
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
skolotājas un skolotāju palīgi 2014. gada 
26.  februārī iepriecināja bērnu nama 
"Imanta" bērnus ar teātra izrādi "Balti 
melni pūkains stāsts", kā arī ar audzēkņu 
un viņu vecāku gatavotajām dāvaniņām. 
Pirms došanās uz bērnunamu pedagoģe 
Vita Abricka aicināja bērnudārza au-
dzēkņus ziedot kādu no saviem gardu-

miem tiem bērniem, kuri aug bez vecā-
kiem. Lielākā daļa bija gatavi atdot savu 
gardumu kādam citam. Sarunās atklājās, 
ka daži audzēkņi pat nevarēja iedomā-
ties, ka bērniem var nebūt vecāku. Citu 
jēgu ieguva arī pārrunātā tēma – mīles-
tība pret vecākiem. Šāda labdarības ak-
cija un sarunas bērnos veicina labestības, 
labdarības un žēlsirdības jūtas. Bērnu 

nama bērni ļoti augstu novērtēja pirms-
skolas audzinātājas Olgas Kuzņecovas 
dāvināto gleznu. Kopā sanāca tik daudz 
ar mīlestību gādātu dāvaniņu, ka visiem 
bija prieks. Vislielākais prieks bija mums 
pašiem. Ir tik laba sajūta, kad prieks vai-
ro prieku, labestība vairo labestību, mī-
lestība vairo mīlestību.

Anita Šaicāne

SAKOPTĀKA VIDE Ādažu novadā – 
jauns atkritumu apsaimniekotājs. Ar 
to  jāslēdz līgums līdz šā gada 1. mai-
jam. Novadā tiks izbūvēti un uzlaboti 
5 publiskie dalītās atkritumu savākša-
nas punkti, kopā tādi būs pavisam 13.

10. lpp.

MĒRĶTIECĪBA Ādažnieks, Ādažu motoklu-
ba "MX Ādaži" dibinātājs, pieckārtējs Lat-
vijas, divkārtējs Polijas un trīskārtējs Balti-
jas čempions motokrosā Leons Kozlovskis 
apmāca jauno paaudzi un pats gatavojas 
pasaules čempionātam senioru klasē.

3. lpp.
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Ādažu bērnudārzs – labdarības pasākumā 
Ar izrādi "Balti melni pūkains stāsts" Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde iepriecina bērnus arī ārpus novada 

2014. ga da marts Ādažu novada dome www. adazi. lv Nr. 161

Prieks, ko sniedz piedalīšanās pašu veidotajā izrādē, jānes tālāk. Galvenās lomas atveidotāja, skolotāja Laima Birziņa pēc izrādes ar 
mazajām skatītājām. 
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 Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Ilmārs Kravalis svēta Ādažu 
vidusskolas karogu.

 Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Karina Tinamagomedova, domes 
priekšsēdētājs Normunds Zviedris un iz-
pilddirektors Guntis Porietis tiekas ar Saus-
zemes spēku kājnieku brigādes komandieri 
Mārtiņu Libertu, lai pārrunātu domes un 
Ādažu garnizona sadarbības iespējas.

 Apsveicam! Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
audzēknim Uldim Upītim stafetes sacensībās 6. vieta Eiropas 
jauniešu čempionātā orientēšanās uz slēpēm! 

 Sauszemes spēku kājnieku brigādes 
komandieris Mārtiņu Liberts jaunajam 
Ādažu novada domes priekšsēdētājam 
Normundam Zviedrim dāvā militārās 
vienības ģerboņattēla suvenīru. 

 Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Karina Tinamagomedova satiek 
Nacionālo bruņoto spēku kapelānu 
Raimondu Krasinski pirms skolas karoga 
iesvētīšanai veltītā dievkalpojuma.
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 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 
audzēkņi viesojas SIA "Rīgas meži" un 
apmeklē izstādi "Iepazīsties – koks!"

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu darbi rotā Leontīnes 
Apšenieces dzejoļu grāmatu "Katram 
sava valodiņa". Skolēni Kārlis Gunārs 
Neikens, Elīze Pētersone un Matīss 
Rudzītis grāmatas atvēršanas svētkos.

