organizēša-
nai iesācējiem un jauniešiem un bērniem SIA 
“Promobius” pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Vējpriedes” zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 8044 008 0203 daļu 0,005 
ha platībā, un pašvaldībai piekrītošās mākslī-
gās ūdenskrātuves “Vējupe” zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 8044 008 0210 daļu 0,34 
ha platībā.

Balsojums: “par” - 10, “pret” – nav, “atturas” – 
2 (A.Keiša, K.Sprūde).

17. Par grozījumiem lēmumā par transporta 
līdzekļu izmantošanu pašvaldībā.

Lēmums: Veikt grozījumus domes 2013. gada 
26. novembra lēmumā Nr.294 “Par transporta lī-
dzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”, 
papildinot lēmuma 2.pielikumu ar jauniem ierak-
stiem “Ainavu arhitekts – dārznieks” un “Projektu 
vadītāja (uzņēmēju atbalsta speciālists)”. Noslēgt 
līgumu ar domes Attīstības un investīciju daļas 
Ainavu arhitekti – dārznieci un Projektu vadītā-
ju par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu 
darba vajadzībām, atbilstoši iekšējo noteikumu 
nosacījumiem. 

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
18. Par zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā M.S. līdz 2025.

gada 31.decembrim pašvaldībai piederošo 
1/5 domājamo daļu no nekustamā īpašuma 

“Kauguri”, Baltezers, zemesgabala 0,039 ha 
platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2016.gada 

31.decembrim E.I. nekustamā īpašuma “Vi-
netas”, Kadaga, daļu, mazdārziņa Nr.7A ze-
mesgabalu 0,02 ha platībā.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
19. Par piekrišanu zemes iegūšanai  īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka SIA “�e House 

of Jagannath” iegūst īpašumā nekustamā 
īpašuma “Sūnas” zemesgabalu 4,8185 ha 
platībā rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu 
apbūvei.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federāci-

jas pilsone I.K. iegūst īpašumā 1/2 domā-
jamo daļu no nekustamā īpašuma “Jāņ-
kalnu ceļš 6”, Alderi, zemesgabala 0,1262 
ha platībā; 1/2 domājamo daļu no nekus-
tamā īpašuma “Jāņkalnu ceļš A”, Alderi, 
zemesgabala 0,0521 ha platībā. Piekrist, ka 
Krievijas Federācijas pilsonis S.F. iegūst 
īpašumā: 1/2 domājamo daļu no nekus-
tamā īpašuma “Jāņkalnu ceļš 6”, Alderi, 
zemesgabala 0,1262 ha platībā; 1/2 domā-
jamo daļu no nekustamā īpašuma “Jāņkal-
nu ceļš A”, Alderi, zemesgabala 0,0521 ha 
platībā.

Balsojums: “par” - 11, “pret” – 1 (A.Keiša), 
“atturas” – nav.

Lēmums: Piekrist, ka, Latvijas Republikas 
nepilsone J.L. iegūst īpašumā nekustamā 
īpašuma Vecupes iela 7, Kadaga zemesgaba-
lu 0,1442 ha platībā individuālo dzīvojamo 
māju apbūvei.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
Lēmums: Piekrist, ka biedrība “Katlapdārzi” 

iegūst īpašumā nekustamā īpašuma “Katlapdār-
zi”, Ādaži, Ādažu nov. zemesgabalu 1,93 ha platī-
bā vasarnīcu un dārza māju apbūvei.

Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.
20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 

2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.19 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus 
Nr.27 “Grozījumi Ādažu novada domes 2013.
gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 
“Ādažu novada pašvaldības nolikums”” un sa-
gatavot tos parakstīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parā-

da dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA “Darts grupa” nekusta-

mā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo 
īpašumu – zemi un ēkām, “Kadaga 10A”, Ka-
daga, Ādažu novadā, EUR 1429,53 apmērā, kas 
sastāv no pamatparāda EUR 841.02 un noka-
vējuma naudas EUR 588.51.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
22. Par Ādažu bibliotēkas nolikumu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.15 “Ādažu 

bibliotēkas nolikums” un sagatavot to paraks-
tīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
23. Par Ādažu novada pašvaldības līdz�-

nansējuma vērtēšanas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot Ādažu novada pašvaldī-

bas līdz�nansējuma vērtēšanas komisiju uz 
vienu gadu no 2014.gada 1. oktobra līdz 2015.
gada 30.septembrim. Komisijas darbība var 
tikt pārtraukta pirms termiņa, pamatojoties 
uz domes lēmumu. Apstiprināt Komisiju šādā 
sastāvā: Guntis Porietis (izpilddirektors), Sar-
mīte Mūze (�nansiste), Jānis Tiļčiks (Būvval-
des inženierkomunikāciju tīklu galvenais spe-
ciālists), Artis Brūvers (domes priekšsēdētāja 
vietnieks), Edmunds Plūmīte (deputāts). Par 

Komisijas priekšsēdētāju tiek iecelts Guntis 
Porietis.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
24. Par �nansējuma piešķiršanu energoau-

dita veikšanai daudzdzīvokļu mājai Pirmā 
iela 23.

