
2015. gada nogalē ekspluatācijā nodots Āda-
žu novada domes un Garkalnes novada do-
mes kopīgi īstenotais projekts, lai atveseļotu 
Mazo un Lielo Baltezeru, kura rezultātā ap 
Lielo un Mazo Baltezeru izbūvēti kanali-
zācijas tīkli 44 km garumā, uzstādītas 20 
kanalizācijas sūkņu stacijas un pirmo reizi 
Latvijā izbūvēta unikāla, jauna vakuuma 
kanalizācijas sistēma Bukultos. Tā ir pirmā 
Latvijā, ar kuras izbūvēšanu tika pāršķirta 
jauna lapa Latvijas Republikas vēsturē ka-
nalizācijas izbūves jomā. Projektā būvnie-

cības darbus veica SIA “Ostas celtnieks”, 
būvdarbus uzraudzīja SIA “Lakalme”.
Lai projektu varētu veiksmīgi uzsākt un īs-
tenot, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonda līdzfinansējumu, abas pašvaldības 
2009. gadā nodibināja kopēju uzņēmumu 
– sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Gar-
kalnes ūdens”, kuras kapitāls sadalīts divās 
daļās atbilstoši katras sabiedrības ieguldī-
tajam. Projekta kopējās izmaksas – 10,42 
miljoni eiro, tajā skaitā abu pašvaldību 
līdzfinansējums – 905 tūkstoši eiro.

Projektā veicamie būvdarbi tika sadalīti di-
vās kārtās. Pirmajā kārtā būvdarbus veica 
Garkalnes novada Priedkalnē un Bukultos, 
kā arī tika izbūvēts savienojums pie Rīgas 
pilsētas tīkliem. Šos būvdarbus Ādažu no-
vada iedzīvotāji praktiski neizjuta, bet, sā-
koties projekta otrajai kārtai, kuras ietva-
ros būvdarbi tika veikti Garkalnes novada 
Priedkalnē, Baltezerā un Ādažu novada 
Baltezerā, Alderos, tie jau vairāk ietekmēja 
novada iedzīvotāju ikdienu un radīja pār-
vietošanās neērtības.

2016. gada februāris Ādažu novada dome www.adazi.lv

VĒSTURE   3. lpp.

     KO BARIKĀŽU LAIKĀ
                     DARĪJA ĀDAŽNIEKI?

KLUSIE ATMODAS
          PROPAGANDISTI

Izbūvētie kanalizācijas tīkli ap Mazo un Lielo Baltezeru

→  14. lpp.

PERSONĪBA   10. lpp.

118. VIENĪBA –
            PIEDZĪVOJUMS
  UN IZAICINĀJUMS
   IEPAZĪT SAVU SPĒJU ROBEŽAS

Nr. 
183

Izbūvēta pirmā vakuuma kanalizācijas sistēma Latvijā,
kanalizācijas tīkli 44 km garumā un 20 kanalizācijas sūkņu stacijas
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MĒNESIS BILDĒS
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 Pierīgas pašvaldību vadītāji, tai skaitā 
arī Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks, tiekas ar Ministru 
prezidenta amata kandidātu Māri Kučinski, 
lai kopīgi pārrunātu stratēģisko redzējumu 
un prioritātes.

 Sanāksmē par deinstitucionalizāciju spriež 
par iespējām nodrošināt atbalstu cilvēkiem ar 
ierobežotām spējām sevi aprūpēt, lai viņi spētu 
dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē.

MĒNESIS BILDĒS

 6. februārī Ādažu Kultūras centrā 
pirmo reizi vienā koncertā apvienojās 
visi Ādažu amatiermākslas kolektīvi!

 Ādažu vieglākajam un smagākajam 
džudistam medaļas Latvijas U-21 
čempionātā. Trešo gadu pēc kārtas par 
Latvijas junioru (U-21) čempionu 
džudo kļuvis Ādažu bērnu un jaunatnes 
sporta skolas (BJSS) audzēknis Ralfs 
Rūsiņš. Bronzu ieguva Raimonds 
Taube, bet komandu vērtējumā Ādažu 
komandai ceturtā vieta 24 klubu 

konkurencē.
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 Tikšanās laikā ar domi uzņēmēji atbalsta 
pašvaldības dalību ERAF projektā, lai rekons-
truētu Muižas ielu.

 “20 dienās apkārt pasaulei” - šāds projekts vairāku nedēļu garumā janvārī norisinājās Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē. Austrālija, Brazīlija, 

Meksika, Ziemeļamerika, Francija, Āfrika – tās ir tikai dažas no vietām, kur iztēlē pabija mazie ceļotāji.

Foto – Laima Jātniece
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Tikko aizvadīta kāda Latvijas vēsturē 
zīmīga notikuma – Barikāžu piemiņas 
25. gadadiena. Toreiz cilvēki bija ne-
izsakāmi laimīgi, ka izdevās nosargāt 
savu valsti. Kā ir tagad? Vai nākamās 
paaudzes Latvijā spēs izprast šī nozīmī-
gā notikuma jēgu? Tas vairāk atkarīgs 
no katra ģimenē dzirdētā un piedzīvo-
tā, taču jācer, ka skolu pedagogi arī nā-
kotnē spēs pamodināt izpratni, kāpēc 
toreiz tauta spēja atmest visu sīko, ap-
vienojās un palika uzticīga savam sap-
nim – būt brīviem. 
Laiks noskaidrot, kāds šis laiks – tau-
tas atmoda (1986.-1991.) un barikāžu 
dienas palicis atmiņās cilvēkiem, kuri 
tolaik dzīvoja un strādāja Ādažos.

Atmiņās dalās  Ādažu ēdnīcas-kafejnī-
cas vadītāja Elfa Krūmiņa: “Atmodas 
laiks Latvijā bija  tāds neaptverams sap-
nis. 1987. gada 14. jūnijā abas ar kolēģi 
aizbraucām uz Rīgu, redzējām cilvēk-
tiesību aizsardzības grupu “Helsinki 
86”, kas atklāti pie Brīvības pieminekļa 
nolika ziedus. Vēl pāris gadus pirms tam 
bija neiespējami iedomāties, ka bariņš 
cilvēku varētu atklāti iet pie Brīvības pie-
minekļa un nolikt ziedus. Tā bija diena 
manā mūžā, kad kļuva skaidrs – Latvijā 
kaut kas mainīsies. Es tolaik biju ēdnīcas 
vadītāja Ādažos. Darba bija daudz. Mēs, 
kādi 20 cilvēki, strādājām divās maiņās. 
Atmodas laiks Ādažos? Protams, mēs 
vienkāršie ļaudis ar visu sirdi bijām par 
Latviju! Nebija gan nekāds  noslēpums, 
ka tepat, mūsu Baltezera “Kalnasētās”, 
agrofirmas vadītājs Alberts Kauls, kurš 
bija PSRS ģenerālsekretāra M. Gorbačo-
va padomnieks, regulāri tikās ar lielajiem 
kompartijas līderiem un interfrontistu 
Alfrēdu Rubiku. Kas zina, varbūt tieši 
tur tika “izperēta’’ vēlākā bēdīgi 
slavenā Vislatvijas glābšanas 
komiteja, kas bija  cieši saistī-
ta ar Valsts drošības komiteju, 
Padomju armijas Baltijas kara 
apgabala vadību, OMON un 
kas iesaistījās akcijās pret Lat-
vijas neatkarību. Alberts Kauls 
taču bija šīs “glābšanas komitejas’’ līdz-
priekšsēdētājs. Vai viņš maz zināja, ko 

dara? Viņa “Kalnasētu’’  apspriedēm mēs 
vienmēr gatavojām ēdienu, šoferītis to 
aizveda, viesus apkalpoja mūsu oficiants 
Jurītis. Viņš nekad nestāstīja par to, kas 
tur notika. Atceros, arī Barikāžu dienās 
mums ēd-
nīcā tika 
p a s ū t ī t a 
maltīte līdz-
ņemš a na i , 
kuru karstu 
p i l d ī j ā m 
konteineros 
un atdevām 
š o f e r i m . 
Vienu dienu 
tika pasūtī-
tas 50, citu 
– 100 porcijas. Uz kurieni šoferis tās aiz-
veda? Mums neteica, un mēs arī neprasī-
jām. Gribējām ticēt, ka labiem cilvēkiem.

Specvienības “Alfa”
desantnieki Ādažu ēdnīcā
Apmēram ap barikāžu laiku  pie mums, 
Ādažu ēdnīcā, kādu nedēļu maltītes ie-
turēja jauni, spēcīgi krievu puiši – vese-
la brigāde – pa sētas durvīm nāca, tāds 
esot viņiem dots rīkojums.  Paši stāstīja, 
pildot šeit kaut kādus īpašus uzdevu-
mus, Alfas desantnieki no Krievijas esot 
(specvienību “Alfa’’ 20. gs. 80.-90. gados 
komandēja Padomju armija un Valsts 
Drošības komiteja – autores piez.). De-
santnieki  dzīvoja tā sauktajā Celtnieku 
mājā Ādažos. Kāda bija šo puišu misija 
tolaik šeit, Baltijā, Dievs vien zina. Ceru, 
ka uz viņu sirdsapziņas nav neviena 
cilvēka dzīvība… Taču mēs kā īstenas 
tautfrontietes par viņu parādīšanos tūlīt 
zvanījām pašam Romualdam Ražukam 
uz Rīgu. Armijnieku Ādažos vispār bija 

daudz. No Ādažiem baidījās. Te 
taču bija Rīgai vistuvāk izvieto-
tais Padomju armijas garnizons 
ar tankiem”. (Ādažu garnizonā 
atradās 62 tanki. Autores piez.)
Stāsta Lolita Puķīte, pavāre 

Podnieku ēdnīcā: “Dzīvojam tie-
ši blakus Tallinas šosejai, un es 

atceros to agro janvāra rītu,  kad tanki 
pa šoseju devās Rīgas virzienā. Dunošā 

dārdoņa satricināja māju līdz pašiem 
pamatiem, un skats, kā šī nepārredzamā 
draudu ķēde dodas mūsu mīļās Rīgas 
virzienā, man neizies no prāta nekad… 
“Mums ir bērni,” es teicu savam vīram: 
“Šodien uz barikādēm tu nedrīksti 
braukt.’’
Sirdsapziņa un ikdienas
darbs agrofirmā
Stāsta agrofirmas “Ādaži” Autotranspor-
ta  uzņēmuma vadītāja vietnieks Valdis 
Liberts: “Barikāžu laikā uzņēmos tādu 
kā “vairoga” lomu – bija jāmēģina visā-
dos veidos “piesegt” mūsu šoferīšus, kuri 
ar agrofirmas smago transportu devās uz 
Rīgu atbalstīt barikādes, veda betona blo-

kus. Nedod 
Dievs, ja se-
kotu represi-
jas pret cilvē-
kiem. Mūsu 
vīriem  taču 
nebija vien-
aldzīgs Lat-
vijas liktenis 
tajās izšķiro-
šajās dienās! 
Kāpēc bija 

jāpiesedz? Jo  
kapitālisms pie mums, Ādažos, bija atnā-
cis agrāk nekā citviet Latvijā. Agrofirma 
saviem darbiniekiem izsniedza kredītus 
māju būvniecībai, automašīnas iegādei. 
Un pār kredīta ņēmēju taču valda kredīta 
devējs. Mēs bijām finansiāli piesieti. Bai-
dījāmies, vai kredītu neatņems, varbūt 
atteiks dzēst procentus, neko jau nevarēja 
zināt. Un Albertam Kaulam bija ziņneši. 
To mēs visi zinājām. Bija grūti savienot 
šīs divas lietas – savu personīgo sirds-
apziņu Latvijai tik izšķirīgajās barikāžu 
dienās un  ikdienas darbu agrofirmā”. 
Klusais “atmodas notikumu 
propagandists”
Stāsta bijušās agrofirmas 
“Ādaži” satiksmes drošības 
inženieris Pēteris Kirikovs:
“Tolaik, 1991. gadā, strā-
dājot agrofirmā, mēs no 
darba varējām pazust 5 mi-
nūšu laikā… Risks bija liels. Kā 
tautā saka – “jo augstāk kāpsi, jo zemāk 
kritīsi”. Alberts Kauls sākotnēji bija ļoti 
noskaņots pret visām šīm barikāžu laika 
izdarībām, bet vēlāk it kā pārmeta “ka-
žoku uz otru pusi” ...Vakaros arī es, pro-
tams, devos uz Rīgu atbalstīt barikāžu 
dalībniekus pie Ministru padomes ēkas. 
Bet darba laikā es atrados darba vietā, 
kur biju sava veida klusais “atmodas no-
tikumu propagandists”. Kad saimniecī-
bas darbiniekiem (un to bija ļoti daudz 

Būt brīviemBūt brīviem

 Ādažu ēdnīca - kafejnīca

VĒSTURE
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– “kravinieki”, autobusu vadītāji, iecir-
kņu vadītāji u.c.) bija vajadzība pēc ceļa-
zīmēm vai ikdienā kādi citi jautājumi jā-
kārto, viņiem, gribi vai negribi, bija jāiet 
garām trepēs izvietotam ziņojumu dēlim 
jeb “starmetim”, kā toreiz sauca padomju 
cilvēku darbu vai nedarbu atspoguļotāju. 
Un te nu es parūpējos, lai regulāri uz šī 
ziņojuma dēļa parādītos fotogrāfijas no 
“karstajiem punktiem” – barikādēm, mī-
tiņiem Rīgā.  Par laimi, man bija iespēja 
iegūt šādu notikumu foto liecības no pa-
ziņām Rīgā, tāpēc dalījos, aicinot mūsu 
cilvēkus šajās izšķirošajās dienās būt 
kopā ar tautu. Vadībai tuvu stāvošie cil-
vēki, protams, “ņurdēja”, bet bildes nost 
nerāva, stendam gāja garām nodurtām 
acīm.
Albertam Kaulam –
divas dabas
Stāsta bijusī bērnudārza “Strautiņš’’ 
darbiniece Agnese Bērziņa:
“Abi ar vīru Kārli pēc PSRS karaspēka 
uzbrukuma Viļņas Televīzijas torņa aiz-
stāvjiem 13. janvārī, atsaucāmies  Tau-
tas frontes aicinājumam un devāmies 
uz Daugavmalu. Mūsu bija daudz. Tikai 
vēlākos gados uzzināju – pusmiljons 
ļaužu, kuri bijām gatavi nosargāt savu 
Latviju.  Satikām arī mūsējos –  ādaž-
niekus. Mītiņš beidzās, un mēs  abi ar 
vīru tūlīt pat devāmies pāri tiltam sar-
gāt TV ēku Zaķusalā. Mans Kārlis bija 
iesaistījies tautas pašaizsardzības orga-
nizācijā. Vēlāk šī kustība pārtapa par 
Latvijas Republikas Zemessardzi. Divas 
nedēļas atrados blakus vīram Zaķusalā. 
Manas dienas pagāja dzeltenajā caurlai-
žu namiņā, kas atradās pirms iebrauk-

šanas TV teritorijā Zaķusalā. Te uzskai-
tīju un reģistrēju barikāžu dalībnieku 
transportu. Papildu tam gādāju malku 
ugunskuriem, zvanīju uz mežsaimnie-
cībām, organizēju tās atvešanu. Janvāris 
ir ziemas laiks, mūsu vīri divas nedē-
ļas cauru diennakti pavadīja laukā pie 
ugunskuriem. Barikāžu laiks bija ideāla  
sadarbība tautas, valsts un pašvaldību 
līmenī. Arī mūsu dēls, kuram tolaik bija 

15, palīdzēja kā varēja. Viņam Zaķu-
salas aizstāvji deva uzdevumu – pildīt 
pudelēs degmaisījumu, lai armijas uz-
brukuma gadījumā to varētu izmantot 
neapbruņotie barikāžu aizstāvji. Dēls 
tik nopietni izturējās pret sev uzticēto, 
ka bija reizes, kad man viņš raušus bija 
jārauj laukā no telpas, kur degmaisījums 
tika jaukts un pildīts, lai to nesaelpotos 
par daudz, un tas neatstātu veselībai bīs-
tamas sekas.