 Pamestie un 
vientuļie, kā 
arī rūdītie āra 
minkas, tikuši 
pie jaunām 
mājām, 
steidzas tās 
izpētīt.

 Talantīgi novadnieki. Valmieras drāmas 
teātra aktrise Ilze Pukinska izrādē 
"Mākoņains, iespējams skaidrosies" 
šoreiz uz skatuves kāpa savās mājās.  
Arī viņa ir Ādažu novada iedzīvotāja.

 Rīgas pilsētas izstāžu zāles "Rīgas māks-
las telpa" izstādes "Grafika" laikā Ādažu 
Fotogrāfu biedrības vadītājs Ojārs Jansons 
izstāžu kuratorei Ingai Šteimanei dāvina 
grāmatu "Fotografēts Ādažos". Viņa ir vie-
na no grāmatas idejas iedvesmotājām.

 Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolas 
vokālais pedagogs 
Aivars Krancmanis,  
apaļajā jubilejā 
saņēmis apsvei-
kumu no valsts 
prezidenta, 
priecē klausītājus 
skolas pedagogu 
un audzēkņu 
koncertā.

 Valsts 
kamerorķesta 
Simfonietta 
Riga čellists un 
Ādažu Mākslas 
un mūzikas 
skolas skolotājs 
Kārlis Klotiņš 
apbur ar 
virtuozo spēli 
mūzikas skolas 
audzēkņu un 
pedagogu 
koncertā.
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UZMANĪBU! SVARĪGI!

Ādažu novada domes laikrakstam 
"Ādažu Vēstis" (Nr.161) izdots informa-
tīvs pielikums, kurā publicēti šādi Ādažu 
novada domes saistošie noteikumi:

Nr. 5 (25.02.2014.) "Grozījumi Ādažu 
novada domes 2013. gada 23. jūlija sais-
tošajos noteikumos Nr. 19 "Ādažu novada 
pašvaldības nolikums"". 

Nr. 2 (28.01.2014.) "Grozījumi Ādažu 
novada domes 2011. gada 24. maija sais-
tošajos noteikumos Nr. 18 "Saistošie no-
teikumi par kārtību, kādā Ādažu novada 
pašvaldība sniedz dienas aprūpes centra 
un psihologa pakalpojumus"".

Šie saistošie noteikumi publicē-
ti arī Ādažu novada domes mājas lapā  
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var ie-
pazīties Ādažu novada Klientu apkalpoša-
nas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, Āda-
žu novada sociālajā dienestā Gaujas ielā 
13/15, SIA "Ādažu Namsaimnieks" Gaujas 
ielā 16 un Ādažu novada domes bibliotēkā 
Gaujas ielā 30.

Paziņojums par kiosku nojaukšanu

Kiosku īpašniekiem Gaujas ielā 7!
Ādažu novada dome 25.02.2014. pieņē-

ma sekojošu lēmumu Nr. 48. "Par patva-
ļīgi uzbūvētu kiosku nojaukšanu uz Āda-
žu novada domei piederošā zemes gabala 
Gaujas ielā 7 (turpmāk – lēmums)":

1. Uzlikt par pienākumu tirdzniecības 
kiosku īpašniekiem pārvietot vai nojaukt 
nelikumīgi uzbūvētās būves (kioskus), kas 
atrodas uz pašvaldībai piederošā īpašuma 
Gaujas ielā 7 līdz 2014. gada 1. maijam.

2. Visus ar būves pārvietošanu vai no-
jaukšanu saistītos izdevumus sedz būves 
īpašnieks.

3. Lēmuma neizpildes gadījumā ad-
ministratīvais akts tiks izpildīts piespiedu 
kārtā MK noteikumu Nr. 112 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 171. 2 noteiktajā kārtībā.

Ar lēmuma pilnu tekstu varat iepazī-
ties Ādažu novada pašvaldības mājas lapā 
www.adazi.lv (http://www.adazi.lv/page.
php?id=1154) un Ādažu novada kancelejā.