Lēmums: Piešķirt pašvaldības līdz�nan-
sējumu 426,86 EUR apmērā SIA “Ādažu 
Namsaimnieks” daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas Pirmā iela 23 energoaudita 
veikšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
25. Par nepabeigto būvniecības objektu iz-

slēgšanu no grāmatvedības uzskaites un iz-
maksu norakstīšanu izdevumos.

Lēmums: Pamatojoties uz Likuma par paš-
valdībām 14.panta otrās daļas 3.punktu, 
15.12.2009. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kār-
to grāmatvedības uzskaiti”, izslēgt no domes 
grāmatvedības uzskaites šādus nepabeigtās 
celtniecības objektus: “Apgaismojuma izbūve 
Rīgas gatvē” (PL-00523) 1678,99 EUR vērtībā 
un “Ādažu novada domes ēkas Gaujas ielā 16, 
Ādažos rekonstrukcija” (PL-00670) 150344,46 
EUR vērtībā. Lēmumā minēto objektu izmak-
sas norakstīt izdevumos.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
26. Par nosacītās cenas apstiprināšanu ne-

kustamajam īpašumam “Āķi”.
Lēmums: Apstiprināt pašvaldībai piede-

rošā nekustamā īpašuma “Āķi”, Baltezers, 
zemes nosacīto cenu EUR 207300,00.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
27. Par zemes domājamās daļas nodošanu 

īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot K.L. īpašumā bez atlī-

dzības daudzdzīvokļu mājai Gaujas ielā 
piesaistītā zemes gabala (kadastra nr. 8044 
900 0130) dzīvoklim (kadastra nr. 8044 900 
0688) piekrītošās 342/25349 domājamās da-
ļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
28. Par dāvinājuma pieņemšanu.
Lēmums: Pieņemt no R.S. pašvaldības īpa-

šumā bez atlīdzības bērnu rotaļu laukumu 
“Zemūdene Nautilius” EUR 1730,00 vērtībā, 
noslēdzot dāvinājuma līgumu.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
29. Par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11.
Lēmums: Atļaut SIA “Ādažu desu darbnī-

ca” apkalpojošiem transportlīdzekļiem iz-
mantot (braukt un stāvēt) ietves daļu Gaujas 
ielā 11 darba dienās: 08:30 – 10:00, 19:30 – 
20:30; sestdienās: 18:00 – 19:00.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
30. Par pašvaldības Ētikas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot pašvaldības Ētikas ko-

misiju. Apstiprināt Komisijas nolikumu. 
Apstiprināt Komisiju šādā sastāvā: Juris An-
tonovs (deputāts), Valerijs Bulāns (deputāts), 
Kerola Dāvidsone (deputāte), Edvīns Šēpers 
(deputāts), Liene Krūze (būvvaldes būvin-
spektore), Everita Kāpa (Juridiskās un iepir-
kuma daļas vadītāja).

Balsojums: “par” - 9, “pret” – nav, “atturas” 
– 3 (A.Keiša, E.Plūmīte, L.Pumpure).

31. Par atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot Odetu Indusi no Nepilnga-

dīgo lietu komisijas locekļa pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
32. Par dāvinājuma pieņemšanu Ādažu 

Mākslas un mūzikas skolā.
Lēmums: Pieņemt no A.R. pašvaldības 

īpašumā bez atlīdzības klavieru komplektu 
“Feurich” EUR 4100 vērtībā, noslēdzot dā-
vinājuma līgumu.

Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
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UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēs-

tis” (Nr. 169) izdots informatīvs pielikums, kurā 
publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie no-
teikumi:

Nr. 22 (23.09.2014.) “Par reklāmas un citu in-
formatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās 
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu Ādažu 
novadā.””

Nr. 23 (23.09.2014.) “Nodeva par reklāmas izvie-
tošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu Ādažu novadā.”

Nr. 25 (28.10.2014.) “Grozījums Ādažu novada 
domes 2014. gada 26. augusta saistošajos noteiku-
mos Nr. 16 “Par audzēkņu vecāku līdz�nansēju-
mu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā.””

Nr. 26 (28.10.2014.) “Grozījums Ādažu novada 
domes 2014. gada 26. augusta saistošajos noteiku-
mos Nr. 17 “Par audzēkņu vecāku līdz�nansēju-
mu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā.””