No ādažniekiem baidās
Atceros dienu, kad uz Zaķusalu atbrau-
ca smagā tehnika no Ādažiem. Barikāžu 
aizstāvji ādažniekus dzina projām, ne-
pieņēma, baidījās no provokācijām – tik 
aplamu priekšstatu par Ādažiem bija ra-
dījusi Alberta Kaula kopdarbība ar Alfrē-
du Rubiku. Man kā ādažniecei par to ļoti 
sāpēja sirds, bet barikāžu sargu lēmums 
bija jārespektē. Ādažu smagā tehnika tika 
novietota barikādēs Ulbrokā, un kā vēlāk 
uzzināju, tā braši stāvēja arī Rīgas centrā 
un sargāja Augstāko Padomi Vecrīgā. To-
ties Ādaži  ar rācijām apgādāja visus stra-
tēģiski svarīgos barikāžu punktus. Tā bija 
ārkārtīgi nozīmīga palīdzība. Domāju, ka 
rācijas tika izsniegtas ar Kaula vietnieka 
Vimbas atļauju, arī armijas konteineru 
piegāde ar silto ēdienu barikāžu dalīb-
niekiem bija viņa rīkojums. Prieks, ka 
Ādažos bija vadītāji, kuri nebaidījās un 
no tīras sirds atbalstīja Latvijas neatkarī-
bas cīņu. Albertam Kaulam pašam diem-
žēl bija divas dabas – viņš atļāva Ādažos 
ienākt gan Tautas frontei, gan Latvijas 
Nacionālās neatkarības kustībai, ar prie-
ku deva transportu, kad mēs gribējām 
apmeklēt Lietuvas neatkarības kustības 
dalībniekus, bet bija arī otra daba – viņš 
visu laiku biedrojās ar komunistiem, jo 
atsacījās noticēt, ka padomju varai var 
pienākt gals. Mūsu ģimenītei dažkārt 
ādažnieki vaicāja, vai nebaidījāmies, ka 
bijām ierakstīti “melnajos sarakstos”? 

Droši vien bijām 
ierakstīti. Bet citā-
di nevarējām. Mēs 
tolaik uzskatījām – 
nekādas vajāšanas 
nepiespiedīs iet pret 
savu sirdsapziņu. 
Tautas frontes laik-
raksts “Atmoda” 
(1988.–1992.) iznā-
ca arī krievu valo-
dā. Tā bija īsta dros-
me nosaukt lietas 
īstajos vārdos. Mēs 
izdevumu krievu 

valodā vedām uz 
Ādažiem, vīrs izpla-
tīja šeit starp dzīvo-

jošajiem ļaudīm, kuri latviski nesaprata. 
Laikrakstus sūtījām arī pa pastu bandro-
lēs uz Ukrainu, kur dzīvoja mūsu pazi-
ņas, lai arī tur cilvēki uzzina patiesību. 
“Daiļrades” darbnīcā vīrs sarunāja pirmo 
sarkanbaltsarkano karogu izgatavošanu, 
tie tad arī plīvoja virs Ādažu jumtiem jau-
najā neatkarīgajā Latvijas valstī. PSRS bei-
dza pastāvēt 1991. gada 26. decembrī.”

Atmiņas pierakstīja Elita Pētersone,
Ādažu muzeja vadītāja

VĒSTURE

Protestējot pret PSRS armijas klātbūtni, naktī uz 1991.gada 
6.martu tika uzspridzināts viens no Kadagas dzelzs tilta pos-
miem. Svešās valsts bruņotie spēki Ādažu bāzi atstāja tikai 
1994. gadā.

Vides aizsardzības kluba biedri dodas protesta gājienā pār Kadagas dzelzs tiltu uz poli-
gonu, kur atrodas svešas valsts karaspēks
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BUDŽETS

Ādažu novada pašvaldības 2016. gada budžeta prioritātes –
jaunas skolas būvniecība, centrālās ielas rekonstrukcija, ielu un ceļu remonti
Ādažu novada dome pieņēmusi 2016. gada 
budžetu. Aizvadītais gads noslēgts ar fi-
nanšu līdzekļu atlikumu 3,3 milj. apmērā, 
kas veido nozīmīgu resursu, ļaujot pašval-
dībai uzsākt apjomīgus attīstības projek-
tus. Domes budžets tiek plānots 3 gadu 
ilgam periodam, paredzot stabilu un līdz-
svarotu finanšu politiku. 
Šogad dome par budžeta prioritārajām jomām 
noteica sabiedriskās infrastruktūras uzlabo-
šanu, tai skaitā jaunas ēkas projektēšanu Āda-
žu vidusskolas paplašināšanai, kā arī novada 
centrālās ielas rekonstrukciju. Paredzēts arī 
projektēt pagarinājumu Attekas ielai, lai no-
drošinātu piekļuvi jaunajai skolas ēkai, kā arī 
rekonstruēt citas novada ielas. Pašvaldība pre-
tendē uz Eiropas Savienības finanšu līdzekļu 
piesaisti, lai rekonstruētu Muižas ielu un At-
aru ceļu, kā arī atjaunotu Laveru ceļa grants 
segumu. Šo projektu realizācija atkarīga no tā, 
vai izdosies piesaistīt ES finansējumu.
“Ja līdz šim pašvaldību izlīdzināšanas fon-
dā Ādaži maksāja ap 800 000 EUR gadā, tad 
šogad šī summa ir divreiz lielāka un sasniedz 
1,6 milj. EUR. Papildu tam valsts maijā pare-
dzējusi pārtraukt iepriekšējos gados uzsāk-
to līdzfinansējuma programmu privātajām 
pirmsskolas izglītības iestādēm. Tas nozīmēs 
vienu – būs jāpiemaksā visai valstij, tādēļ 
turpmāk jāstrādā vēl efektīvāk, jo Pierīgas 
pašvaldībām izdevumi pieaugs,” šā gada bu-
džeta pārmaiņas komentē domes priekšsēdē-
tājs Māris Sprindžuks. 
Izglītība. Lielākā daļa no budžeta līdzekļiem 
(43,53%) tiks novirzīti izglītības sektoram. 
Nozīmīga daļa no šiem līdzekļiem paredzē-
ta jaunas skolas ēkas projektēšanai, jo Āda-
žu vidusskolas maksimālā kapacitāte ir 1200 
skolēni, kas 2015./2016. mācību gadā tika pār-
sniegta, uzņemot skolā par 50 skolēniem vai-
rāk. Mācībām tika pielāgotas pat telpas, kurās 
pirms tam atradās novada bibliotēka. Izdevu-
mi izglītībai plānoti 7 677 938 EUR apmērā. 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei plā-
nots piebūvēt sporta un sarīkojuma zāli, kā 
arī veikt remontu, lai varētu uzņemt lielāku 
bērnu skaitu un atvērtu divas jaunas grupas 
bērniem no pusotra gada vecuma. Ādažu vi-
dusskolā šogad iecerēts izremontēt 12 mācību 
kabinetus, ieklāt bruģi skolas priekšā un veikt 
citus remontdarbus. Ādažu Mākslas un mū-
zikas skolā tiks organizēts jauno komponistu 
konkurss “Skaņu raksti Ādažos”, koklētāju 

festivāls, iegādāti jauni mūzikas instrumenti, 
savukārt Kadagas pirmsskolas izglītības ies-
tādē viens no lielākajiem darbiem būs jumta 
remontēšana.  
Ielu un ceļu remonti, teritorijas uzkopšana. 
Nākamā lielākā daļa no budžeta līdzekļiem 
(20,67%) jeb 3 645 923 EUR atvēlēta pašvaldī-
bas teritoriju un īpašumu sakārtošanai – zāles 
pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu savāk-
šanai, ielu un ceļu uzturēšanai. 
Gaujas ielas sākumposma rekonstrukcija, 
Saules un Draudzības ielas sākumposmu 
remonti. Intensīvs darbs paredzēts ielu un 
ceļu sakārtošanai – Gaujas ielas sākumposma 
rekonstrukcijai, asfaltbetona seguma izbūvei 
Kanāla, Baltezera un Alderu ielās, Saules ie-
las bruģa seguma izbūvei un Draudzības ielas 
sākumposma remontiem, kā arī Attekas ielas 
pagarinājuma izbūves projekta izstrādei, Mui-
žas ielas, Ataru un Laveru ceļa rekonstrukci-
jai. Plānots atjaunot grants segumu Virpnieku 
ceļam, kā arī citām 8 novada ielām (Ķiršu, 
Nūrnieku, Lauku, Graudu, Krūkļu, Nostūrī-
šu, Rasiņu, Mālnieku ielai). Kopā ar Carnika-
vas pašvaldību tiks tīrīti novada grāvji. Tāpat 
paredzēts nojaukt graustus Ādažu centrā, At-
tekas ielā, pretī vecajam pagasta namam, lai 
atbrīvotu teritoriju jaunās skolas celtniecībai. 
Auto varēs novietot Gaujas ielā 25B (dambja 
būves atbērtnes vietā), tajā paredzēts ierīkot 
autostāvvietu.  Tāpat plānots nojaukt patvaļīgi 
uzcelto būvi Nūrniekos  Vējupes krastā.  Pare-
dzēts pilnībā pabeigt Ādažu vidusskolas lietus 
ūdens kanalizācijas rekonstrukciju, izbūvēt 
lielgabarīta atkritumu laukumu Kadagā, kād-
reizējā attīrīšanas ietaišu teritorijā, plānots uz-
stādīt arī jaunus velostatīvus, jaunus soliņus, 
kā arī remontēt pieturvietas. 
Kultūra, sports. 8,37% no budžeta līdzekļiem 
jeb 1 476 095 EUR paredzēti kultūras un spor-
ta dzīves nodrošināšanai novadā, tai skaitā 
bibliotēkas un muzeja uzturēšanai, kultūras 
un sporta pasākumu organizēšanai. Viens no 
nozīmīgākajiem pasākumiem, ko organizē 
pašvaldība, ir Gaujas svētki Ādažos. Sporta 
dzīvē viens no ievērojamākajiem projektiem 
būs jauna sporta laukuma izveide Kadagā un 
jauns, sintētiskais klājums basketbola laukumā 
pie skolas. Tāpat paredzēts ierīkot vēl 2 jaunus 
bērnu rotaļu laukumus. Ādažu Sporta centrā 
plānoti būtiski remontdarbi – paredzēts at-
jaunot grīdu pie baseina, remontēt ventilāciju 
cīņu zālē, nomainīt prožektorus sporta spēļu 

zālē u.c. 
Vispārējie valdības dienesti, tajā skaitā ie-
maksa pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā. Vispārējiem valdības dienestiem pa-
redzēti 6,44% budžeta līdzekļu jeb 2 733 838 
EUR, no tiem domes pārvaldei – 800 595 EUR, 
iemaksai pašvaldības finanšu izlīdzināšanas 
fondā – 1 597 677 EUR, aizņēmumu procen-
tu maksājumiem Valsts kasē – 68 216 EUR, 
deputātu atlīdzībai – 173 423 EUR, komisiju 
darba atalgojumam – 93 927 EUR. Pašvaldī-
bas kredīta pamatsummas apmaksai paredzēti 
5% budžeta līdzekļu – 2016. gadā paredzēts 
apmaksāt aizņēmumu pamatsummu 881 183 
EUR apmērā.
Sociālā aizsardzība. Sociālās aizsardzības no-
drošināšanai paredzēti 3,05 % budžeta līdzek-
ļu jeb 537 695 EUR. 2016. gadā tiks papildināti 
saistošie noteikumi, lai pabalstu aprūpei vai 
kopšanai varētu saņemt personas ar I un II 
grupas invaliditāti, kuriem ir īpaši smagi funk-
cionālie traucējumi un kuru vienīgie ienākumi 
ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. 
Drošība. Sabiedriskās kārtības nodrošināša-
nai izdevumi plānoti 1,91% budžeta līdzekļu 
jeb 337 751 EUR apmērā, uzturot vienu pat-
ruļas grupu 24 stundu darba režīmā, nodro-
šinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no 
iedzīvotājiem, profilaktisko darbu ar nepiln-
gadīgām personām un izbraukumus uz pār-
kāpumu vietu. Paredzēts pilnveidot videono-
vērošanas sistēmu Attekas ielā 20, kā arī Rīgas 
gatves un Pirmās ielas krustojumā, Ādažos.
Lai arī pašvaldības budžets ir relatīvi liels, 
tomēr nozīmīgākajiem un finansiāli apjomī-
gākajiem investīciju projektiem (jauna skolas 
ēka, novada centrālā iela), pašvaldība paredz 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē. 
“2016. gada budžets viennozīmīgi dēvē-
jams par investīciju un attīstības budžetu. 
Lai gan  īstermiņā tas nozīmēs pārraktas 
ielas un plašus būvdarbus pašvaldības ies-
tādēs un teritorijās, kas var radīt neērtības 
iedzīvotājiem, tomēr ieguvumi atsvērs ne-
ērtības, jo Ādaži kļūs skaistāki un sakop-
tāki. Vislielākais izaicinājums domei gan 
finansiāli, gan administratīvo resursu ziņā 
būs ielu pārbūves un jaunās skolas kvartāla 
projektēšana pašā Ādažu centrā, bet mums 
ir stingra apņēmība pārvarēt visas grūtības 
un ielikt spēcīgu pamatu tālākai novada at-
tīstībai,” pārliecināts domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks.

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 16 756 240 
apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu 
pamatsummas atmaksas).
Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 7 677 938 apmērā, t.sk.:
• Ādažu PII – EUR 1 122 585, t.sk., EUR 27 
675 paredzēts remontdarbu veikšanai un 
teritorijas labiekārtošanai. Paredzēts veikt 

telpu pārbūvi un aprīkošanu 2 jaunu grupu 
izveidošanai bērniem no 1,5 gada vecuma; 
• Kadagas PII “Mežavēji” – EUR 739 712, 
t.sk., EUR 85 709 remontiem, galvenokārt – 
ēkas jumta daļas remontam;
• Ādažu vidusskolai – EUR 2 902 282, t.sk., 
EUR 1 526 267  mērķdotācija pedagogu dar-
ba samaksai, EUR 56 654 mācību līdzekļu ie-

gādei un mācību grāmatu iegādei, EUR 187 
700 remontiem, EUR 76 400 datortehnikas 
un tehnisko līdzekļu iegādei, EUR 67 000 au-
totransporta pakalpojumiem,;
• Ādažu Mākslas un mūzikas skolai – EUR 
858 541, t.sk., EUR 305 434 mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai un EUR 20 700 
mācību līdzekļiem;



• Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai – 
EUR 287 538, t.sk., EUR 105 779 mērķdotā-
cija pedagogu darba samaksai;
• citām pašvaldībām – EUR 217 975 par izglī-
tības pakalpojumiem, jo bērni no Ādažu no-
vada apmeklē izglītības iestādes citos novados; 
• bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas 
izglītības iestādēs – EUR 926 320;
• Izglītības un jauniešu lietu pārvaldei – 
EUR 33 374, t.sk. EUR 15 500 radošajām 
darbnīcām vasaras mēnešos un labāko sko-
lēnu apbalvošanai;
• Projekta “Proti un dari” realizēšanai, kuras 
mērķis ir jauniešu profilēšana un individu-
ālās pasākumu programmas izstrāde – EUR 
9 386;
• Jaunās skolas būvniecības projekta izstrā-
dei un būvniecības darbu uzsākšanai – EUR 
564 190.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim-
niekošana
Izdevumi plānoti EUR 3’645’923 apmērā, t.sk.: 
• EUR 577 000 – Gaujas ielas sākumposma 
rekonstrukcijas projekta izstrādei un būv-
darbu uzsākšanai;
• EUR 33 000 – Attekas ielas pagarinājuma 
izbūves projekta izstrādei;
• EUR 170 000 Draudzības ielas sākumposma 
(no Rīgas gatves līdz Saules ielai) remontam;
• EUR 77 000 – VARAM SAM 3.3.1. In-

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 13 534 292 
kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi,  
nenodokļu ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, 
nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie ne-
nodokļu ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma 
iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 

pamatparāda kapitalizācijas), 
ieņēmumi no iestāžu sniegta-
jiem maksas pakalpojumiem 
un citi pašu ieņēmumi, kā arī 
transferti (mērķdotācijas, kas 
tiek saņemtas no atsevišķām 
ministrijām un pašvaldībām 
un paredzētas galvenokārt 
pedagogu darba samaksai, kā 
arī ES fondu finansēto projek-
tu īstenošanai un pašvaldību 
maksājumiem par izglītības 
pakalpojumiem). 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums 
uz 2016.gada 1.janvāri bija EUR 3 357 799. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prog-
noze ir EUR 8 926 089, par EUR 1 197 107 
vairāk, nekā 2015.gadā faktiski saņemts.  
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prog-

noze par zemi – EUR 1 039 817, par ēkām 
– EUR 261 273, par mājokļiem un inženier-
būvēm – EUR 187 590.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 
16 000 apmērā.
Valsts mērķdotācija pedagogu un treneru 
darba samaksai un darba devēja valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
ir plānota EUR 2 112 379 apmērā.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 38 000 apmērā 
veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas 
sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņē-
mumus EUR 497 300 apmērā veido vecāku 
maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas iz-
glītības iestādēs, Ādažu Mākslas un mūzikas 
skolā, Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta sko-
lā, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, u.c.