Ādažu novada dome

Kļūdas labojums

Februāra izdevuma "Ādažu Vēstis" 
(160) numurā kļūdaini minēts, ka koalīci-
jas līgumu parakstījušas 5 partijas. Patie-
sībā to parakstījušas četras partijas ("Zaļo 
un Zemnieku savienība", "Vienotība", 
"Sadarbība" un "Saskaņas centrs"). Depu-
tāte Adrija Keiša ar trīs partijām ("Zaļo un 
Zemnieku savienība", "Vienotība" un "Sa-
darbība") noslēgusi vienošanās līgumu.

SPORTS

Gatavs sasniegt mērķi, lai ko tas arī 
prasītu. Un visbiežāk tas prasa daudz. 
Lai apjaustu, cik lūzumu, smadzeņu 
satricinājumu un visādu citādu ar 
veselību saistītu nebūšanu bijis, va-
jadzētu nopietni paskaitīt. Ādažnieks 
Leons Kozlovskis ir pieckārtējs Lat-
vijas, divkārtējs Polijas, trīskārtējs 
Baltijas čempions motokrosā un mo-
tokluba "MX Ādaži" dibinātājs. Dē-
vēts par Latvijas motokrosa leģendu, 
viņš pats atzīst, ka izslimojis zvaigžņu 
slimību un ar kompleksiem nesirgst 
arī šodien: "Man vairs nav jāpierāda, 
ko nozīmē Leons Kozlovskis."

Sarunas sākumā Leons Kozlovskis 
stāsta, ka brīvajā laikā spēlē futbolu, to-
mēr šis sporta veids noteikti nav sirdij 
tuvākais. Kāpēc?  Tādēļ, ka jāspēlē ko-
mandā. Jau 27. gadu Leons Kozlovskis 
nodarbojas ar individuālo sportu. Pats 
savu ceļu Leons Kozlovskis agri sāka iet 
ne tikai motokrosā, bet arī dzīvē. Pēc 
ceturtās klases aizgāja no mammas, lai 
dzīvotu pie vecmāmiņas, bet pusaudžu 
gados ātri uzsāka patstāvīgu dzīvi, aiz-
braucot uz Liepāju, motoklubu "Cīrava". 

Cik gados sākāt nodarboties ar mo-
tokrosu?

13 gados. Tas skaitās vēlu, jo tagad 
puikas sāk braukt jau no četriem, pie-
ciem gadiem. Biju baigais palaidnis, 
darīju visādas muļķības. 1987. gadā 
krustmātes vīrs mani aizveda uz torei-
zējo Ādažu motoklubu. Pamēģināju, 

iepatikās, un tā tā lieta aizgāja. Braucu 
pie trenera Aigara Grodza. Tajā laikā 
katrā kolhozā bija motoklubs. Kopumā  
Latvijā bija kādi  60.  Spēcīgākie bija 
"Cīrava", "Jāņmuiža", "Brocēni". Ādažu 
motoklubs nebija tik jaudīgs. Liepājā, 
motoklubā "Cīrava" bija savākti labākie 
no visas Latvijas. Tur es nokļuvu 15 ga-
dos un sāku pilnīgi patstāvīgu dzīvi. 15 
gados arī vinnēju Latvijas čempionātu 
B grupā jauniešiem.

Vai šodien ar motokrosu no mazot-
nes var nodarboties tikai turīgu ļaužu 
bērni?

Sākumā jāsponsorē vecākiem, bet vē-
lāk to dara arī sponsori. Ja Ādažos varē-
tu izaudzināt vienu pasaules čempionu 
motokrosā, būtu labi, vai ne? Astoņdes-
mito gadu beigās motoklubu sponsorē-
ja kolhozs. Visi klubi cīnījās par uzvaru 
Latvijas čempionātā. Tam, kas vinnēja, 
piešķīra 20 motociklus. "Cīravā" bija arī 
tehnikums. Tur ieguvu automehāniķa 
profesiju. Skola man bija pilnīgi vienal-
dzīga, mani interesēja tikai sports.