Nr. 27 (28.10.2014.) “Grozījumi Ādažu novada 
domes 2013. gada 23. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 19 “Ādažu novada pašvaldības nolikums.””

Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu no-
vada domes mājas lapā www.adazi.lv, drukātā 
veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klien-
tu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, 
Ādažu novada sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, 
SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un 
Ādažu novada domes bibliotēkā Gaujas ielā 30. 

Paziņojums par publisko apspriešanu par OZOLA ciršanu.

Saskaņā ar "Saistošo noteikumu par 
koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā" 
9. punktu: "Publiskās apspriešanas pro-
cedūru rīko, ja Ādažu novada teritorijā 
ārpus meža paredzēta koku izciršana 
publiski pieejamos objektos," laikā no 15. 

novembra līdz 15. decembrim publiskajai 
apspriešanai tiek nodota iecere nocirst 
ozolu Ādažu vidusskolas teritorijā Gau-
jas ielā 30 (kad. nr. 8044 008 0192), pie 
sporta laukuma. Visi interesenti ar iece-
ri var iepazīties Ādažu novada būvvaldē 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
pirmdienās un ceturtdienās būvvaldes 
darba laikā. Ieceres publiskās apsprie-
šanas sanāksme notiks 2014. gada 1. de-
cembrī plkst. 17.00 Ādažu novada būv-
valdē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā. Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus par iecerēto ozola ciršanu 
lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
katru darba dienu, domes darba laikā vai 
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi dace.
medniece@adazi.lv līdz 2014.  gada 15.  
decembrim. 

© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
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Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 

28. oktobra sēdes lēmumu Nr. 223 "Par at-
ļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustama-
jam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā 
"Ūbeles"" uzsākta lokālplānojuma izstrāde ar 
mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu 

no darījumu iestāžu apbūves zonas uz jauk-
tu dzīvojamās un darījumu iestāžu apbūves 
zonu, nosakot darījumu iestādēm nepiecieša-
mās platības. Par lokālplānojuma izstrādes va-
dītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas 
plānotājs Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekš-

likumus un ieteikumus minētā lokālplānoju-
ma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada 
domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā, katru darba dienu domes darba laikā vai 
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

No sirds sveicam
seniorus jubilejā! 
Oskaru Toru Karlsonu 70 g. 
Andri Neimani 70 g.
Silviju Zīli 70 g.
Elenu Andrunu 70 g. 
Jāni Egonu Cīruli 75 g. 
Maiju Dreimani 75 g. 
Elgu Gruzinsku 75 g. 
Velgu Lasmani 75 g.
Imantu Jāni Sprindžuku 75 g.
Daci Šūmani 75 g. 
Zoju Briedi 80 g. 
Ritu Daģi 80 g.
Veltu Bitēnu 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

AICINĀM ZIEDOT
Ādažu novada dome kopā ar Sociālo dienestu 
aicina Jūs arī šogad pievienoties Ziemassvēt-

ku labdarības akcijai, ziedojot savas �rmas 
produkciju vai naudas līdzekļus, lai ar pārtikas 

paciņām, dāvanām un eglītēm iepriecinātu 
bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, 

bērnus bāreņus, riska ģimeņu bērnus, I grupas 
invalīdus, vientuļos pensionārus, daudzbērnu 

ģimenes un novada trūcīgos iedzīvotājus. 
Ādažu novadā dzīvo 27 bērni invalīdi, 13 bērni 

bāreņi, 10 jaunieši ar īpašām vajadzībām, 45 
pirmās grupas invalīdi, 65 vientuļi pensionāri, 

deviņas ģimenes ar četriem un vairāk bērniem, 
165 trūcīgie iedzīvotāji.

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze
(mob. 29451628, tālr. 67997977)

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJAI

Ādažu novada dome
Gaujas iela 33A, LV-2164

REĢ. Nr. 90000048472
Valsts Kase

Konts: LV43 TREL 9802 4190 10000

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS 
19. novembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai.

Piedalās sieviešu vokālais ansamblis ”Gauja”
no Inčukalna un Ādažu vīru vokālais ansamblis.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
17. decembrī plkst.13.00 Gaujas ielā 16

”Ziemassvētku noskaņas”

ĀDAŽU SLIMNĪCAS DARBINIEKU 
PASĀKUMS

2014. gada 16. novembrī aprit 60 gadi kopš
Ādažu slimnīcas darbības uzsākšanas.