Ādažu novada dome
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frastruktūras 
projektiem – 
Muižas ielas un 
Ataru ceļa re-
konstrukcijai;
• EUR 40 000 
– LAD grants 
ceļu projektam 
– Laveru ceļa 
rekonstrukci-
jai;
• EUR 65 000 
– LAD melio-
rācijas projek-

tam, sadarbībā ar Carnikavas pašvaldību;
• EUR 180 000 plānots ieguldīt SIA “Garkal-
nes ūdens” pamatkapitālā, ar nolūku veikt 
asfaltbetona virskārtas izbūvi Kanāla ielā 
(no Kanāla 2 līdz Alderu ielai), Alderu ielā 
(no Kanāla ielas līdz iebrauktuvei uz “Ako-
tiem” un no iebrauktuves “Sūkņu stacija 
Baltezers 8” līdz iebrauktuvei “Ūdens sagata-
vošanas stacija”), Baltezera ielā (no Baznīcas 
ielas līdz Baltezera ielai 25);
• EUR 2 082 006 – pašvaldības teritorijas un 
objektu apsaimniekošanai (zāles pļaušanai, 
sniega tīrīšanai, atkritumu savākšanai, u.c.), 
t.sk., ielu un ceļu remontiem:
◉ ielai aiz Ādažu vidusskolas līdz pagriezie-
nam uz Sporta centru un Kadagas ceļam aiz 
tilta (100 m);
◉ bruģakmens seguma izbūvei Saules ielā (no 
Attekas ielas līdz Draudzības ielai);
◉ grants ceļu virskārtas izbūvei (10 cm aug-
stumā) – Ķiršu, Nūrnieku, Lauku, Graudu, 
Krūkļu, Nostūrīšu, Rasiņu, Mālnieku ielai, 
kā arī Virpnieku ceļam.
Speciālais budžets
Pašvaldības ceļu uzturēšanai (sniega tīrīša-
nai, pretslīdes apstrādei, “bedrīšu lāpīšanai”, 
u.c.) no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts 
finansējums EUR 216 657 apmērā.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 1 476 095 apmērā, t.sk.:

• Ādažu Kultūras centram – EUR 421 626, 
no kuriem EUR 108 000 paredzēti novada 
svētku un citu publisku pasākumu organi-
zēšanai; 
• sportam – EUR 448 773, no kuriem EUR 
22 600 paredzēti sporta pasākumu rīkoša-
nai, EUR 25 000 – sporta laukuma ierīkoša-
nai Kadagā, EUR 19’200 – atbalstam sportis-
tiem un sporta organizācijām; 
• Muzejam un mākslas galerijai – EUR 45 624;
• Ādažu novada bibliotēkai – EUR 70 072;
• Sporta un sarīkojumu zāles būvniecība pie 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes – EUR 
487 000.
Vispārējie valdības dienesti, t.sk. iemaksa 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Izdevumi plānoti EUR 2 733 838 apmērā, un 
tie paredzēti pašvaldības darbības nodroši-
nāšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpo-
šanai, t.sk.:
• domes pārvaldei EUR 800 595;
• iemaksai pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas fondā EUR 1 597 677;
• aizņēmumu procentu maksājumiem Valsts 
kasei EUR 68 216;
• deputātu atlīdzībai EUR 173 423;
• komisiju darba atalgojumam EUR 93 927.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 337 751 apmērā Āda-
žu pašvaldības policijas darbības nodroši-
nāšanai. Paredzēts pilnveidot videonovēro-
šanas sistēmu Attekas ielā 20, kā arī Rīgas 
gatves un Pirmās ielas krustojumā, Ādažos.
Neparedzēti gadījumi (rezerves fonds) EUR 
90 000.
Sabiedrības informēšanai paredzēti 0,44% 
budžeta līdzekļu jeb 77 000 EUR, tai skaitā 
goda novadnieku apbalvošanai, informācijas 
sistēmu uzturēšanai, novada laikraksta, in-
formatīvo pielikumu, kalendāru izdošanai, 
iedzīvotāju foto konkursam, audiovizuālo 
materiālu veidošanai, laikraksta un kalen-
dāru izplatīšanai un novada pasākumu pub-
licitātes nodrošināšanai. 
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Iesniegumi platību maksājumiem
turpmāk jāaizpilda elektroniski
Lai saņemtu platību maksājumus par apsaim-
niekotajām zemēm, no 2016. gada iesniegumi 
jāaizpilda elektroniski. Papīra formātā to izda-
rīt vairs nevarēs. 
Lai pieteiktos elektroniski, vispirms jānoslēdz 
līgums ar Lauku atbalsta dienestu(LAD). Līgu-
mu var noslēgt tikai personīgi, ierodoties LAD 
Ogrē, Brīvības ielā 48 vai Rīgā, Republikas 
laukumā 2 (Zemkopības Ministrijas ēkā), līdzi 
ņemot e-pasta adresi, personu apliecinošu do-
kumentu un LAD klienta numuru.
Neskaidrību gadījumā vērsties pie konsultantes 
Vallijas Ošiņas Gaujas ielā 16, 4. kabinetā, tālr. 
27746506.

Muižas ielas rekonstrukcijas projekts startēs projektu konkursā ERAF līdzfinansējuma saņemšanai

Lai atbalstītu vietējo uzņēmēju darbību, 
kā arī palielinātu privāto investīciju ap-
jomu novada teritorijā, Ādažu novada 
dome ir iecerējusi realizēt divus publis-
kās infrastruktūras projektus – “Muižas 
ielas rekonstrukcija” un “Ataru ceļa re-
konstrukcija”, kurus plāno iesniegt Vi-
des aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas izsludinātajā projektu ieceru 
priekšatlases konkursā ERAF finansē-
juma saņemšanai ieguldījumiem indus-
triālām teritorijām piegulošas publiskās 
infrastruktūras pilnveidošanai. 
Projekta “Muižas ielas rekonstrukcija” 

ietvaros ir plānota Muižas ielas rekons-
trukcija industriālā rajona piekļuves uz-
labošanai. Muižas iela nodrošina ne vien 
pieeju industriālajam rajonam, bet arī 
vasarnīcu un dārzu māju apbūves zonai 
“Smilgas”, kur ir reģistrēta 61 Ādažu no-
vada iedzīvotāju pastāvīgā dzīvesvieta.
Tā kā pašvaldības mērķis ir veidot ciešu 
un abpusēji atvērtu sadarbību ar esoša-
jiem un potenciālajiem novada uzņē-
mējiem, tika organizēta ne tikai pub-
liskā apspriešana, bet arī individuālas 
pārrunas ar esošajiem uzņēmējiem par 
projekta realizēšanas teritorijā esošo 
uzņēmumu attīstības plāniem. Tika iz-
strādāts projekta tehniski ekonomiskais 
pamatojums, izvērtētas Muižas ielas te-
ritorijas uzņēmumu attīstības iespējas, 
un 2. februārī sanāk-
smē uzņēmumi tika 
plašāk iepazīstināti 
ar projekta nosacīju-
miem un iespējām. 
Sanāksmes laikā uz-

ņēmēji vienbalsīgi atbalstīja pašvaldības 
dalību projektā un apliecināja savu iein-
teresētību.
Muižas ielas apkaimē darbojas vairāk 
nekā 20 komersanti, kuru kopējais ap-
grozījums laika posmā no 2013. līdz 2014. 
gadam ir pieaudzis no 22 953,7 milj. EUR 
līdz 26 512,4 milj. EUR. Projekta teritori-
jā ir arī virkne brīvu zemesgabalu, kuri ir 
izmantojami ražošanas apbūvei un kuru 
kopējā platība veido aptuveni 16 ha. Lai 
veicinātu industriālā rajona attīstību, 
projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt 
Muižas ielu 1 060 m garumā, izbūvēt ap-
gaismes elementus, ūdensvadu, pašteces 
kanalizācijas tīklus, kanalizācijas spie-
dvadus un kanalizācijas sūkņu staciju.

Laima Jātniece
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Valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbībai
Attīstības finanšu institūcija ALTUM 
ir Latvijas valstij piederoša kapitālsa-
biedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts 
atbalstu finanšu instrumentu veidā 
(aizdevumi, garantijas, ieguldījumi 
riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu 
programmu ietvaros papildinot to arī 
ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, 
mentorings utml.). ALTUM atbalsta: 
biznesa uzsācējus; mazos un vidējos 
uzņēmumus; lauksaimniekus; iedzī-
votājus. Piedāvātie valsts atbalsta ins-
trumenti paredzēti uzņēmumiem vi-

sās attīstības stadijās, sākot no biznesa 
idejas izstrādes un uzņēmuma darbības 
uzsākšanas līdz pat lielu biznesa pro-
jektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu 
izaugsmi. ALTUM šobrīd piedāvā seko-
jošas valsts atbalsta programmas: “Aiz-

devumi investīcijām un apgrozāma-
jiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un 
attīstīšanai”; “Garantiju programmas 
finanšu resursu pieejamībai, eksporta 
darījumu riska apdrošināšanai, iedzī-
votāju mājokļu aizdevumiem”; “Riska 
kapitāls”; “Nefinanšu atbalsts – mento-
rings, konsultācijas, u.c.” Plašāka infor-
mācija par atbalsta programmām uz-
ņēmējiem atrodama www.altum.lv vai 
Ādažu novada domes mājaslapā, sadaļā 
“Uzņēmēji”. 

AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”

Ādažos atvērts jauns zobārstniecības kabinets
D a r b u 
Ā d a ž o s 
sācis jauns 
z o b ā r s t -
n i e c ī b a s 
k abi net s ,  
kas izvie-
tots Āda-

žu poliklīnikas telpās, Gaujas ielā 13/15, 
1.stāvā. Zobārste Ilze Kuple zobārstniecībā 
strādā nu jau 17. gadu. Iepriekš darbojusies 
privātpraksē Saulkrastos. Beigusi Rīgas 
Stradiņa universitātes Stomatoloģijas fakul-
tāti, regulāri apmeklē kvalifikācijas paaug-

stināšanas kursus. Ilzes Kuples sirdsdarbs 
– radīt skaistu un pievilcīgu smaidu. Zo-
bārstniecības kabinets iekārtots pilnīgi no 
jauna, ar jaunu tehniku, nodrošinot maksi-
mālu aizsardzību pret infekcijām, atbilstoši 
pastāvošajiem Ministru kabineta noteiku-
miem. Ceturtdienās iespējams apmeklēt 
arī zobu higiēnistu. Zobārsta un higiēnista 
apmeklējums – pēc iepriekšēja pieraksta pa 
tālr. 24502274. Pieraksts iespējams arī pēc 
darba laika beigām – līdz 20.00 vakarā, kā 
arī sestdienās (arī iepriekš vienojoties). Uz 
vietas pieejams arī zobu rentgens. 

Monika Griezne

Ādažu Kultūras centrā jauna tradīcija – latviešu kino vakari 
Ādažu Kultūras centrā jauna tradīcija – katra mēneša pēdējā otrdienā plkst. 19.30 tiks izrādītas jaunākās latviešu kino filmas. Biļe-
tes maksās 3 eiro un būs iegādājamas Ādažu Kultūras centra kasē gan mēnesi iepriekš kases darba laikā, gan stundu pirms seansa. 
Laipni aicināti! Tuvākais kino vakars – 23. februārī plkst.19.30 – režisora Māra Martinsona filma “Romeo un Džuljeta”.
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E-serviss – ērtākai dzīvei
Pilnveidojot infor-
mācijas apmaiņu, 
“Ādažu Namsaim-
nieks” vēlas nodro-
šināt maksimāli pla-
šas iespējas katram 
klientam aktīvāk 
iesaistīties sava īpa-
šuma apsaimnieko-
šanas plānošanā. Uz-
ņēmuma mājaslapā 
izveidota e-pakalpojumu sadaļa “E-serviss”. 
Lai pieteiktos e-pakalpojumiem, “Ādažu 
Namsaimnieks” mājaslapā (www.adazu-
namsaimnieks.lv), nepieciešams izvēlēties 
sadaļu “E-serviss”. Pieteikties šiem pakal-
pojumiem var ikviens klients, kura mājokli 
pārvalda “Ādažu Namsaimnieks”. 
 1. Kā  kļūt par e-serviss lietotāju?
Lai pievienotos e-servisa videi, interneta 
mājaslapas www.adazunamsaimnieks.lv sa-

daļā “E-Serviss” jāiz-
vēlas iespēja ”Izveidot 
jaunu kontu” un jā-
aizpilda reģistrēša-
nās forma. Lai reģis-
trētos, nepieciešama 
e-pasta adrese, pēdējā 
pakalpojuma rēķina 
numurs un summa. 
Pēc pieteikuma ap-
stiprināšanas uz jūsu 

norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts e-pasts 
ar reģistrācijas apstiprināšanas saiti, kuru 
apstiprinot, tiks aktivizēts jūsu e-servisa 
vides konts. Ja pēc reģistrēšanās netiks ap-
stiprināta konta izveidošana, jūsu konts ne-
tiks aktivizēts un jūs nevarēsiet pieslēgties 
e-servisa vietnei. Gadījumā, ja jums neizdo-
das patstāvīgi veikt šo reģistrāciju, lūdzam 
informēt par to, rakstot uz namsaimnieks@
adazi.lv, un mēs jums palīdzēsim. 

2. Kāda informācija  pieejama sadaļā 
“E-serviss”?
Šeit var apskatīt apmaksātos un neapmak-
sātos rēķinus, uzzināt un reģistrēt ūdens 
skaitītāja rādījumus, saņemt paziņojumus, 
apskatīt mājas pārvaldīšanas plānus, ieņē-
mumu-izdevumu pārskatus par iepriekšējā 
gadā veiktajiem pārvaldīšanas pakalpoju-
miem, atskaites par uzkrājumu izlietojumu, 
dzīvojamo māju pārvaldīšanas tāmes, kā arī 
citu ar mājas pārvaldīšanu un apsaimnie-
košanu saistītu dokumentāciju. Sadaļā “At-
skaites” īpašniekiem tiek dota iespēja iepa-
zīties ar mājas finansiālo stāvokli kopumā.
3. Ko “E-servisā” varēs saņemt nākotnē?
Jau tuvākajā laikā paredzēts sadaļu “E-ser-
viss” papildināt ar jautājumu uzdošanas 
un atbilžu saņemšanas iespēju, kā arī strā-
dājam, lai norēķinus varētu veikt tieši no 
“Ādažu Namsaimnieks” mājaslapas.

“Ādažu Namsaimnieks”
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Ādažu novada dome pieņem attīstības programmu turpmākajiem 7 gadiem 
Ādažu novada domes janvāra sēdē tika ap-
stiprināta novada Attīstības programma 
2016.–2022.gadam, tādejādi nosakot nova-
da attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus un 
ilgtermiņa prioritātes. Katrai no prioritātēm 
ir noteikti rīcības virzieni un uzdevumi. 
“Esam apstiprinājuši Attīstības programmu 
jau otrajam darbības periodam, tādējādi no-
sakot mūsu pašvaldības attīstības prioritātes 
un mērķus, kā arī veicamos uzdevumus, rī-
cības un projektus pašvaldības ilgtspējīgai 
un līdzsvarotai sociāli ekonomiskās attīstī-

bas veicināšanai. Par tuvāko gadu prioritā-
rākajām jomām dome ir noteikusi pieejamu 
un kvalitatīvu izglītību, kā arī attīstītu sa-
tiksmes infrastruktūru. Par būtisku aspektu 
atzīta nepieciešamība padarīt novada teri-
toriju pievilcīgu investoriem, sakārtot inže-
niertehnisko infrastruktūru, veidot sakār-
totu un estētisku vidi, kā arī attīstīt tūrisma, 
atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas,” 
stāsta Attīstības un investīciju daļas vadītāja 
Karīna Miķelsone. Atbilstoši investīciju plā-
nam, nozīmīgākie projekti ir jaunas skolas 

un tai nepieciešamās sporta infrastruktūras 
būvniecība, Gaujas ielas sākumposma re-
konstrukcija, Attekas ielas pagarinājuma iz-
būve, Draudzības ielas sākumposma atjau-
nošana, sporta un sarīkojuma zāles izbūve 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī 
publiskās infrastruktūras attīstība teritorijā 
pie Muižas ielas un Eimuros.
Paldies iedzīvotājiem, kuri piedalījās attīs-
tības programmas izstrādē, kopīgi ierosinot 
novada attīstības ieceres!