Kas piesaistīja šim sporta veidam?
Tas ir ļoti dinamisks – gan ātruma un 

domāšanas, gan spēka ziņā. Visu laiku 
mainās trases, trajektorijas, lēcieni. Nav 
vienmuļi. Nepārtraukti var audzēt āt-
rumu. Vienmēr atradīsies kāds, ar kuru 
sacensties. Kaut vai ar hronometru. 
Pirmo Latvijas junioru čempiona titulu 
ieguvu 16 gados, bet Latvijas čempiona 
titulu – jau 17. Ātri izsitos arī motoklu-

Mērķtiecīgs 
čempions
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bā – biju pirmajā trijniekā. Saņēmu arī 
algu. Maksāja par to, ka esi ātrs, spēcīgs, 
perspektīvs. Naudu saņēma veči, kas star-
tēja PSRS čempionātos, tā laika zvaigznes 
– Normunds Dūčis, Normunds Ērkulis 
u.c., kā arī trīs jaunieši, kas bija spēcīgākie 
tā brīža sezonā. Pēc sacensību rezultātiem 
veidoja algu sarakstu. Visu laiku bija jāse-
ko līdzi tam, ko daru. Ja izdarītu ko sliktu, 
mana vieta tukša nestāvētu. Tehnikuma 
skolotājas  ar mani stāvēja vienā rindā 
pēc algas. Viņām – 90 repšiki, man – 180. 
Ko tik veči nedarīja, lai tiktu pie jauniem 
močiem – sarunāja no kuģu rūpnīcas 
smagus motorus, nodeva alumīniju, krā-
ja naudu, gāja mežā strādāt... 1992. gadā 
Latvijas komanda pirmo reizi brauca uz 
Nāciju kausu Austrālijā. Mēs ieguvām 11. 
vietu, kas tā arī palikusi nepārspēta. Ļoti 
ceru, ka šogad Nāciju kausā, kas 27., 28. 
spetembrī notiks Ķegumā, mūsu čaļi pa-
centīsies tikt pirmajā desmitniekā pasaulē 
un pārspēt šo rezultātu.  

1992. gadā Latvijā pajuka motokrosa 
klubi, es biju viens no pēdējiem mohi-
kāņiem, kurš palika "Cīravā". 1993. gadā 
noslēdzu līgumu ar Polijas motoklubu 
"Glogova". 93., 94. gadā piedalījos Polijas 
čempionātos un vinnēju. Gribu pateikt 
lielu paldies "Cīravas" motokluba trene-
rim Andrim Kalniņam, kurš tajā laikā bija 
mans motokrosa krusttēvs. Pie viņa brau-
cu ciemos katrus Ziemassvētkus. 1995. 
gadā arī Polijā motoklubiem samazināja 
finansējumu, tādēļ atgriezos Latvijā.  

Ko darījāt tālāk? 
Domāju, ko iesākt... To gadu es arī ie-

dzēru. Atpūtos. Likās – kam to vispār 
vajag, it kā jau visu esmu sasniedzis... 
Tad aizbraucu uz vienām sacensībām 
Ikšķilē, kur mani pamanīja Jānis Kem-
pelis. Cilvēks, kuram tajā laikā bija 
daudz naudas. Motokross viņam iepa-
tikās tik ļoti, ka uztaisīja komandu ar 
nosaukumu "ITS". Kempelim bija firma 
ar tādu pašu nosaukumu, kas nodar-
bojās ar transporta pārvadājumiem Ei-
ropā un pasaulē. Viņš savāca mani un 
Jāni Kļaviņu. Ar laiku mūsu komandai 
mainījās nosaukums uz "Kemko". 1997. 
gadā pirmo reizi piedalījos pasaules 
čempionātā Indonēzijā. 

Teicāt, ka, piedaloties pasaules čem-
pionātā pirmo reizi, kaut ko sasniegt ir 
grūti... 

Protams, jo tā vairs nebija Padomju 
Savienība, bet gan pilnīga cita pasaule – 
cita tehnika un  sportisti. Bija jākonku-
rē ar itāļiem, francūžiem, amerikāņiem 
– sportistiem, kuri redzējuši pasauli. 
Aizbraucu un brīnījos, kādi viņiem bija 
moči, riepas... Tagad varam dabūt visu to 
pašu, esam līdzīgi, bet toreiz tur viss bija 
daudz augstākā līmenī. 