Aicinām visus bijušos darbiniekus uz Ādažu 
slimnīcas darbinieku pasākumu Ādažu

Kultūras centrā 21. novembrī plkst. 19.00

SLUDINĀJUMS
Jauns uzņēmums zivju pārstrādes rūpniecībā 

Ādažu novadā meklē darbiniekus.
Plašāka informācija www.bidvest.lv un

pa tālr. 26593404 (Katrīna Korothina)

PATEICĪBA
Ādažu Mākslas un mūzikas skola izsaka      

pateicību par vērtīgo dāvanu – klavierēm 
tam dāvinātājam, kurš vēlējās palikt anonīms.

PATEICĪBA
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde izsaka 

pateicību privātpersonām par vērtīgo
dāvanu – bērnu rotaļu laukumu.

PATEICĪBA
Izsakām pateicību Ādažu pašvaldības policijai 

un īpaši inspektoriem  – Aigaram Grillim un 
Intaram Kukulim par mums sniegto palīdzību!

Kristīne Bulāne un Melīna Podžuka
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No 10. novembra 
IZSTĀŽU ZĀLĒ 

Ligitas Caune izstāde
TE UN TĀLUMĀ

22. novembrī plkst. 20.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Jauniešu koris MUNDUS ielūdz uz
5. dzimšanas dienas svinībām! 

Daži viesi jau ir apstiprinājuši savu
klātbūtni, kā piemēram, Ikšķiles jauktais 

koris SOARE, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
koris un orķestris, Laima Dimanta ar grupu. 

Ieeja brīva

25. novembrī plkst. 21.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Izrāžu apvienības “Panna “
jaunā muzikālā izrāde

KUKULIS
Izrādē piedalīsies populārie aktieri

Ģirts Ķesteris, Maija Doveika,
Zane Daudziņa, Aldis Siliņš, Juris Lisners. 

Biļetes EUR 7.00  - 12.00 ”Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv 

27. novembrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra
koncertmeistara un pirmās vijoles 

RAIMONDA OZOLA
50. JUBILEJAS KONCERTS

Šoreiz koncertā liela loma tiks uzticēta 
LNSO stīgu grupai, kas muzicēs bez

diriģenta, paļaujoties uz paša jubilāra,
pirmās vijoles, Raimonda Ozola vadību.
Mūzika no franču, amerikāņu, krievu un

latviešu kino�lmām latin, jazz un jazz rock
ritmos, kā arī populārās klasiskās mūzikas

skaņdarbu apdares. 

Biļetes EUR 10 - 25 “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171

www.adazikultura.lv

28. novembrī plkst. 18.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Liepājas leļļu teātra izrāde 
LĀČRADZIS 

pēc Džūlijas Donaldsones populārās,
bērnu iemīļotās, pasakas motīviem.

Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00
Kultūras centra kasē

2. decembrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 
Teātra izrāde

MĒS UN MŪSU SIEVA
Kolumba cienīgi atklājumi, kaislību ugunis,

dzīvi miroņi, neiedomājami sižeta
pavērsieni, pašnāvību mēģinājumi, divi 

ģīboņi, gandrīz kautiņš uz līdzenas vietas 
un laimīgas beigas.

Par Aīdas Ozoliņas spēlētās varones sirdi
un vietu viņas dzīvē cīnīsies latviešu komiķi

Jānis Kirmuška un Imants Vekmans.
Biļetes EUR 4.00, 6.00, 7.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs

www.bilesuparadize.lv

8. decembrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Ādažu deju kolektīvu koncerts
MIRKLIS DEJU BURVĪBĀ

JDK RŪTA, JDK DRAUGI, VPDK SĀNSOLĪTIS

12. decembrī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Pasaules skaistākās melodijas koncertā 
CEĻOJUMS UZ ZIEMASSVĒTKIEM 

Ziemassvētku dziesmas no neapolitāņu
klasikas pērlēm un enerģiskajiem

komponista Astora Piazzolla argentīniešu 
tango ritmiem līdz pat skaņdarbiem no 

dvēseliskā Andrea Bocelli repertuāra.
Koncertā piedalās: Ilona Bagele (soliste),

Andris Ābelīte (balss, trompete, blok�auta),
Artūrs Palkevičs (taustiņinstrumenti, ģitāra),

Ernests Mediņš (sitaminstrumenti),
kā arī jaunās solistes

Katrīna Paula Dīringa un Melisa Kovaļova.
Biļetes EUR 7.00 - 15.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs

www.bilesuparadize.lv

22. decembrī plkst. 18.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Koncertizrāde ģimenēm 
ZIEMASSVĒTKU STUNDA
BRĪNUMSKAPJA SKOLĀ

Biļetes EUR 7.00 - 12.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

BILEŠU PARADĪZES (Kultūras centrā) kases darba laiks
O. 9.00-14.00, T. 15.00-19.00, C. 9.00 – 13.00, P. 16.00-21.00

STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230