Laima Jātniece

Pašvaldība turpinās līdzfinansēt privāto bērnudārzu un auklīšu pakalpojumus 
No 2016. gada janvāra Ādažu pašvaldī-
bas līdzfinansējums bērniem, kas apgūst 
pirmsskolas izglītības programmu privā-
tajos bērnudārzos, salīdzinājumā ar 2015.
gadu, palielināts par 21,50 EUR, sasnie-
dzot 202,26 EUR mēnesī vienam bērnam. 
Pašvaldība sedz arī daļu no bērnu uzrau-
dzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) 
darba samaksas – tie ir 86,00 EUR mēnesī 
par vienu bērnu vecumā no pusotra līdz 4 
gadu vecumam.
Jāatzīmē, ka Ādažu novada pašvaldībai, lī-
dzīgi kā vairumam Pierīgas pašvaldību, nav 
iespēju nodrošināt ar vietām bērnudārzā 

visus novadā deklarētos bērnus, jo iedzī-
votāju pozitīvās migrācijas rezultātā bērnu 
skaits ir būtiski palielinājies. Piemēram, 
2008. gadā rindā uz bērnudārzu tika reģis-
trēti 68 Ādažu novadā piedzimušie bērni, 
bet 2015 .gada rudenī mācības Ādažu vi-
dusskolas 1. klasē uzsāka jau 169 bērni. 
Īpaši sāpīgi un neizprotami, ka valsts izlie-
kas Pierīgas novadu situāciju neredzam un 
jaunu bērnudārzu celtniecību atstāj tikai 
un vienīgi pašvaldības ziņā. Pie tam – no 
šī gada 1. jūnija valsts atteikusies līdzfi-
nansēt pirmsskolas izglītības programmas 
apguvi bērniem, kas apmeklē privātos bēr-

nudārzus, to deleģējot pašvaldībām. Šo-
brīd Pierīgas reģionā noteiktais valsts un 
pašvaldības kopējais atbalsts viena bērna 
izglītošanai privātajā bērnudārzā noteikts 
228 EUR mēnesī. Ādažu novada bērnu 
vecākiem tas nozīmē, ka valsts līdzfinan-
sējuma daļa – 25,74 EUR mēnesī vienam 
bērnam – ar jūniju tiks pārtraukta. Āda-
žu novada domes deputāti un speciālisti ir 
sākuši izvērtēt iespējas, lai atrastu labāko 
risinājumu privāto bērnudārzu pakalpoju-
mu līdzfinansēšanai. 

Ināra Briede, 
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste

Bērnu vecāki aicināti iesaistīties bezmaksas atbalsta grupā
Bieži vien vecāki jūtas apmulsuši un ne-
zina, kā veidot attiecības ar saviem bēr-
niem, kuri vienā brīdī jūtas pieauguši 
un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu 
lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecinā-
ti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un 
atbalstu. Lai sniegtu izpratni par to, kā 
veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem 
bērniem, vecākiem, kuriem aug bērns ar 

īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimeņu 
vecākiem vai vecākiem, kuri saskaras ar 
bērna audzināšanas grūtībām, ir iespē-
ja iesaistīties bezmaksas atbalsta grupā 
“Mainos es – mainās pasaule”. Grupas 
dalībniekiem neformālā gaisotnē pie 
tējas vai kafijas būs iespēja saņemt gan 
teorētiskās zināšanas, gan arī praktiskās 
iemaņas, kā arī dalīties pieredzē ar spe-

ciālistu un  domubiedriem dažādu situā-
ciju risināšanā.
Atbalsta grupas nodarbības notiks 
reizi mēnesī no plkst.18.00 līdz 20.00 
– ceturtdienās, Ādažu novada domes 
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, 
Ādažos. 
Pieteikties pa tālr. 67996661.

Ieva Roze
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Par Pierīgas reģionu apvienības vadītāju ievēlēts Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
14. janvārī par Pierīgas reģionu apvienības 
priekšsēdētāju ievēlēja Ādažu novada domes 
priekšsēdētāju Māri Sprindžuku. Jaunievēlē-
tais Pierīgas reģionu apvienības priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks: “Pierīgas pašvaldības valsts 
mērogā pilda ļoti nozīmīgu bufera funkciju, 
uzņemot iedzīvotājus no reģionu centriem, 
laukiem un Rīgas. No valsts viedokļa ir būtis-
ki saprast, ka tā ir pēdējā iespēja nepazaudēt 
Latvijas iedzīvotāju. Līdzšinējā pieeja – atņemt 

resursus attīstībai un pārdalīt tos tukšām sko-
lām – sabiedrībai nav izdevīga”. Kā ziņots ie-
priekš, 2015. gada rudenī 13 Pierīgas pašvaldī-
bas – Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, 
Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, 
Salaspils, Saulkrastu, Sējas un Mārupes novadu 
domes nodibināja savu apvienību, lai kopīgiem 
spēkiem īstenotu Pierīgas pašvaldību tiesisko 
interešu aizsardzību, veicinātu to ekonomisko 
un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpē-

ji un ar citām Latvijas un ārvalstu institūcijām.
Monika Griezne
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Ādažu novada pašvaldība cīnīsies par uzvaru enerģijas taupīšanas sacensībās
Sākot ar 2016. gada martu, divpadsmit 
mēnešu garumā tiks rīkotas enerģijas 
taupīšanas sacensības pašvaldību darbi-
niekiem projekta “save@work” ietvaros 
(www.saveatwork.lv), kuru līdzfinansē 
ES programma “Horizon 2020”. Sacen-
sības vienlaicīgi tiek organizētas deviņās 
ES dalībvalstīs. Ādažu novada pašvaldī-
ba dalībai sacensībās ir pieteikusi domes 
un Kultūras centra ēku. Pirms dalības 
sacensībās pašvaldība jau ir izstrādāju-
si Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu. 
No Latvijas sacensībās  piedalīsies septi-
ņas pašvaldības – Ādažu, Cēsu, Ķeguma, 

Saldus, Skrundas, Smiltenes un Tuku-
ma ar 20 pašvaldības īpašumā esošajām 
publiskajām ēkām. Sacensību galvenā 
ideja ir panākt enerģijas patēriņa sama-

zinājumu biroja tipa pašvaldības ēkās, 
mainot darbinieku ikdienas paradumus. 
Lai to panāktu, katrā no ēkām ir izveido-
ta EnergoKomanda, kas apvieno 3 – 10 
darbiniekus, kas būs atbildīgi par esošās 
situācijas novērtēšanu, enerģijas datu 
uzskaiti un monitoringu, kā arī ener-
goefektivitātes pasākumu īstenošanu 
ēkā. Lielākā daļa no pašvaldībām dalī-
bai sacensībās ir pieteikusi savu pilsētu 
domes ēku, tādā veidā rādot piemēru 
iedzīvotājiem, ka enerģijas taupīšana un 
apkārtējās vides saudzēšana ir svarīga. 

www.saveatwork.lv

Donoru diena Ādažos pulcējusi 69 labdarus
21. janvārī aizritēja Donoru diena Ādažos, kuras laikā Ādažu novada iedzīvotāji, paš-
valdības un tās iestāžu darbinieki, kā arī  daudzi citi labdari ieradās Ādažu Kultūras 
centrā, lai palīdzētu līdzcilvēkiem. Kā zināms, tikai 1 reizi ziedojot asinis, iespējams 
izglābt 3 cilvēku dzīves. Ziedot asinis bija ieradušies 69 cilvēki. 12 labvēļiem ārsti asi-
nis ziedot neļāva, jo pašu veselība nebija tik stipra. Kopumā asinis Ādažos ziedoja 57 
donori. Valsts Asinsdonoru centrs izsaka visdziļāko pateicību visiem! 

Monika Griezne

Barikāžu atceres uguns pie Ādažu vidusskolas
20. janvārī, 1991. gada barikāžu aizstāvju 
atceres dienā, pie Ādažu vidusskolas tika 
iedegts ugunskurs par godu visiem bari-
kāžu dalībniekiem, viņu drosmei un paš-
aizliedzībai. Šāds skaists piemiņas mirklis 
jau trešo gadu tiek īstenots, pateicoties nu 
jau bijušajai Ādažu vidusskolas vēstures 
skolotājai Ritai Ulpei, atsaucīgajiem Ādažu 

vidusskolas skolēniem, kuri malku uguns-
kuram sanesuši pat no mājām, kā arī Āda-
žu vidusskolas saimniecības vadītājam, 19. 
zemessardzes bataljona zemessargam un 
barikāžu dalībniekam Gundaram Subo-
čam, skolotājai Mārai Balodei un citiem 
iniciatīvas bagātiem skolas darbiniekiem.

Monika Griezne

Projekts “Bērnu rotaļu laukums Ķurzuļos” Kadagas ciemā iegūst
1. vietu pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli Latvija” konkursā Rīgas plānošanas reģionā 

16. janvārī Lielvārdē notika projektu konkur-
sa “Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasā-

kums, kurā tika godināti labākie “Sabiedrība 
ar dvēseli” projekti visā Latvijā, kā arī tika no-
teikts labākais projekts katrā no 5 plānošanas 
reģioniem (Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Kur-
zemes, Latgales) un pats labākais valstī ko-
pumā.  Par Rīgas plānošanas reģiona labāko 
projektu tika atzīts Ādažu novadā īstenotais 
projekts –bērnu rotaļu laukums Kadagas cie-
ma Ķurzuļu ciematā. To kā labāko projektu 
savā pašvaldībā tālākam konkursam virzīja 
Ādažu novada dome.  Bērnu rotaļu laukums 

izveidots divu lielu ozolu paēnā, kur brīvo 
laiku var pavadīt gan jaunāki, gan arī vecāki 
bērni. Bērnu rotaļu laukums Ķurzuļos tika 
virzīts arī nacionālajam apbalvojumam, kur 
bija jāsacenšas ar vēl 4 citiem labākajiem pro-
jektiem no Zemgales, Latgales, Kurzemes un 
Vidzemes.  Par šā gada labāko projektu tika 
atzīts Zemgales labākais projekts – hokeja 
laukums, ko veidoja iedzīvotāju apvienība 
“Hokeja entuziasti”. 

Monika Griezne
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118. jaunsargu vienība – izaicinājums un piedzīvojums

Nakšņot ziemā mežā, pārbaudīt savu 
drosmi un spēju robežas, piedalīties 
aizraujošos pārgājienos, doties lai-
vu braucienos un iepazīt daudz jaunu 
draugu. To visu un vēl daudz ko citu 
iespējams pieredzēt 118. jaunsargu 
vienībā, kuras vadība uzticēta Latvijas 
Nacionālo bruņoto spēku kaprālim Ro-
landam Matisonam. Latvijā jaunsardzē 
ir 7000 jauniešu, un šogad valsts at-
velējusi papildu līdzekļus, lai beidzot 
visus jaunsargus varētu nodrošināt ar 
ekipējumu un formas tērpu. No Ādažu 
vidusskolas jaunsargu vienībā darbojas 
ap 40 skolēnu. 

118. jaunsargu vienības nodarbības 
trešdienu pēcpusdienās notiek Ādažu 
vidusskolā. Kad ierodos, ap 30 priecīgu 
un zinātkāru 2.-8. klases skolēnu mācās 
sniegt pirmo palīdzību. Instruktors stās-
ta un rāda, kas jādara, ja kādam palicis 
slikti. Sākumā visi vēro vienu skolēnu, 
kurš iejuties cietušā lomā, pēc tam, sada-
loties pa pāriem, izspēlē pirmās palīdzī-
bas sniegšanu viens otram. Kad jaunie 
brašuļi šo apmācību sāk uztvert kā joku, 
smejas un nespēj koncentrēties, klasē 
rodas troksnis un kņada. To manot, ins-
truktors Rolands Matisons katram liek 
nodemonstrēt, kā norit pirmās palīdzī-
bas sniegšana visu pārējo grupas dalīb-
nieku priekšā. Klasē iestājas klusums, 
daži uzreiz atzīstas, ka šis uzdevums ne-
būs pa spēkam, citi sadūšojas un mēģina 
uzdoto godprātīgi arī izpildīt. 

Cilvēki pārsvarā ir gļēvi, un jūs?
“Cilvēki pārsvarā ir gļēvi un baidās uz-
ņemties atbildību. Jums jāizvēlas, kādiem 

būt. Jūs varat būt arī drosmīgi un izdarī-
gi,” skolēniem stāsta instruktors Rolands 
Matisons. Kristers Urbanovičs, 5. klases 
skolnieks, atzīst, ka jaunsargos stājies, jo 
vēlas kļūt par karavīru: “Man patīk laukā 
sportot, sniegt pirmo palīdzību, uzzināt 
par vēsturi, kā senči cīnījās. Lāčplēša 
dienā braucām dot jaunsargu solījumu 
Valsts prezidentam. Miks Baumgarts (5. 
klase): “Man patīk, ka varam skriet stafe-
tes. Ja ir silts, ejam ārā.”
Iespēja izkustēties
Ritvaram Kļaviņam, 3. klases skolnie-
kam, aizraujoši šķiet fiziskie treniņi: 
“Skrienam pa stadionu, jāpārvar dažādi 
šķēršļi, ir interesantas nodarbības par 
vēsturi. Dažreiz jāskatās arī garlaicīgi 
dokumenti. Pats mīļākais pulciņš man 
noteikti ir jaunsardze, jo var izkustēties. 
Dejošanā tomēr tā nevar izskrieties, tur 
ir jādejo.” Jaunsardzes vienības jaunāka-
jā grupā piedalās ne tikai puikas, bet arī 
meitenes. Arī Undīnei Metenei, 2. klases 
skolniecei, ir savs viedoklis: “Patīk fizis-
kās nodarbības, šodienas nodarbība man 
patika un likās interesanta, bet iepriek-
šējā nodarbība man likās garlaicīga, jo 
es par vēsturi vēl neko nesaprotu. Patika 
ekskursijas. Bijām uz “Mežakaķi” Sigul-
dā. Tur es guvu pieredzi, kā nobīties, jo es 
iestrēgu. Mani izglāba instruktors. Mana 
draudzene pastāstīja, ka te varētu spēlēt 
peintbolu. Vienīgais, es neesmu nekāda 
gājēja, bet te jāiet ātri, nevis lēnām.” 

Vecākās grupas drosminieki
Ja jaunākajā grupā ir ap 20 dalībnieku, 
tad vecākajā – 12, taču ne visi ierodas uz 
katru nodarbību. Laikā, kad pie jaunsar-

giem viesojas “Ādažu Vēstis”, no vecākās 
grupas izdodas satikt Tomu Tiltanovu 
(8. klase), Eduardu Ozoliņu (7. klase), 
Kevinu Zaķi (8. klase) un Keriju Staške-
viču (9. klase). Trīs no šiem puišiem savu 
nākotni vēlētos saistīt ar armiju, bet Ke-
rijs Staškevičs profesijā gribētu pārvērst 
savu pašreizējo hobiju – fotografēšanu. 
Neskatoties uz to, ka militārā joma pro-
fesionālajā ziņā viņu neaizrauj, Kerijs 
atzīst, ka jaunsardzē var iemācīties to, 
ko nevar apgūt citur – izdzīvot grūtos 
apstākļos, mežā, izturēt dažādus pārbau-
dījumus un pārvarēt sevi. Attīstīties gan 
fiziski, gan morāli. 

Pārvarēt sevi
Toms Tiltanovs jaunsardzē ir jau ceturto 
gadu. Tai piesaistījis arī Eduardu Ozo-
liņu un Kevinu Zaķi. Toms stāsta, ka 
jaunsardzē saista jautrie pārgājieni un 
ekskursijas kopā ar citiem jaunsargiem. 
Šeit iemācījies disciplīnu, sadarboties ar 
citiem, stāvēt ierindā, šaut pa mērķiem. 
Turklāt šaut iemācījies tik labi, ka ieguvis 
pat iesauku – snaiperis. Toms atzīst, ka 
arī skolas stundās vairs tik daudz netra-
ko, kā arī sanācis palīdzēt citiem dažādās 
situācijās: “Dejošanā kāds noģība, pārē-
jie stresa brīdī nezināja, ka reaģēt, bet es 
spēju atcerēties, ko jaunsardzē bijām mā-
cījušies. Tāpat – klases ekskursijā ziemā 
ārā ilgi bija jāgaida autobuss. Salasījām 
sausos zarus, iekurinājām ugunskuru, 
sasildījāmies. Māku orientēties kartē – 
noteikt punktus, koordinātes.”

Iegūt jaunus draugus
Arī Eduards, tāpat kā Toms, jau no bēr-
nības interesējas par militāro jomu: 
“Patīk komandas darbs, fiziskā piepūle, 
darbs ar ieročiem, vēsture, orientēšanās, 
pārgājieni.” Un arī viņš jaunsardzē labi 
apguvis koordinātes. Ģeogrāfijā par tām 
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reizē teicu, ka te nekas tāds nenotiek. 
Esam viena komanda, kas spēj viens otru 
pieņemt. Ja arī kādam ir antipātijas, tad, 
ierodoties šeit, tās jāatstāj aiz durvīm. 
Šeit darbojamies visi kopā. Ceru, ka uz-
vedību, ko jaunsargi iemācās šeit, ņem 
vērā, atgriežoties arī skolā.
Redzat, kā jaunieši mainās? 
R. Matisons: Grūti spriest, jo darbu šeit 
uzsāku nesen. Ir bērni, kuri mainās un ir 
tādi, kuri nē. Viņi mācās. Visam pama-
tā ir cieņa – ja viņi ciena mani, es cienu 
viņus. 
Kāpēc jauniešiem stāties jaunsargos?
R. Matisons: Redzot 21. gadsimta situā-
ciju, kad bērni pārsvarā sēž pie datoriem, 
tālruņiem, te var gūt daudz jaunu emoci-
ju, doties laivu braucienos, pārgājienos. Te 
ir arī iespēja pārbaudīt un izzināt sevi. 