Ko darāt šobrīd? 
Aktīvi gatavojos pasaules čempionā-

tam senioru klasē. Praktiski tas nozīmē 
– 10 km skrējiens no rīta, treniņš ar au-
dzēkņiem – vakarā. Divas reizes nedēļā 
pusotru stundu trenējamies svaru zālē. 
Bez fiziskās sagatavotības ar motosportu 
nodarboties nav iespējams. 

Visu laiku vingrojat un turat sevi for-
mā? 

Jā, pirmkārt, traumu dēļ, ikviens spor-
tists tev pateiks – ja nestrādās, salūzīs. Ja 
mēs uztaisītu manu traumu sarakstu... 
Mugura lauzta, skriemeļi saskrūvēti, sma-
dzeņu satricinājumi... Pat sirds bija izsista 
no vietas. 

Kas šajā sportā ir psiholoģiski sma-
gākais? 

Tas ir ļoti bīstams. Nepārtraukti riskē. 
It kā visu laiku atrodies uz naža asmens. 

Pieredze nepalīdz pārvarēt stresu 
pirms sacensībām? 

Pirmajās sacensībās no stresa nevarēju 
pielaist motociklu, tagad, protams, uztrau-
kums ir mazinājies, bet  stress pirms sacen-
sībām ir vēl aizvien. Tas ir normāli. Ja nav 
mandrāžas, neesi gatavs braukt un cīnīties. 

Kāpēc nevar cīnīties mierīgi, bez 
stresa? 

Tāpēc, ka tas ir šausmīgs adrenalīns. 
Startā ir 40 konkurenti, visi grib būt pir-
mie. Līkums pēc līkuma, kuros var būt 
kritieni, kas ir diegzan sāpīgi. Mēs ejam 
cauri sāpēm. Startā ir mandrāža ar visu 
pieredzi. Visu laiku domāju, kā nekļūdī-
ties, kā nesatraumēties. 

Kā sākāt trenēt  jauno paaudzi? 
2009. gadā ar draugu Kārli Boli senioru 

izdomājām, ka jāuztaisa motoklubs "MX 
Ādaži". Kārlis palūdza, lai sāku trenēt 
viņa dēlu. Teicu, ka piekritīšu tikai tad, 
ja  būšu vienīgais treneris. Man nepatīk, 
ja vairāki kaut ko ņemas un māca – davai 
tā, davai šitā. Treneris mācību procesā 
ir svarīga persona, bet pretī jābūt cilvē-
kam, kurš dzird, ko viņam saka. Ja klausa 
un dara, tad būs ok. Par Eiropas fondu 
naudu iegādājos močus, lai sīkie varētu 
attīstīties un braukt. Ir, kas dara, mēģina. 
Daudzi grib tikai vizināties, bet negrib iet 
lielajā sportā.  Protams, es nevaru garan-
tēt, ka sīcis nenokritīs, nesadauzīsies vai 
vēl nez ko. Mocis ir ātrs un grūti vadāms, 
bet mums ir gan inventārs, gan tehnika, 
tā ka jaunie ir laipni aicināti. Vienmēr 
esmu klāt un neatteikšu savu padomu. 

Ko darāt brīvajā laikā?
No aprīļa līdz septembrim ir tikai kā-

das divas sestdienas un svētdienas, kas  ir 
brīvas. Tas arī viss. Ja ir brīvs, tad cenšos 
laiku pavadīt kopā ar ģimeni – sievu un 
bērniem.

Kādas ir sportistu attiecības ārpus 
trases?

Man ir kādi pieci, seši draugi. Tikai 
viens no viņiem ir saistīts ar motosportu. 
Neviens no tiem, ar kuriem tagad stājos 
kopā uz starta līnijas, nav mans draugs. 

Kādas ir izjūtas, redzot, ka jaunie ta-
gad ir ātrāki?