Monika Griezne
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mācījies, bet tieši darbošanās šeit palī-
dzējusi tās noteikt. “Jaunsardzē iemāca 
sadarboties. Jaunsargu nometnēs var 
iegūt jaunus draugus, jo uz tām sabrauc 
jaunsargi no dažādām vienībām,” stāsta 
Eduards Ozoliņš. Kas nometnēs notiek? 
“Uzslejam teltis, no rītiem – rīta rosme, 
vakarā – vakara junda, kad visi sastājas 
un saskaitās, visas aktivitātes notiek pa 
dienu. Nometnēs izveido vairākas no-
daļas ar noteiktu cilvēku skaitu, jāveic 
obligātie uzdevumi, par kuriem saņem 
punktus, brīvajā laikā var piedalīties 
sporta sacensībās – piemēram, volejbolā, 
virves vilkšanā vai spēlēt peintbolu vai 
airsoftu (spēlē ieroču replikas, bet šauj ar 

6 mm mazām plastmasas bumbiņām),” 
stāsta Eduards. Kevins Zaķis atzīst, ka, 
pirms atnācis uz jaunsardzi, nezinājis 
debespuses: “Tagad māku strādāt ko-
mandā, orientēties, ievērot disciplīnu.” 
Līdzīgi kā citus, arī viņu visvairāk saista 
fiziskie treniņi: “Skriešana, pievilkšanās, 
pumpēšanās, presītes, šaušana,” atzīst 
Kevins. 

Kļūt par patriotu
Rolands Matisons nodarbības 118. jaun-
sargu vienībai sāka vadīt 2015./2016.g. 
mācību sezonas sākumā. 
Jaunsardzes galvenais mērķis ir sagata-
vot armijai vai iemācīt izdzīvot sarežģī-
tos apstākļos? 
Rolands Matisons: Katram jaunsargam 
ir savs mērķis. Vienam jaunsardze ir brī-
vā laika pavadīšana, citam – gatavošanās 
armijai. Arī es pats sāku ar jaunsardzi. 
Pabeidzu jaunsargus, izgāju jaunsargu 
vecāko nometni Alūksnē un turpināju 
dienēt armijā. Kāds kļūst par patriotu, 
cits iemācās tikt galā ar nepieredzētām, 
negaidītām situācijām. Jaunsardze –  tas 
ir liels izaicinājums un piedzīvojums. 
Daudzi tā vietā, lai ziemā paliktu pa nak-
ti mežā, labprātāk izvēlas palikt mājās, 

gultā, dzert tēju, bet arī ārā var ne-
salt un var iedzert karstu tēju. 
Nodarbības organizējat pēc no-
teikta plāna vai izdomājat pats? 
R.Matisons: Programmu veido 
Jaunsardzes Iniacitīvas centrs. 
Katram jaunsargam atbilstoši ve-
cumam jāapgūst kādas iemaņas, 
kas jāattīsta. Pamatstāja, kā stāvēt 
ierindā, kā sasveicināties. Vēsture, 
Latvijas vēsture – Brīvības cīņas, 
Pirmais Pasaules karš, Otrais Pa-
saules karš. Vēlāk sākas topogrā-
fija, darbs ar kartēm. Fiziskās ak-
tivitātes, neatliekamā medicīniskā 
palīdzība. Vecākās grupās šīs tēmas iz-

skata padziļināti. 
Medicīniskā palī-
dzība vairs neno-
zīmē tikai zinā-
šanas par to, kam 
zvanīt, kā izsaukt 
palīgus, bet, 
kā pārsiet brū-
ci, lauztu roku, 
nofiksēt kāju, el-
pināt. Jaunākajās 
grupās pārgājieni 
ziemā netiek or-
ganizēti, bet ve-
cākajiem – tie var 
būt arī ziemā, ar 
palikšanu naktī, 
mežā. Jaunsar-

gam jāzina, kā tas ir – gulēt ārā, mežā, 
ziemā. Jāiemācās uzsliet zaru būda, jā-
māk iedegt 
u g u n s k u r s , 
lai pa nak-
ti nenosaltu. 
Man pašam 
tas ļoti patīk. 
Nakšņot mežā 
ziemā man pat 
patīk vairāk 
nekā vasarā.
Kā tā? Auksti…
R .Matisons: 
Viss atkarīgs 
no apģērba. 
Svarīgi arī, kā 
sagatavo savu 
zaru būdu, vai ir ugunskurs, vai ir pieej-
ams silts ēdiens. Tas ir piedzīvojums. Ne 
kurš katrs šādu izaicinājumu pieņem. Es, 
piemēram, to daru ārpus darba. Man ir 
svarīgi pierādīt sev, ka to varu. Vecāka-
jā jaunsargu grupā varu dalīties ar savu 
pieredzi. 
Šeit jauniešiem nav jāsakaras ar var-
darbību un izsmieklu, kā tas bieži no-
tiek skolās?
R.Matisons: Nē, jau pirmajā tikšanās 

Jaunsardze ir Aizsardzības ministri-
jas organizēta un vadīta jauniešu in-
terešu izglītības forma, kuras mērķis 
ir jaunatnes izglītošana valsts aizsar-
dzības jomā, patriotisma, pilsoniskās 
apziņas, biedriskuma, drošsirdības, 
fizisko spēju un disciplīnas sekmēša-
nā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums 
ir radīt jauniešos interesi par militāro 
dienestu, tādējādi paplašinot motivēta 
profesionālā dienesta personālsastāva 
atlases iespējas.
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Ādažu BJSS džudistiem medaļas pieaugušo, junioru un jauniešu sacensībās 

Ar Ādažu bērnu un jaunatnes sporta skolas 
(BJSS) džudistu sekmīgu piedalīšanos aiz-
vadītas divas valsts mēroga sacensības, kā 
arī starptautiskais Jaungada džudo turnīrs, 
kurā startēja gandrīz pustūkstotis sportistu 
no trim Baltijas valstīm. Latvijas pieaugušo 
džudo čempionāta komandu kopvērtējumā 

Ādažu BJSS pārstāvji izcīnīja pirmo vietu, 
gūstot trīs zelta, divas sudraba un vienu 
bronzas medaļu. Dāmu konkurencē par Lat-
vijas čempionēm kļuva Anita Bērziņa, Linda 
Circene un Evita Bērziņa, bet sudraba godal-
gas saņēma Daira Krope un Serafima Naza-
rova. Savukārt vīru konkurencē par bronzas 
laureātu kļuva Edžus Straujups. Piecas me-
daļas – divas sudraba un trīs bronzas – Āda-
žu BJSS džudisti izcīnīja Latvijas junioru (U-
18) čempionātā. Par vicečempionēm kļuva 
Elīza Jevstigņejeva un Daira Krope, bet uz 
goda pjedestāla zemākā pakāpiena stājās 
Vineta Alksne, Dārta Smildziņa un Andrejs 
Rižovs. Uz Jaugada džudo turnīru, kas notika 
Carnikavas pamatskolā, bija ieradušies gan-
drīz pieci simti dalībnieku no 27 komandām, 

tostarp vairākiem Pierīgas novadiem. Un arī 
šajās sacensībās Ādažu sporta skolas audzēkņi 
bija starp labākajiem, summā izcīnot deviņas 
pirmās, septiņas otrās un četras trešās vietas, 
kas viņus kopvērtējumā ierindoja otrajā vietā.
Par uzvarētājiem savās vecuma grupās kļuva 
Armands Taube, Fricis Štrauss (U-10), Lizete 
Jenerte (U-12), Klāvs Gailītis (U-14), Andra 
Nika, Elīza Jevstigņejeva, Vineta Alksne, Dār-
ta Smildziņa un Andrejs Rižovs (U-16). Otrās 
vietas ieguva Aleksejs Kulakovs, Ernests Brig-
manis-Briģis (U-10), Kristiāna Kuzņecova, Jā-
nis Deniņš (U-12), Patrīcija Ustinova, Valters 
Jenerts (U-14) un Keita Leitone (U-16), trešās 
– Ralfs Alksnis, Jānis Edgars Štrauss (U-14) 
Gatis Leļevs un Valdemārs Gerke (U-16).

Apriņķis.lv
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Futbola skolai “Garkalne” – 5 gadu jubileja

Futbola skola “Garkalne”, kur mazie ādažnieki apgūst futbola spēli, uztur sportisko formu un tiekas ar vienaudžiem, janvāra vidū nosvi-
nējusi 5 gadu jubileju. Mazajiem futbolistiem un futbola skolai par godu Ādažu Kultūras centrā bija ieradušies pat zvēri no Madagaskaras.  

Laima Jātniece
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Šoziem slidot speciāli tam izveidotos laukumos varēja ne tikai Ādažos, bet arī Garkalnē un Kadagā. 1.kaujas nodrošinājuma rota no ceturtā līdz as-
totajam janvārim  sadarbībā ar Kaujas atbalsta bataljona Inženiertehnisko rotu izveidoja ledus laukumu Kadagā. Laukums tika izveidots starp die-
nesta dzīvokļa mājām. Lai arī ledus liešanas laikā radās dažādi sarežģījumi, rotas karavīriem tas nebija šķērslis, un uzdevums tika paveikts godam. 

1. kaujas nodrošinājuma rota, Inženiertehniskā rota

SPORTS
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Pirmsskolu sadraudzības sporta pasākums “Bumbu spēles”
22. janvārī Ādažu sporta kompleksā norisi-
nājās Kadagas pirmsskolas izglītības iestā-
des organizētais Ādažu novada pirmsskolu 
sadraudzības sporta pasākums “Bumbu 
spēles”. Sporta pasākumā piedalījās bērnu 
komandas no Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes, Kadagas pirmsskolas izglītības 
iestādes, privātās pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Patnis” un “Pasaku valstība”, kā arī 
tika uzaicināti tuvākie kaimiņi no Carnika-
vas – pirmsskolas izglītības iestādes “Riek-
stiņš”. Sporta pasākuma mērķis bija veicināt 
vispārējo fizisko aktivitāti un labsajūtu caur 
aktīvu darbošanos un radīt prieku visiem 
svētku dalībniekiem. Sadraudzības sporta 

pasākuma atklāšanā katra pirmsskola pre-
zentēja savu komandu, akcentējot ne tikai 
sportisko garu, bet arī radošumu, azartis-
kumu un humora izjūtu. Bērniem un peda-
gogiem tika dota iespēja piedalīties kustību 
rotaļās un dažādās stafetēs, kuru galvenais 
sporta inventārs bija bumba. Pozitīvu emo-
ciju pārņemta katra pirmsskolas komanda 
sevi pierādīja veiklībā, atjautībā un drau-
dzībā. Pasākuma noslēgumā visus priecēja 
kopīgas rotaļas, bumbu salūts un apbalvoša-
na. Paldies pasākuma idejas autorei un or-
ganizētājai, Kadagas pirmsskolas izglītības 
iestādes sporta skolotājai Indai Rasmanei 
par iespēju ne tikai sportot, bet arī gūt po-

zitīvas emocijas, kas atspoguļojās bērnu un 
pedagogu sejās. Īpašu paldies vēlamies teikt 
Gunāram Lubim par iespēju izmantot Āda-
žu sporta kompleksa telpas un sporta zāli.

Solvita Vasiļevska



Paldies brīvprātīgajiem entuziastiem, kas uzposa Ādažu slidotavu!
Laikapstākļi šogad ļāva izbaudīt 
ziemas priekus uz ledus Ādažu sli-
dotavā. Paldies visiem slidotājiem, 
kas piepildīja slidotavu ar sportisku 
garu, smiekliem un prieku! Vislie-
lākais paldies tiem atsaucīgajiem 
iedzīvotājiem, kuri slidotavu ik die-
nas uzturēja kārtībā, notīrot snie-
gu, kā arī nāca talkās reizēs, kad 
bija nepieciešams atjaunot ledus 
kārtu! Domes priekšsēdētājs Māris 

Sprindžuks, Sporta daļas vadītājs Pēte-
ris Sluka un Ādažu uzņēmēju biedrības 
priekšsēdētājs Uldis Štēbelis izteica patei-
cību centīgākajiem ledus uzpošanas entu-
ziastiem – Uldim Puriņam un Georgam 
Muleit, tāpat arī “Ādažu Namsaimnieks” 

komandai – Mihailam Skorobogačam un 
Jurim Krūzem, bez kuriem ledus šogad ne-
būtu bijis tik spožs un slidens.  Paldies arī 
sponsoriem par dāvanām brīvprātīgajiem!

Laima Jātniece

Pasaules sniega diena Kadagas bērnudārzā 
Kā viena no spilgtākajām un mīļākajām tradīcijām Kadagas pirmsskolas izglītības 
iestādē ir piedalīšanās Pasaules Sniega dienā, arī šogad daba mūs lutināja, lai Kadagas 
PII bērni un darbinieki izbaudītu dažādas sportiskas, radošas aktivitātes sniegā. Sals, 
kas priecājās līdz ar bērniem, ik pa brīdim iekniebjot degunā, netraucēja bērniem 
braukt ragavās, attīstīt prasmi mest mērķī sniega pikas, slēpot, rotaļāties sniegā un 
izveidot krāsainu ledus gleznu.

Solvita Vasiļevska, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece
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Ādažniekiem labs sniegums “Enduropale le touque” izturības sacensībās Francijā
Enduropale sacensības tiek dēvētas par iztu-
rības sacensībām, jo sportistiem 13 km garajā 
trasē jāpavada trīs stundas, turklāt trasē vien-
laicīgi dodas visi solo vai kvadraciklu pār-
stāvji. Solo motociklu klasē vienlaicīgi startē 
MX1, MX2 un Veterānu klase, bet kvadra-
ciklu konkurencē līdzās stiprā dzimuma pār-
stāvjiem startē arī dāmas. 30. un 31. janvārī 
Francijā norisinājās šīs izturības sacensības, 
kurās debitantiem – Leonam Kozlovskim solo 
motociklu braucienā, līdzās teju tūkstoš brau-
cējiem, izdevās izcīnīt 167. vietu, bet Montai 
Dišlerei – Kirilko vairāk nekā 350 kvadracik-
lu konkurencē – 157. vietu. Savukārt sieviešu 
konkurencē sportiste ieņēma augsto 5. vietu. 

Leons Kozlovskis uz Franciju devās ar neziņu 
par to, ko sagaidīt un kā sacensībās veiksies, 
jo tās krietni atšķiras no motokrosa sacensī-
bām, turklāt tām nepieciešama daudz lielāka 
izturība. Neskatoties uz to, sportists bija no-
skaņojies uz cīņu un ar nepacietību gaidīja 
startu. Sacensību dienā Leons Kozlovskis 
devās trasē vienlaicīgi ar gandrīz tūkstoš ci-
tiem sportistiem (998 braucēji). Krietnu  laiku 
sportists bija pietuvojies arī labākajiem 100 
sportistiem, taču finišā iebrauca 167. pozīcijā. 
Veterānu klasē, kurā Leons Kozlovkis startē-
ja, viņš no 200 braucējiem ieņēma augsto 19. 
vietu. No Latvijas bez minētajiem ādažnie-
kiem sacensībās startēja arī latvieši Andris 

Cirša un Jānis Zirnis, kuri, braucot Duo klasē, 
izcīnīja 4. vietu. Apsveicam!

www.lamsf.lv

Pasaules sniega diena Ādažu vidusskolā

Pasaules Sniega diena ir ikgadējs sniega fes-
tivāls bērniem un viņu ģimenēm, lai popula-

rizētu dažādus ziemas sporta veidus un akti-
vitātes sniegā. Šo ideju radījusi Starptautiskā 
Slēpošanas Federācija (FIS), bet Latvijā par 
Sniega dienas norisi rūpējas Latvijas Slēpo-
šanas savienība (LSS) sadarbībā ar Latvijas 
Olimpisko komiteju (LOK). No 18.-22. janvā-
rim Ādažu vidusskolā notika dažādas sportis-
kas aktivitātes. Pirmajā dienā 1.-4. klašu sko-
lēni  veidoja sniega kalnus, bet citi interesenti 
iemēģināja stadionā uzlieto ledu un pilnveido-
ja savas slidošanas prasmes.Turpmākajās die-

nās klašu komandas piedalījās stafetēs: hokeja 
spēles elementos, “biatlonā”, “bobslejā”, kā arī 
pārbaudīja savas spējas viena apļa slidojumā 
un hokeja spēlē. Papildu skolēni tika aicināti 
piedalīties konkursos - foto un video, zīmēju-
ma un domrakstu – ar moto “Bērni uz sniega”. 
Labākie darbi tiks nosūtīti Latvijas Slēpošanas 
savienībai izvērtēšanai. Paldies visiem dalīb-
niekiem un klašu audzinātājiem par aktīvu 
līdzdalību sportiskajās aktivitātēs! 