Smagi, bet tā izjūta jāpieņem. Jāmāk ar 
to sadzīvot. Jaunajiem nav viegli ar mani 
tikt galā, viņos ir šausmīgs azarts apdzīt 
mani. Pēc tam lepojas un stāsta, ka varējis 
Kozlovski apdzīt, lai gan Kozlovskis tajā 
laikā nemaz nebrauca ar 100% atdevi. Bet 
tas ir forši. Iespējams, turpmāk braukšu 
ne tikai ātrajā "MX 1", bet arī senioru kla-
sē, lai, kā sieva saka, nepaliktu smieklīgs. 
Redzēs, kā jutīšos līdz sezonas sākumam, 
lai gan tagad nevienam vairs nekas nav jā-
pierāda.  Esmu sevi jau  pierādījis. 

Monika Griezne

PIETURZĪMES
ü Pieckārtējs Latvijas čempions 

motokrosā
ü Trīskārtējs Baltijas čempions 

motokrosā
ü Divkārtējs Polijas čempions 

motokrosā
ü Latvijas čempions endurokrosā
ü 11. vieta Nāciju kausā motokrosā

Leons Kozlovskis atpūšoties kopā ar ģimeni – sievu un dēliem.
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Dome turpina atbalstīt iedzīvotāju idejas

Ādažu novada dome turpina at-
balstīt vietējo iedzīvotāju iniciatīvas 
konkursā "Sabiedrība ar dvēseli". Ar 
2014.  gada 25.  februāra domes sē-
des lēmumu apstiprināts 2014.  gada 
konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" no-
likums. Projektus 2014.  gada kon-
kursam "Sabiedrība ar dvēseli" var 
iesniegt no 24. marta līdz 25. aprīlim. 

Kas var pieteikties?
Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" 

mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti gan 
fiziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu 
novadā, kā arī veicināt Ādažu novada 
iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par 
savu dzīves vidi. Projektu konkursā 
var piedalīties nereģistrētas iedzīvo-
tāju grupas, sabiedriskās organizāci-
jas (biedrības vai nodibinājumi) un 
reliģiskas organizācijas. Projektiem 
jābūt saistītiem ar dzīves kvalitātes 
uzlabošanu Ādažu novada teritori-
jā. Tiem jābūt tādiem, lai tos spētu 
realizēt paši iesniedzēji, un projekta 
ietvaros radītajiem materiālajiem un 
nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt 
pieejamiem pēc iespējas plašākai sa-
biedrības daļai. 
Cik cilvēkiem jābūt projektu grupā?

Projektu grupās jāapvienojas vis-
maz 8 cilvēkiem. Viena projektu 
grupa var iesniegt tikai vienu pietei-
kumu.
Kādās jomās var iesniegt projektu? 

Konkursā tiks atbalstīti šādi pasā-
kumi:

• teritorijas labiekārtošana,
• ēkas remonts,
• izglītojošu, kultūras, sporta, so-

ciālās jomas pasākumu attīstība vai 
uzlabošana.
Projekta īstenošanas laiks

Plānojot projektus, jāņem vērā, 
ka tie būs jāīsteno no 1.  jūnija līdz 
30. septembrim. 
Cik liels finansiālais atbalsts? 

Maksimālais domes sniegtais fi-

nansējums vienam projektam būs 
1000  EUR. Tas nozīmē, ka projektu 
īstenotāji, kuru projektā iekļautās 
izmaksas nepārsniedz maksimālo do-
mes finansējumu, varēs īstenot pro-
jektus, neieguldot savu līdzfinansē-
jumu. Tomēr, ja projekta īstenošanai 
būs nepieciešama lielāka summa vai, 
ja vērtēšanas rezultātā tiks apstipri-
nāta tikai daļa no pieprasītā finan-
sējuma, projekta iesniedzējam būs 
jānodrošina savs līdzfinansējums.
Kā var pieteikties? 