Sporta skolotāja Mirdza Dzirniece
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1. lpp. → Izbūvēta pirmā vakuuma 
kanalizācijas sistēma Latvijā, kana-
lizācijas tīkli 44 km garumā un 20 
kanalizācijas sūkņu stacijas

Abu Baltezeru atveseļošanas projekts ir ne-
atsverams ieguldījums mūsu nākotnē, jo, 
to īstenojot, mēs nodrošinām, ka nākotnē 
nebūs jāpiedzīvo, ka Baltezerā vairs ne-
drīkst peldēties vai makšķerēt zivis, jo paši 
to esam piesārņojuši. Ceram, ka iedzīvotāji 
būs apzinīgi un pieslēgsies jaunajai kana-
lizācijas sistēmai. Tāpat kā visā Pierīgas 
apkārtnē, arī pie Lielā un Mazā Baltezera 
pēdējās desmitgadēs ievērojami pieaudzis 
iedzīvotāju skaits, šāds projekta risinājums 
bija savlaicīga rīcība uz draudošajām bries-
mām mūsu ūdens tilpnei, ar kuru abi nova-
di joprojām var lepoties.
Ar Gaujas – Daugavas kanāla izbūvi 1903. 
gadā beidzas ezeru dabiskā attīstība
Cilvēku darbība ezerus sāka ietekmēt līdz  
ar Gaujas – Daugavas kanāla izbūvi 1903. 
gadā, kad kanālu rakšanas rezultātā ezeri 
tika savienoti ar Gauju, Ķīšezeru un Dau-
gavu un kļuva caurtekoši. Kopš 1903. gada, 
kad cilvēki iejaucās līdzsvarotajos ezeru 
dzīves procesos, beidzās ezeru dabiskā at-
tīstība. Tas saistīts ar izmaiņām ezera dzī-
vajos organismos, ko izraisīja Gaujas ūdeņu 
ieplūšana no Ziemeļiem un jūras ūdeņu 
iespiešanās no Dienvidiem. Tā Mazais 
Baltezers aizauga no piekrastes, bet Lielais 
Baltezers – visā tā platībā. Balstoties uz 
pētījumiem, kuri apkopoti dažādos laika 
periodos un aprakstīti – pat tālajos 1882., 
1904., 1956. un 1996. gados, ir noskaidrotas 
Lielā un Mazā Baltezera attīstības tenden-
ces, pētīti ezeru attīstības procesi un fakto-
ri, kas tos ietekmē. Dažādos laika posmos 
ir izvērtētas apbūves un notekūdeņu attī-
rīšanas iekārtu darbības ietekmes, kā arī 
Gaujas, kanālu, grāvju, strautu ietekme uz 
ūdens kvalitāti un dažādiem bioloģiskiem 
procesiem ezeros. 

Intensīva māju apbūve kopš 20. gs. 50. ga-
diem
Ezeru līdzsvarotu attīstību būtiski ietek-
mēja arī intensīva individuālo māju apbūve 

kopš 20.gadsim-
ta 50. gadiem, 
un sevišķi inten-
sīva apbūve kopš 
80. gadiem, kā 
rezultātā izmai-
nījās dabiskie 
ezeru piekrastes 
biotopi. Līdz ar 
ilgstošu saim-
niecisko notek-
ūdeņu nokļū-
šanu ezeros tie 
cieš no slāpekļa, 
fosfora un orga-
nisko vielu pār-
dozēšanas. 
Izzūd zivju 
nārsta vietas 

Galvenie piesārņojuma un aizaugšanas vei-
cinoši apstākļi ezeros ir saistīti ar to lielo 
platību, mazo dziļumu, jūras ūdens iekļūša-
nu un bagātīgo slāpekļa un fosfora pieplū-
dumu, ko izraisa kanalizācijas notekūde-
ņi. Līdz ar to izzūd arī zivju nārsta vietas, 
piekrastei aizaugot un uzkrājoties dūņām. 
Lielais un Mazais Baltezers, salīdzinoši ar 
citiem Latvijas ezeriem, ir ar augstu metālu 
– vara, kadmija un svina koncentrāciju ūde-
nī un dūņās. 
1995., 1996. gada pētījumi 
1995. un 1996. gadā tika veikta ezeru izpē-
te, kā arī apkopoti Baltezera apdzīvoto vietu 
aptaujas rezultāti, ar kuriem tika papildināti 
pētījumu rezultāti un kas norādīja uz iedzī-
votāju vēlmēm un problēmām. Paredzēts arī 
šogad veikt iedzīvotāju aptauju, kurā apzi-
nāt iedzīvotāju viedokļus par ezeriem, par 
ēku pievienošanu kanalizācijas tīklu sistē-
mai. 
Vairāki tehniski eko-
nomiskie pamatojumi 
Sākot no 1996. līdz 
2009. gadam tika iz-
strādāti vairāki teh-
niski ekonomiski pa-
matojumi, paredzot 
ezeru atveseļošanu, 
izbūvējot maģistrālos 
kanalizācijas tīklus apkārt abiem Balteze-
riem, tajā skaitā likvidējot lokālās attīrīša-
nas iekārtas: “Ādaži Triāde”, “Rīgas Ūdens”, 
Priedkalne”, Baltezera rehabilitācijas centrs. 
Tas arī tika izdarīts 2015. gadā. 
2006. gada lēmums – mazināt piesārņo-
jumu Lielajā un Mazajā Baltezerā, būvēt 
kanalizācijas sistēmu 
2006. gadā sakarā ar Lielā un Mazā Bal-
tezera kritisko piesārņojumu Ādažu novada 

dome un Garkalnes novada dome pieņēma 
lēmumus par kanalizācijas sistēmas izbūves 
procesa uzsākšanu, ar nolūku piesaistīt Ei-
ropas Savienības finanšu investīcijas. Līdz 
ar to var teikt, ka uzsākās jauns posms Lie-
lā un Mazā Baltezera attīstībā. Lēmumiem 
par pamatu bija kritiskā situācija ezeru 
piesārņojumā, kā arī pašvaldību un citu or-
ganizāciju secinājumi. Lielākā daļa no na-
mīpašumiem nav pieslēgta pie kanalizācijas 
tīkliem, līdz ar to kanalizācijas notekūdeņi 
tiešā veidā vai infiltrācijas procesos nonāk 
ezeros. Pēc 6 gadu intensīva darba rezultā-
tiem 2012. gadā Ādažu un Garkalnes nova-
da domes saņēma pieteiktā projekta apstip-
rinājumu, un kopēji izveidotais uzņēmums 
varēja uzsākt projekta realizācijas procesu.
Lokālo bedru izmantošanas termiņš ir ie-
robežots
Viena individuālā māja, kuru pastāvīgi ap-
dzīvo trīs iedzīvotāji, pat pēc vispieticīgā-
kajiem aprēķiniem, ik dienas rada ne ma-
zāk kā 5m³ notekūdeņu. Turklāt Baltezera 
krastā ir arī vairākas daudzdzīvokļu mājas 
– gan vecas, gan jaunas. Iedzīvotāji, kuri 
apdzīvo Mazo un Lielo Baltezeru, katru 
dienu izmanto labierīcības, mazgājas, maz-
gā traukus ar dažādiem ķīmiskiem līdzek-
ļiem, respektīvi, rada ievērojamu daudzumu 
šķidruma, ko sadzīvē saucam par notekūde-
ņiem. Ar šo projektu katram iedzīvotājam, 
kura saimniecība atrodas Lielā vai Mazā 
Baltezera tuvumā, tiek dota iespēja pieslēgt 
savu mājsaimniecību kanalizācijas sistēmai. 
Tai pieslēdzoties, tiks nodrošināta Baltezera 
attīstība, kas turpmāk vienmēr priecēs ar 

tīru ūdeni. Protams, 
neizbēgams paliek 
fakts, ka kāds var 
turpināt ļaunprātīgi 
novadīt notekūdeņus 
Baltezeros, tādējādi 
ekonomējot šodienā, 

bet zaudējot nākotnē, jo par šīs bezatbildī-
gās rīcības sekām būs jāsamaksā mūsu pēc-
tečiem. Šobrīd plaši praktizētas ir lokālās 
izsmeļamās bedres un personīgās attīrīša-
nas ietaises. Ikvienam svarīgi apzināties, ka 
lokālajām izsmeļamajām bedrēm un perso-
nīgajām attīrīšanas ietaisēm izmantošanas 
termiņš ir ierobežots, jo ar laiku bedres 
sienās rodas plaisas, pa kurām netīrie ūdeņi 
pamazām sūcas ezera virzienā. Visa grun-

VIDE

Vakuuma kanalizācijas sūkņu stacija.
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VIDE

tī nonākošo ūdeņu plūsma dabā pastāvo-
šo likumsakarību rezultātā vērsta tuvākās 
ūdenskrātuves virzienā. 
Atdzīvini ezerus! Pieslēdzies! 
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekts 
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Baltezerā” pasargā iedzīvotājus no tā, ka 
kādā dienā, no rīta pieceļoties, tiem neva-
jadzētu konstatēt, ka ievērojami ir paslikti-
nājies dzeramais ūdens, tam ir parādījusies 
smaka, nokrāsa un citas parādības, kas var 
rasties piesārņotā vidē. Ūdens kvalitāte, ko 
iegūst no lokāliem urbumiem, uzlabosies, 
ja iedzīvotāji pieslēgsies pie kanalizācijas 
tīkliem. Tāpēc arī lūdzam iedzīvotājus ne-
ekonomēt naudas līdzekļus un pieslēgt savu 
mājsaimniecību centralizētajai kanalizā-
cijai šodien, lai vēlāk tos nevajadzētu tērēt 
ārstiem. Šobrīd arī pastāv vairāki veidi, kā 
iespējams pievienoties kanalizācijas sistē-
mai. Par to, kā tas izdarāms, var noskaidrot 
SIA “Garkalnes ūdens”, Brīvības gatvē 455, 
Rīgā (Berģu kultūras namā).
Bez tam – svarīgs fakts – Mazais Baltezers 
nodrošina Rīgas iedzīvotājus ar ūdeni, kas 
infiltrācijas procesā pēc dabiskas attīrīšanas 
caur “Rīgas Ūdens” sūkņiem nonāk rīdzi-
nieku ūdens krānos.
Lielā un Mazā Baltezera atveseļošanas posms
Līdz ar nozīmīgu projekta pabeigšanu, rea-
lizējot kanalizācijas tīklu izbūvi lielai daļai 
teritorijas apkārt abiem Baltezeriem, sākās 
jauns periods abu ezeru dzīvē, respektīvi, 
uzsākas jauns Lielā un Mazā Baltezera at-
jaunošanās posms, kuru degradācija iesākās 
jau pagājušā gadsimta sākumā, kad tika iz-
rakts Baltezera – Gaujas – Daugavas kanāls. 
Investīcijas projekta tiešie realizētāji “Gar-
kalnes ūdens”, kā arī pašvaldību speciālisti, 
kuri iesaistījās šajā projektā, cer, ka visi tie, 
kas vēlas, lai ezeri būtu tīri un lai tajos varētu 
peldēties un pilnvērtīgi atpūsties, it sevišķi 
tie, kuri dzīvo ezeru piekrastēs, pievienos sa-
vus mājokļus jaunajai kanalizācijas sistēmai.

Dūņu virskārtas noņemšana, dūņu izolē-
šana? 
Vietējie iedzīvotāji aptaujās norāda, ka Bal-
tezeru liktenis visiem ir ļoti svarīgs, sevišķi 
tiek izteiktas bažas par straujo ezeru aizaug-
šanu. Pēdējo pētījumu rezultātā tika formu-
lēti ieteikumi situācijas uzlabošanai Lielajā 
un Mazajā Baltezerā. Galvenokārt, jānovērš 
piesārņojumu avoti un jāveic ezeru atjauno-
šanas pasākumi, kas varētu būt gan dūņu 
virskārtas noņemšana, gan dūņu izolēšana, 
gan kāds cits apstrādes veids. Ieteikumos 
norādīts arī, ka nepieciešams attīrīt seklos 
ūdens aizaugumus un veikt Gaujas – Mazā 
Baltezera kanāla ietekmes uz vidi izpēti. 
Baltezeru liktenis – pašu cilvēku rokās 
Šobrīd ir skaidri redzams, ka gan Ādažu, gan 
Garkalnes pašvaldības ir darījušas visu ie-
spējamo, lai pasargātu Baltezeru no tālākas 
piesārņošanas, bet tālākais jau ir pašu cilvēku 
rokās. Jāņem vērā arī, ka Baltezers ir speci-
fisks ar savu grunti un neiedomājami skaists 
savā būtībā, kaut vai tāpēc, ka Lielo un Mazo 
Baltezeru savieno kanāls, un ezerā ir vairākas 
salas, kas priecē ar dabas burvību.
Turpmākajos gados Ādažu un Garkalnes 
pašvaldības, piesaistot Eiropas Savienības 
fondu līdzekļus, ir paredzējušas turpināt 
kanalizācijas tīklu paplašināšanu apkārt 
abiem Baltezeriem. SIA “Garkalnes ūdens” 
ir saņēmis apliecinājumu no Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības ministrijas 
par nepilna 1 milj. eiro piešķiršanu no Eiro-
pas Savienības fondiem Baltezera kanalizā-
cijas tīkla izbūves turpināšanai Baltezerā un 
Alderos 2018. gadā.
Aicinām visus aktīvos ezeru piekrastes ie-
dzīvotājus mudināt arī līdzcilvēkus pieslēgt 
savu mājsaimniecību jaunajai kanalizācijas 
sistēmai, jo mūsu mērķis visiem ir viens – 
tīri ezeri! 

Aivars Dundurs,
“Garkalnes ūdens” valdes loceklis

Paziņojums par detālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. 
janvāra sēdes lēmumu Nr.1 “Par detālplānoju-
ma projekta izstrādes uzsākšanu Gaujas ielas 
sarkano līniju precizēšanai posmā no Rīgas 
gatves līdz Attekas ielai” ir uzsākta detālplāno-
jumu izstrāde ar nolūku precizēt Gaujas ielas 
sarkanās līnijas. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teri-
torijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus mi-
nētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt 
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, katru darba dienu domes dar-
ba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi 
būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.
Paziņojums par detālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. 
janvāra sēdes lēmumu Nr.2 “Par atļauju izstrādāt 
detālplānojuma projektu nekustamajiem īpa-
šumiem “Marikas” un Priežu ielā 9” ir uzsākta 
detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot ze-
mesgabalu sadalīšanu un savstarpējo robežu pār-
kārtošanu savrupmāju izvietošanai mežaparka ap-
būves zonā. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju 
ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs 
– arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšli-
kumus un ieteikumus minētā detālplānojuma iz-
strādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba 
dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz 
e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.
Paziņojums par detālplānojuma pub-
lisko apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. 
jūlijā lēmumu Nr.3 publiskajai apspriešanai tiek 
nodots nekustamā īpašuma “Ogas” (kad.apz. 
8044 005 0129) detālplānojuma projekts, kas at-
rodas Ādažu novada Kadagas ciemā. Sabiedris-
kā apspriešana norisināsies no š.g. 16. februāra 
līdz 8. martam. Ar detālplānojuma projektu var 
iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 
33A (2. stāvā), Ādažos pirmdienās plkst. 10.00 
- 13.00; 13.45 - 18.00, ceturtdienās plkst. 8.00 - 
13.00; 13.45 - 17.00. Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme tiks organizēta 2016. gada 29. febru-
ārī Ādažu novada būvvaldes telpās plkst. 17.00.
Paziņojums par lokālplānojuma izstrā-
des uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada 26. 
janvāra sēdes lēmumu Nr.8 “Par atļauju izstrā-
dāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam 
Ādažu novadā, Baltezera ciemā, “Ādažu (Bal-
tezera) Evanģēliski luteriskā baznīca” ir uzsāk-
ta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot 
atsevišķu zemes vienību nodalīšanu draudzes 
namam, privātai apbūvei, autostāvvietai, sa-
biedriskai lietošanai pie ūdeņiem. Par detālplā-
nojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu 
novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis 
Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu do-
mes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta 
adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Atdzīvini ezerus! 
Pieslēdzies!

Ir kādi jautājumi par to, kā 
pieslēgt savu mājsaimniecī-

bu kanalizācijas sistēmai? 
Jautā, rakstot uz e-pastu –
garkalnes.udens@garkalne.lv
vai zvanot pa tālruni 27787890 
Konsultācijas klātienē – SIA “Garkalnes 
ūdens”, Brīvības gatvē 455, Rīgā (Berģu 
kultūras namā).

Tagad jau slēgtā, lokālā "Rīgas Ūdens" at-
tīrīšanas iekārta.
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Līdz 11. martam pagarināta stikla šķirošanas akcija “Uzņemies šefību pār konteineru 2!” 
SIA “Eco Baltia vide” pagarina stikla šķiroša-
nas veicināšanas akcijas “Uzņemies šefību pār 
konteineru 2!” norises laiku līdz šī gada 11. 
martam. Akcijā var iesaistīties Pierīgas novadu 
skolu skolēni un skolotāji, kā arī aicinām iz-
mantot iespēju un akcijas ietvaros pieteikt savu 
klasi aizraujošai un atraktīvai lekcijai par atkri-

tumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesvei-
du. Čaklākajiem stikla burku un pudeļu vācē-
jiem būs iespēja doties apmaksātā ekskursijā uz 
lielāko plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu 
Baltijas reģionā “PET Baltija” Jelgavā un ceļa-
maizei iegūt RIMI dāvanu karti 50 eiro vērtībā.