Lai pieteiktos konkursam, pro-
jektu pieteicējiem jāaizpilda un jāie-
sniedz projekta pieteikums un tam 
pievienojamie dokumenti Ādažu 
novada domē. Tiks izskatīti visi pie-
teikumi, kas iesniegti atbilstoši kon-
kursa nolikumam, kā arī atbilst kon-
kursa mērķim un visiem vērtēšanas 
kritērijiem. 

Kur meklēt plašāku infromāciju? 
Konkursa nolikums, projekta pie-

teikums un citi dokumenti pieeja-
mi Ādažu novada domes mājas lapā 
www.adazi.lv sadaļā "Pašvaldība"/ 
"Atbalsta konkurss iedzīvotāju inicia-
tīvām", kā arī Ādažu novada domes 
Attīstības un investīciju daļā. 
Informatīvs seminārs 

Lai palīdzētu sagatavoties projek-
tu konkursam, 27. martā plkst. 16.00 
Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē 
tiks rīkots informatīvs seminārs par 
pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un 
konkursa nosacījumiem.
Jautājumi? Neskaidrības? 

Jautājiet! Ādažu novada domes 
projektu vadītāja Kristīnes Berķe,  
tālr.: 67996086,  
e-pasts: kristine.berke@adazi.lv.
Projektu pieteikumi tiks pieņem-
ti no 24.  marta līdz 25. aprīlim 
plkst. 14.00. 

Kristīne Berķe 

Aicina atbalstīt skolas 
observatorijas atjaunošanu

Jūs katrs būsiet pamanījuši, ka virs skolas 
paceļas tornis ar apaļu kupolu. Latvijas 
mērogā tā vēl aizvien ir ļoti unikāla celtne, jo 
savulaik tā tika celta kā Latvijas pirmā skolas 
observatorija, kas tika atklāta 1988. gada 14. 
oktobrī. Gadu gaitā skolas observatorija ir 
zaudējusi cīņā ar laiku, un jau vairāk nekā 20 
gadu tā vairs nedarbojas. Lai bērniem atkal 
būtu iespēja lūkoties zvaigznēs un pavisam 
praktiskā veidā apgūt vairākas būtiskas 
ar mācībām saistītas lietas dabā, Ādažu 
vidusskolas atbalsta biedrībai (ĀVAB), 
Vidusskolas vecāku padomei un skolai ir 
dzimusi ideja atjaunot skolas observatoriju. 
Ja zvaigznes būs vēlīgas, Ādažu vidusskolā 
observatorija varētu atsākt strādāt jau pēc 
2–3 gadiem. Šobrīd meklējam "traku" (ti-
kai labā nozīmē) cilvēku – potenciālo ob-
servatorijas vadītāju. Šīs brīnišķīgās idejas 
pārņemti, vēršamies pie Jums ar lūgumu 
atbalstīt un balsot par šo projektu. Ziedojiet 
vecāku biedrībai 1 eiro (varat arī vairāk) un 
mēs zināsim, ka mums ir Jūsu "par". Tas 
mums un arī pašvaldībai būs apliecinājums 
un neapstrīdams arguments šo projektu 
virzīt un atbalstīt kā vienu no svarīgākajiem. 

Ar fotogrāfijām no Ādažu observatorijas 
un plāniem varat iepazīties Ādažu vidussko-
las mājaslapas sadaļā "Vecāku padome" (sk. 
5. sēdes prezentācijas): http://www.adazuvi-
dusskola.lv/Vecaku_padomu.htm

Indra Garā

Biedrības nosaukums:  
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība  
(http://www.adazuvidusskola.lv/ 
Atbalsta_biedriba.htm)
Reģistrācijas numurs: 40008177240
Juridiskā adrese: Gaujas iela 30, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164
Bankas nosaukums: AS Swedbank
Norēķinu konts: 
LV62 HABA 0551 030 713 175
Summa: 1 EUR
Maksājuma mērķis: "Ziedojums skolas 
astronomijas centram"
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Ādažnieks Alvis Tabors triumfē sacensībās Viļņā
Starptautiskās tenisa federāci-
jas rīkotajās sacensībās "Vilnius 
Cup 2014" ādažnieks, tenisa cen-
tra "Ādaži"sportists Alvis Tabors 
plūca uzvaras laurus senioru gru-
pā "45+". Pusfinālā Alvis Tabors 
apspēlēja zviedru Janu Hedma-
nu ar rezultātu 7:6 un 6:3, finālā 
– somu Tapio Rossi ar rezultātu 
6:3 un 6:3. Bez Latvijas šajā gru-