“Eco Baltia vide”

PAZIŅOJUMI
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Palīdzi skanēt ērģelēm Baltezera baznīcā

NOVADĀ

Aicinām savlaicīgi sekot līdzi informācijai par ielu remontdarbiem novadā!
2016. gada pavasarī tiks uzsākts Saules ielas remonts, savukārt 
vasarā tiks uzsākta Draudzības ielas ceļa seguma atjaunošana. 
Pašvaldība iespējami ātri informēs iedzīvotājus savos sociāla-
jos tīklos Facebook, Twitter, mājaslapā www.adazi.lv, izdevu-
mā “Ādažu Vēstis” par ielu remontdarbu laiku, ielu posmu 

slēgšanu un apbraucamajiem ceļiem, kā arī remontdarbu no-
rises gaitu. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai, kā 
arī aktīvi dalīties ar mūsu publicēto informāciju draugiem, 
kolēģiem un paziņām!

Ādažu novada dome

Ādažu novada dome noteikusi prioritāros investīciju projektus
Pašvaldība noteikusi prioritāri īstenojamo 
projektu sarakstu, kuru realizēšanai pare-
dzēts Eiropas Savienības struktūrfondu, 
ārvalstu finanšu līdzekļu un Valsts kases 
kredīta finansējums. Tie ir: Ādažu vidus-
skolas paplašināšana (Ādažu vidusskolas 
jaunas mācību īstenošanas vietas un spor-
ta infrastruktūras izveide, kā arī Ādažu 
vidusskolas esošās ēkas atjaunošana); At-
tekas ielas pagarinājuma izbūve; Gaujas 
ielas atjaunošana posmā no Rīgas gatves 
līdz Attekas ielai; Muižas ielas  industri-
ālās teritorijas infrastruktūras sakārtoša-
na  ražošanas zonas pieejamības un uz-

ņēmējdarbības vides uzlabošanai  Ādažu 
novadā; Eimuru industriālās teritorijas 
infrastruktūras sakārtošana  ražošanas 
zonas pieejamības un uzņēmējdarbības 
vides uzlabošanai  Ādažu novadā; Āda-
žu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) 
dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas 
ieguvi; Ādažu notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu jaudas palielināšana; projekts „Proti 
un dari!”; Laveru poldera ūdensnoteku at-
jaunošana/pārbūve; Ādažu Centra poldera 
krājbaseina un aizsargdambja pik. 00/00-
15/57 atjaunošana; krasta nostiprināšana 
Ādažu aizsargdambja posmā no 00/00 līdz 

Kadagas tiltam; pretplūdu dambja no Ka-
dagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam 
4,5 km izbūve (t.sk. sūkņu stacija); pro-
jekts „Digital Citizens in Action”’; projekts 
„Sport is not only football”; Laveru ceļa 
atjaunošana; Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādes energoefektivitātes projekts; Āda-
žu novada domes ēkas Gaujas 16 atjauno-
šana, piebūves izbūve; ūdenssaimniecības 
sistēmas attīstības projekta īstenošana 
Garkalnes ciemā; deinstitucionalizācija un 
sociālie pakalpojumi personām ar invali-
ditāti un bērniem.

Ādažu novada dome

Pirmie Ādažu Vējupes piesārņotā ūdens analīžu rezultāti atbilst virszemes ūdens kvalitātei

Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas 
reģionālās vides pārvaldes (Lielrīgas 

RVP) rīcībā nonākušie pirmie indi-
katīvie Vējupes piesārņojuma analīžu 
rezultāti liecina, ka upes ūdens atbilst 
virszemes ūdens kvalitātei. Ķīmiskā 
skābekļa patēriņa un skābekļa patēriņa 
indikatīvie rezultāti liecina – skābekļa 
koncentrācija ūdenstilpē ir normas ro-
bežās. Laboratorijā turpināsies darbs 
pie padziļinātas Vējupes ūdens parau-
gu analīzes. Taču VVD Lielrīgas RVP 
inspektori ūdenstilpē konstatējuši arī 

ūdens saduļķojumu un nelielu skaitu 
bojā gājušu zivju. VVD turpina meklēt 
piesārņojuma avotu un aicina arī Āda-
žu iedzīvotājus iesaistīties informācijas 
sniegšanā. Kā ziņots iepriekš, Vējupe 
iekrāsojusies rozā krāsā. Lielrīgas RVP 
inspektori veikuši piesārņotā ūdens pa-
raugu ņemšanu un nodevuši tos labo-
ratorijai, lai identificētu piesārņojuma 
sastāvu. 

Valsts vides dienests

Lai jau Lieldienās mūsu Baltezera baz-
nīcā skanētu krāšņas, baznīcai atbil-
stošas ērģeles, Ādažu draudze aicina 
ikkatru iesaistīties akcijā “Lai atkal 
skan ērģeles Baltezera baznīcā!”, ziedo-
jot trūkstošos līdzekļus šī instrumenta 
iegādei un uzstādīšanai.
Kopš draudzes atjaunošanas un Balteze-
ra baznīcas atgūšanas, dievkalpojumi 
notiek sintezatora pavadībā. Taču jau 
ilgu laiku draudzei ir sapnis par to, ka 

varētu slavēt Dievu un pateikties Viņam 
arī ar ērģeļu skaņām. 
Izvērtējot daudzus variantus, draudze 
ir izlēmusi iegādāties Nīderlandes uzņē-
muma “Johannus” ražoto digitālo ērģeļu 
modeli Johannus Ecclesia T-250, kas ir 
īpaši piemērots tieši Baltezera baznīcai. 
Ir sperts liels solis – instruments ir pa-
sūtīts pie ražotāja un to līdz Lieldienām 
plānots uzbūvēt. Pateicoties iepriekšējās 
akcijās savāktiem līdzekļiem varēja veikt 
pirmo iemaksu 4 000 eiro apmērā. Pil-
nīgai apmaksai nepieciešami vēl 12 500 
eiro. 
Draudze vēršas pie ādažniekiem ar aici-
nājumu ziedot kopēja sapņa piepildiša-
nai par ērģelēm Baltezera baznīcā. Katrs 
no mums var būt kā taustiņš šajās ērģe-
lēs, kas liks tām skanēt! 
Ziedot ērģelēm var pārskaitot ziedojumu 
uz draudzes kontu ar norādi “Ērģeļu ie-
gādei” vai arī ievietojot ziedojumu šim 
nolūkam paredzētās aploksnēs, kas atro-
damas dievnamā. Atgādinām, ka Ādažu 

evaņģēliski luteriskajai draudzei ir pie-
šķirts sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss, līdz ar to ziedotājiem ir pieejami 
nodokļu atvieglojumi.
Jautājumiem vai ierosinājumiem, lūdzu 
rakstiet uz info@baltezerabaznica.lv.

Konts ziedojumiem ar norādi
“Ērģeļu iegādei”:

Ādažu Evaņģēliski luteriskā draudze 
Baltezera baznīca, Ādažu novads,

LV 2164 
Reģ. Nr. 90000345040, Konta Nr. 

LV39UNLA0002000701636

Pateicībā jau iepriekš, Ādažu Evanģēliski 
luteriskā draudze.

27. februārī plkst. 17.00
Baltezera Baznīcā notiks labdarības 
koncerts ērģeļu iegādes atbalstam, 

kurā uzstāsies operdziedātāja
Evita Zālīte (balss) un

Ilze Grunte  (ģitāras pavadījums).
Visi laipni gaidīti!
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Ādažu vidusskolēni Strasbūrā 

Eiropas Parlamenta Informācijas biroja 
rīkotajā  konkursā skolēniem "Detek-
tīvs" (izpētīt konkrētu Eiropas Parla-
mentā (EP) pieņemta likuma tapšanu 
no idejas līdz apstiprināšanai EP un 
reālai ieviešanai Latvijā) un "Eiropas 
Parlamenta elektroniskā-pastkarte" (jā-
atspoguļo Eiropas Parlamenta darbs) 
veiksmīgi startēja skolas Eiropas klubs 
un ieguva galveno balvu – iespēju pie-
dalīties projektā “Euroscola 2016” un 

doties apmaksātā braucienā uz Eiropas 
Parlamentu Strasbūrā. Projekts bija lie-
liska iespēja stiprināt jauniešu interesi 
un izpratni par ES procesiem, lēmumu 
pieņemšanu, šo lēmumu nozīmi kat-
ra cilvēka dzīvē. Tā bija lieliska iespēja 
uzzināt vairāk par EP uzbūvi, redzēt 
klātienē parlamentāro darbu, iepazīt 
jauniešus no citām dalībvalstīm, kā arī 
parādīt plašākai auditorijai skolēnu ra-
došumu un stratēģisko domāšanu.
Braucienā piedalījās 24 Ādažu vidus-
skolas 9.–11. klašu pārstāvji. Eiropas 
Parlamentā Ādažu  vidusskolu un Lat-
viju pieteica A................................. (10.a). 
Mūsu skolēni laicīgi bija izstrādājuši 
tēzes diskusijām, kuru laikā tika izvir-
zīti grupu pārstāvji lielajai plenārsēdei. 
No sešām diskusiju grupām divās mūsu 
skolas pārstāvji tika izvirzīti darbam 
noslēguma sesijā. Ričards Murāns (11.a) 
Eiropas Parlamenta prezidijā auditoriju 

iepazīstināja ar savas diskusiju grupas 
rezolūciju, savukārt tēzes pārliecino-
ši pamatoja Aleksandrs Marks Krusts 
(11.a).
Skolēnu un skolotāju svešvalodu zinā-
šanas, saskarsmes spējas un erudīcija 
tika pārbaudītas “Eurogame” spēlē, kur 
četru cilvēku komandu veidoja dažādu 
valstu pārstāvji. Īva Frančevska Cera 
(9.a) četru jauniešu finālistu vidū izcī-
nīja galveno balvu. Savukārt skolotāju 
komandu spēlē fināliste bija skolotāja 
Sarmīte Savicka. 
Brauciena laikā skolēni iepazina Šēn-
brunas pili un tās apkārtni, modernās 
mākslas muzeju Vīnē, Hundertvasera 
celtni, Dirnšteinu, Prāgu un BMW mu-
zeju. 
Ceļojuma laikā skolēnus pavadīja skolo-
tājas – Edīte Kāna, Ināra Mičule, Sarmī-
te Savicka. 

Sarmīte Savicka

Ādažu vidusskolā aizvadīta projektu nedēļa 
Ādažu vidusskolā gada sākumu iezīmēja 
projektu nedēļa. 1.-3. klases realizēja pro-
jekta tēmu “Skola'', kas bija veltīta skolas 
30 gadu jubilejai. Paralēli projekta darbam 
skolēni piedalījās nodarbībās par vides 
saudzēšanu un drošību. 4. klašu projektu 
nedēļas tēma bija “Drošība”, skolēni gatavo-
jās CSN eksāmenam, lai iegūtu velosipēda 
vadītāja apliecību, ko saņēma 98 skolēni. 5., 
6., 7. un 9. klases īstenoja projektus karjeras 
izglītībā. 8. klašu skolēni veica padziļinātus 
pētījumus kādā no mācību priekšmetiem 

– dzimtas koka izpēte, dzimtas muzikālo 
sakņu apzināšana, pedagogu profesijas un 
tautas tērpu izpēte, mācību video un mīļā-
kais sporta veids tikai ieskicē tēmu daudz-

veidību. Skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu veidošanā tiek plānota sadarbība ar 
Rīgas Tehnisko universitāti. Tēmas liecina 
par jauniešu daudzveidīgajām interesēm – 
modernās veidierīces, elektromobīļi, bezpi-
lotu lidmašīnas, vienplates datori, angļu va-
lodas dažādība, veselīgs dzīves veids, miegs 
un diegu māksla. Biznesa virziena klasēs 
savukārt izstrādā biznesa plānus un ražo 
produkciju skolēnu mācību uzņēmumos. 

Sarmīte Savicka, 
Ādažu vidusskolas skolotāja

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi saņem
apbalvojumus Krišjāņa Valdemāra 190. gadadienai veltītajā konkursā

Krišjāņa Valdemāra 190. gadadienai par godu Ainažu Jūrskolas muzejs, biedrība 
“Grāmatas bērniem” un Rīgas Centrālā bibliotēka organizēja zīmēšanas konkursu 
"Latvija – jūrnieku zeme". Tajā piedalījās bērni no dažādām Latvijas mākslas skolām 
un vispārizglītojošām skolām. Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi konkursā 
guva lieliskus panākumus: Grand Prix balvu ieguva Kārlis Gunārs Neikens, 1. vietu 
– Paula Līdaka, Katrīna Goldtmane, 2. vietu – Lote Iltnere, Linda Valdmane, 3. vietu 
– Vineta Alksne, Anastasija Stepane, Daniela Malakovska. Liels paldies skolotājām – 
Ievai Neikenai, Agnesei Augstkalnai, Katrīnai Sabulei, Ingai Tardenakai, Aijai Ausē-
jai–Rudzītei un Viktorijai Žugai.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

ĀDAŽU VĒSTIS   15. FEBRUĀRIS (183) 2016 17

Aicina pieteikties radošo darbnīcu vadītājus
Ādažu novada pašvaldība aicina visus interesen-
tus, kam ir prasme un kas jūt sevī aicinājumu ko 
jaunu un noderīgu iemācīt skolas vecuma bērniem, 
pieteikties radošo darbnīcu vadītāju konkursam. 
Ņemot vērā, ka radošās darbnīcās gaidīti dažāda 
vecuma bērni, to tematiku plānots pielāgot attiecī-
gā vecumposma bērnu interesēm. Pateicoties Ādažu 
novada domes atbalstam, radošās darbnīcas plāno-
tas visas vasaras garumā, nodrošinot iespēju tajās 
piedalīties 120 – 150 bērniem. Radošums, dizaina 

domāšana, debašu un komunikācijas prasmju piln-
veide ir tikai daži no tematiem, kuru saturiskais pie-
pildījums būs  radošo darbnīcu vadītāju ziņā. Sīkāk 
par noteikumiem un pieteikšanās kārtību darbnīcu 
vadītājus lūdzam vērsties pie izglītības darba un 
jaunatnes lietu speciālistes Ināras Briedes. E-pasta 
adrese: inara.briede@adazi.lv. Informācija bērnu 
vecākiem par pieteikšanos uz radošajām darbnīcām 
tiks ievietota aprīļa mēneša “Ādažu Vēstīs”.

Ināra Briede

IZGLĪTĪBA
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DOMES LĒMUMI
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Ādažu novada domes kārtējā (26.01.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: J.Anto-
novs, P.Balzāns, A.Brūvers, K.Dāvidsone, 
A.Keiša, V.Klebeko, J.Neilands, E.Plūmīte, 
P.Pultraks, L.Pumpure, E.Šēpers, E.Ver-
ners, N.Zviedris.
1. Par detālplānojuma projekta izstrā-
des uzsākšanu.
Uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi 
Gaujas ielas sarkano līniju precizēšanai, 
posmā no Rīgas gatves līdz Attekas ielai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
2. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma 
projektu.
Uzsākt nekustamo īpašumu "Marikas" 
un Priežu ielā 9 detālplānojuma projekta 
izstrādāšanu ar nolūku pamatot zemes-
gabalu sadalīšanu un savstarpējo robežu 
pārkārtošanu savrupmāju izvietošanai 
mežaparka apbūves zonā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
3. Par detālplānojuma grozījumu pro-
jekta nodošanu publiskajai apsprieša-
nai.
Nodot publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai nekustamā īpašuma 
"Ogas" detālplānojuma grozījumu projek-
tu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
4. Par zemes ierīcības projektu apstipri-
nāšanu.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamā īpašuma "Bārdas" zemes vienībai 
un piekrist kopīpašumā esošā zemesgaba-
la sadalīšanai. Piešķirt nekustamā īpašu-
ma "Bārdas" parcelēm adreses: Vēja iela 
17, Bārdu iela 3, Vēja iela 13, Vēja iela 12, 
Vēja iela 16, Vēja iela 18, "Vēja iela A" (bez 
adreses), Ādaži, Ādažu nov. Apstiprināt 
jaunu ielas nosaukumu: Bārdu iela, Ādaži, 
Ādažu nov.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam "Meldras", Birz-
nieku ciems, un piekrist kopīpašumā eso-
šā zemesgabala  sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
5. Par zemes vienības atdalīšanu no ne-
kustamā īpašuma "Saulītes".
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu "Sau-
lītes", atdalot no īpašuma zemes vienību. 
Piešķirt atdalītajai zemes vienībai nosau-
kumu: "Upeņi", Eimuri, Ādažu novads.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
6. Par mantisko ieguldījumu pašvaldī-
bas kapitālsabiedrībās.
Ieguldīt šādu pašvaldības nekustamo īpa-
šumu SIA "Ādažu Namsaimnieks" un SIA 
"Ādažu Ūdens" pamatkapitālā, palielinot 

kapitālsabiedrību pamatkapitālu atbilsto-
ši sertificēta nekustamā īpašuma vērtētā-
ja atzinumā norādītajai vērtībai: Attekas 
iela 43A zemes vienību 0,0876 ha platībā; 
"Centra attīrīšanas ietaises" zemes vienī-
bu 1,7040 ha platībā; Krastupes iela 6 ze-
mes vienību 0,2243 ha platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
7. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu.
Uzsākt nekustamā īpašuma "Ādažu (Balteze-
ra) Evanģēliski luteriskā baznīca" lokāl-
plānojuma izstrādāšanu ar nolūku pama-
tot atsevišķu zemes vienību nodalīšanu 
draudzes namam, privātai apbūvei, auto-
stāvvietai, sabiedriskai lietošanai pie ūde-
ņiem, kā arī nepieciešamām ielām, ielas 
veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
8. Par attīstības programmas un attīstī-
bas programmas Vides pārskata apstip-
rināšanu.
Apstiprināt Ādažu novada attīstības prog-
rammas 2016.-2022.gadam gala redakciju 
un Ādažu novada attīstības programmas 
2016.-2022.gadam Vides pārskata gala re-
dakciju.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
9. Par pašvaldības prioritārajiem inves-
tīciju projektiem.
Noteikt šādu pašvaldības īstenojamo 
prioritāro projektu sarakstu, kuru īsteno-
šanai paredzēts Eiropas Savienības struk-
tūrfondu, ārvalstu finanšu līdzekļu un 
Valsts kases kredīta finansējums.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
10. Par vidējās izmaksas noteikšanu vie-
nam izglītojamajam pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē.
Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas 
mēnesī vienam izglītojamam pirmsskolas 
izglītības programmā pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestādē EUR 202,26 ap-
mērā.
Balsojums: "par" - 10, "pret" - 3 (E.Plū-
mīte, E.Šēpers, N.Zviedris), "atturas" – 1 
(V.Klebeko).
11. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.
Piešķirt I.S. nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 25% apmērā par nekustamo 
īpašumu – zemes gabalu Remberģes ielā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
12. Par atteikumu zemes īpašumā tiesī-
bu saglabāšanai.
Atteikt izsniegt SIA "Lanata" izziņu par 
domes piekrišanu saglabāt īpašumā ne-
kustamā īpašuma "Senči", Garkalne, ze-

mesgabalu 13,02 ha platībā.
Balsojums: "par" - 13, "pret" - nav, "attu-
ras" - nav (A.Brūvers atstājis sēdi).
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda dzēšanu.
Dzēst N.B. nekustamā īpašuma nodokļa 
parādu 588,17 EUR apmērā par nekus-
tamo īpašumu – zemi un mājokli Gaujas 
ielā 34A.
Balsojums: "par" - 13, "pret" - nav, "attu-
ras" - nav (A.Brūvers atstājis sēdi).
14. Par pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgām 2016.gadā.
Noteikt atlīdzību EUR 21,60 stundā par 
pašvaldības deputātu darbu. Apstipri-
nāt pašvaldības amatpersonu (darbinie-
ku) mēnešalgas. Lēmums stājas spēkā ar 
01.02.2016.
Balsojums: "par" - 9, "pret" - 5 (E.Plū-
mīte, E.Šēpers, A.Keiša, V.Klebeko, 
N.Zviedris), "atturas" – nav.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumiem.
Piešķirt I.K., R.R.K., L.Z., L.K., SIA 
"Gaujas mala", J.U., I.D., G.L., SIA "LA-
TECTUS", SIA "D2", D.F., I.F. nekustamā 
īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par 
daļām no zemes gabaliem, uz kurām iz-
būvēts sabiedriskās nozīmes infrastruk-
tūras objekts – pretplūdu aizsargdambis 
"Gaujas aizsargdambis". Atteikt piešķirt 
I.P. nekustamā īpašuma atvieglojumu par 
zemes gabalu "Jaunkārkli". Noteikt, ka 
piešķirtie atvieglojumi netiek piemēroti, 
ja īpašnieki vai nekustamie īpašumi pār-
stāj atbilst visiem domes 2011.gada 22.feb-
ruāra saistošajos noteikumos Nr.8 noteik-
tajiem kritērijiem nodokļa atvieglojuma 
saņemšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
16. Par zemes domājamās daļas nodoša-
nu īpašumā bez atlīdzības.
Nodot V.S. īpašumā bez atlīdzības daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā ielā dzī-
voklim piekrītošās 519/46741 domājamās 
daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
17. Par tirdzniecības laukuma attīstības 
darba grupas izveidošanu.
Izveidot darba grupu Ādažu tirdzniecī-
bas laukuma situācijas izpētei un tā at-
tīstības plāna izstrādei. Darba grupai līdz 
05.03.2016. iesniegt domei priekšlikumus 
tirgus laukuma attīstības risinājumiem 
un to realizācijas plānu. Darba grupas lo-
cekļu darbs netiek apmaksāts.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu 

Ādažu novada dome ar 22.01.2016. lēmu-
mu Nr. ĀND/5-24/16/38 anulējusi ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu adresē “Kadaga 
8”-31, Kadaga, Ādažu novadā, LV-2103, 
Rolandam Krepšam, dzim. 03.06.1970., 

pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas 
likuma 12. panta pirmās daļas otro pun-
ktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz ku-
rām tas attiecas, pieejams Ādažu novada 
domes Iedzīvotāju uzskaites dienestā (232.

kab.), un tās lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 
33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164) viena 
mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc 
publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
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PAZIŅOJUMI

No sirds sveicam
februāra jubilārus! 
Aleksandru Karbinu70 g.
Tamāru Kozlovu 70 g.
Violetu Špili 70 g.
Induli Cintiņu 75 g. 
Jāni Gēmi 75 g.
Ligitu Irbi 75 g.
Uldi  Kaktiņu 75 g.
Ināru Puķīti 75 g.
Svetlanu Samoilenko 75 g.
Zentu Stelboviču 75 g.
Pauli Timrotu 75 g.
Līviju Guntu Egli 80 g.
Pjotru Homku 80 g.
Annu Kusiņu80 g.
Ināru Mardarenko 80 g.
Intu Austru Pavāri 80 g. 
Gaļinu Čvikovu 85 g. 
Ausmu Gaili 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

Ādažu ev. lut. draudzē Baltezera baznīcā
Svētdienās – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu plkst. 11.00

28. februārī – Ģimeņu dievkalpojums (katra mēne-
ša pēdējā svētdienā) plkst. 11.00 (dievkalpojuma 

beigās īpaši tiek svētīti bērniņi)
Trešdienās – Vārda dievkalpojums plkst. 18.30 

Trešdienās – iesvētes mācība plkst. 19.00
(iesvētes kursam vēl var pievienoties,

iesvētības plānotas Lieldienās)
Ceturtdienās – plkst. 19.00 Bībeles stunda

Svētdienas skolas nodarbības bērniem vecumā no 
4 līdz 12 gadiem notiek katru svētdienu plkst 11.00 

dievkalpojuma laikā, izņemot katra mēneša
pēdējā svētdienā

(bērni kopā ar vecākiem piedalās
Ģimeņu dievkalpojumā).

Ādažu ev. lut. draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons
Vairāk: www.baltezerabaznica.lv, facebook.com/

BaltezeraBaznica, twitter.com/BaltezerBaznica

Ādažu evaņģēliskā Jēzus Kristus draudze
6. martā – slimo dziedināšanas dievkalpojums.

Aicināti iedzīvotāji no visas Latvijas.
20. martā – Pūpolsvētdienas dievkalpojums

27. martā – Lieldienu dievkalpojums
Vecā pagasta nama telpās, 2. stāvā 

Dievkalpojumu vadīs
ordinēta mācītāja Māra Krasovska

Dievkalpojumi Ādažu militārās bāzes 
kapelā Kadagā

Sākot ar 10. februāri, Pelnu trešdienu, iesākas
Lielais gavēnis.

Katru svētdienu – 21., 28. februārī; 6., 13. martā;
Sv. Mise plkst. 15.00.

Pirms katras sv. Mises plkst. 14.00 Tautas Krustaceļš 
– Kunga Jēzus Kristus ciešanu un nāves piemiņas

dievkalpojums.
Pirms katras sv. Mises Grēksūdzes sakraments

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments

Tuvāka informācija: tālr. 26434830

No 5. janvāra līdz 5. februārim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Stella, Emīlija, Adelīna;
zēni – Oskars, Raimonds, Oskars, 

Jānis, Timurs. 
Apsveicam jaunos vecākus!

Bezmaksas juridiskās konsultācijas 
Sociālā dienesta klientiem 

16. un 18. martā plkst.15.00
Sociālajā dienestā, Ādažos, Gaujas ielā 13/15 

Pieteikšanās pa tālr. 67996661 
Advokatūras dienu ietvaros Sociālā dienesta klien-
tiem būs pieejama bezmaksas juridiskā palīdzība.
Konsultācijas sniegs:
Zvērināta advokāte Santa Liberte – ģimenes tiesī-
bu jautājumos, saistību tiesību jautājumos un tiesiskā 
aizsardzības procesa un maksātnespējas jautājumos;
Zvērināta advokāte Ieva Timermane – ģimenes 
tiesību jautājumos, saistību tiesību jautājumos, īpa-
šuma tiesību jautājumos. 
Informācija, kā saņemt palīdzību citos tiesību jautā-

jumos, atrodama advokatūras mājas lapā
www.advokatura.lv 

© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Makets, korektūra SIA AKA Dizains.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild 
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”. Tirāža 4200 eksemplāri. 

PATEICĪBA
Normundam Zviedrim

par atbalstu laureātu godināšanā
svinīgajā ceremonijā

“Ādažu sporta laureāts 2015”
 Ādažu novada domes Sporta daļa

Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam gala redak-
cijas nodošanu Rīgas plānošanas reģiona, VARAM un Vides pārraudzības valsts biro-
ja atzinumu saņemšanai
Ar Ādažu novada domes 2015. gada 27. janvā-
ra lēmumu Nr.7 “Par Ādažu novada Attīstības 
programmas 2016.-2022. gadam izstrādes uz-
sākšanu” tika uzsākta Ādažu novada attīstības 
programmas 2016.-2022. gadam (turpmāk – At-
tīstības programma) un Attīstības programmas 
Vides pārskata izstrāde. Laika posmā no 2015. 
gada 28. augusta līdz 2015. gada 2. oktobrim no-
tika Attīstības programmas un Attīstības prog-
rammas Vides pārskata publiskā apspriešana.
Publiskai apspriešanai noslēdzoties, tika apko-
poti un izvērtēti publiskās apspriešanas laikā 
saņemtie ierosinājumi un komentāri, kā arī iz-
strādāta Attīstības programmas un Attīstības 
programmas Vides pārskata gala redakcija, ņe-

mot vērā publiskās apspriešanas rezultātus. Ar 
Ādažu novada domes 2016. gada 26. janvāra lē-
mumu Nr.9 “Par Ādažu novada attīstības prog-
rammas 2016.-2022. gadam un Ādažu novada 
attīstības programmas 2016.-2022. gadam Vides 
pārskata apstiprināšanu” tika apstiprināta Attīs-
tības programmas un Attīstības programmas Vi-
des pārskata gala redakcija atzinumu saņemšanai 
no Rīgas plānošanas reģiona, LR Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministrijas un Vides 
pārraudzības valsts biroja.
Ar Attīstības programmas materiāliem var iepazī-
ties Ādažu novada domes Attīstības un investīciju 
daļā darba laikā, kā arī Ādažu novada domes mājas 
lapā www.adazi.lv, sadaļā Attīstības programma.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 
Vēstis” (Nr.183) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes sais-
tošie noteikumi:
Nr.44/2015 (22.12.2015.) “Par kārtību bērnu 
rotaļu un sporta laukumos.”
Nr.2/2016 (26.01.2016.) “Par Ādažu novada 
pašvaldības budžetu 2016. gadam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu 
novada domes mājaslapā www.adazi.lv, dru-
kātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu nova-
da Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 
33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā 
Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” 
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā 
Gaujas ielā 27B.

Ādažu vidusskolai – 30!
Š. g. 14. maijā mīļi aicināti visi

Ādažu pamatskolas un Ādažu vidusskolas bijušie 
skolēni, skolotāji un darbinieki uz

 koncertu Ādažu Kultūras centrā plkst.18.00
 balli Ādažu vidusskolā plkst. 21.00 (tikšanās skolā 

no plkst. 20.30)
Dalības maksa ballei 5 EUR, līdzi ņemot groziņu.
Lūgums līdz 10. maijam pieteikties elektroniski 

skolas mājas lapā (aizpildot reģistrācijas anketu) 
www.adazuvidusskola.lv vai pa tālruni 67996165

Atceries! Atsaucies! Atnāc!

KĀRTĒJAIS IKMĒNEŠA SENIORU SAIETS 
Gaujas ielā 16 

2016. gada 17.februārī plkst. 13.00,
2016. gada 16. martā plkst. 13.00
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25. februārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
PEDAGOGU KONCERTS

Ieeja brīva

26. februārī plkst. 19.00 
CERIŅU ZĀLĒ

Viktora Kozlitina
KINODZIESMAS un KRIEVU ROMANCES

Biļetes EUR 4.00 
“Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

27. februārī plkst. 14.00 
CERIŅU ZĀLĒ

Senioru vokālo ansambļu saiets
DZIESMU PUTENIS

Ieeja brīva

27. februārī plkst. 18.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Deju kolektīvu sadraudzības koncerts
ZIEMAS SADANCIS

Ieeja brīva

No 1.-31. martam
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Daces Saulītes personālizstāde
VĒJŠ SPĀRNOS

3. martā plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Amatierteātra KONTAKTS pirmizrāde
KRUSTMĀTE JŪLE NO TŪLES
Biļetes EUR 3.00 kultūras centra  kasē

4. martā plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

GRUPAS “OPUS PRO“ 30 gadu 
JUBILEJAS KONCERTS

“ROZĀ LIETUS”

Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00, 15.00
“Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

10. martā plkst. 18.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Izrāde bērniem 
TRĪS SIVĒNTIŅI UN VILKS

“Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

11. martā plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Koncertaģentūras BRAVISSIMO
detektīvizrāde ar muzikālu intrigu

BĪSTAMAIS PLĀNS

Izrāde pie galdiņiem!
Biļetes EUR 7.00, 10.00, 17.00

“Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

12. martā plkst. 17.00 
CERIŅU un SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Vokālo ansambļu festivāls
TIK PIE GAUJAS

Ieeja brīva

17. martā plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Valmieras teātra viesizrāde
ROMEO UN DŽULJETA

Šekspīra 450. jubilejas gadā  Mārtiņš Eihe 
iestudē visu laiku slavenāko mīlas stāstu 
kā  mūsdienām tuvinātu notikumu. Varoņi 
ir pusaudži, kas visasāk uztver netaisnību, 
visjūtīgāk reaģē uz ierobežojumiem, saredz 
pasauli tikai melnbaltu, bet tieši tāpēc ir pel-
nījuši, ka ar viņiem runā godīgi un ar cieņu.

Biļetes EUR 7.00, 8.50, 10.00
“Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

19. martā plkst. 18.00 
CERIŅU ZĀLĒ

Koru draudzības koncerts
AR PAVASARI SIRDĪ
Viesosies jauktie kori:

“SPĀRNI” no Siguldas, “SĒJA” no Sējas novada, 
“NAMEJS” no Rīgas, “JUMIS” no Ādažiem

Ieeja brīva

Līdz 29. februārim
IZSTĀŽU ZĀLĒ

DACES RUNČAS personālizstāde
SLAVINĀTIE MIRKĻI

Tikšanās ar mākslinieci 19.02. plkst.17.00
17. februārī plkst. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Radošās apvienības “Tu un es” izrāde 

bērniem
LIELAIS NOSLĒPUMS

Izrādes negaidītie notikumi un saspringtais 
sižets neļaus gulēt ne mazajam,

ne arī lielajam skatītājam. 
Izrāde bērniem vecumā no 4 līdz 10 gadiem.

Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

19. februārī  plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Daumanta Kalniņa solo programma
ATSPULGI

Biļetes EUR 10.00, 12.00, 15.00
“Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

23. februārī plkst. 19.30 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Latviešu spēlfilma par mūsdienu 
jauniešu attiecību līkločiem 

ROMEO N` DŽULJETA

Biļetes EUR 3.00 kultūras centra  kasē

24. februārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Liriska padomju komēdija
DIENESTA ROMĀNS

Lomās: Vita Vārpiņa, Aina Poiša, 
Zane Burnicka, Anna Šteina,

Madars Zvagulis, Kārlis Anitens
Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00, 15.00

“Biļešu Paradīzes” kasēs  www.bilesuparadize.lv

KULTŪRA

BIĻEŠU PARADĪZE (Kultūras centra)
kases darba laiks

O. 9.00 – 14.00, T. 15.00 – 19.00,                      
C. 9.00  – 13.00, P. 16.00 – 21.00
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM

Biļešu rezervācija un uzziņas
pa tālr. 67996230

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA 
NORISES

JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ
Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164,

tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171
www.adazikultura.lv