pā sacensībās startēja arī 34 sportisti no Itālijas, Lietuvas, Vācijas, 
Igaunijas, Somijas, Norvēģijas, Krievijas, Zviedrijas, Nīderlandes 
un Baltkrievijas. Tenisa centra "Ādaži" kluba biedri un treneri plā-
no piedalīties arī Pasaules čempionātā senioru grupā "45+", kas no 
21. aprīļa līdz 4. maijam norisināsies Majami, ASV.

Eva Jurjāne

Olimpiskās spēles Kadagas bērnudārzā
No 17. līdz 21. februārim 
Kadagas pirmsskolas 
izglītības iestādē norisi-
nājās improvizētas Zie-
mas Olimpiskās spēles. 
Pirmajā Olimpisko spē-
ļu rītā katra bērnudārza 
grupiņa, iededzinot savu 
olimpisko lāpu, devās gā-
jienā, lai prezentētu savas 
grupas karogu un devīzi. 
Otrajā spēļu dienā sacen-
sības noritēja izdomāta-
jās skeletona, kamaniņu 
un bobsleja sporta dis-

ciplīnās. Kā sporta inventārs tika izmantotas segas un koka 
plāksnes uz riteņiem. Trešajā dienā iestādes gaiteņu krā-
sainais grīdas segums kalpoja par slēpošanas trasi. Ar pašu 
gatavotajām slēpēm no kavrolīna pieveikt slēpošanas trasi 
bija tīrais nieks! Bērni iejutās biatlonistu tēlā un šāva mērķī 
ar bērnu šaujamieroci. Ceturtajā spēļu dienā bērni uzmērīja 
īstu hokejista formu, kuru prezentēja Ginta Bisenieka hokeja 
kluba topošie hokejisti – Rainers Belovs un Mikaels Vasiļev-
skis. Ikviens varēja pārbaudīt savu prasmi vadīt ripu, turot 
rokās hokeja nūju. Piektā bija "Mežavēju Ziemas Olimpisko 
spēļu" noslēguma diena, kurā katrs ieguva godam nopelnīto 
medaļu un diplomus. Visu nedēļu bērni ne tikai aktīvi spor-
toja, bet arī iepazina ziemas sporta veidus, sporta inventāru, 
aktīvi sekoja Latvijas sportistiem Soču Ziemas Olimpiskajās 
spēlēs un veidoja izstādi. Pateicoties sporta skolotājas Indras 
Rasmanes radošajām idejām un izdomai, nebija vajadzīgs 
ne sniegs, ne ledus, lai sportotu un, galvenais, gūtu pozitīvas 
emocijas.

Solvita Vasiļevska
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Leo Kokles piemiņas izstāde Ādažos
Šā gada 14.  martā Ādažu Kultūras centra Izstāžu zālē atklāta 
gleznotāja un portretista Leo Kokles (03.03.1924.–08.12.1964.) 
piemiņas izstāde. Tajā apskatāmi viņa darbi no studiju laikiem 
līdz pat pēdējos dzīves gados tapušajiem. Ekspocīzija veido-
ta no Leo Kokles dzīvesbiedres Terēzes Kokles privātās kolek-
cijas. Leo Kokle glezniecību apguva mākslinieka un skulptora 
Jāņa Tilberga glezniecības studijā (1942–1944), vēlāk – Latvijas 
Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļā (1944–1947), kuru ne-
beidza veselības dēļ. Paula Stradiņa izveidotajā Medicīnas vēs-
tures muzejā strādāja par mākslinieku (1948–1952). 1952. gadā 
kļuva par Mākslinieku savienības biedru, bija tās valdes loceklis. 
1950.  gada otrajā pusē, pateicoties tieši Leo Kokles iniciatīvai, 
radās tradīcija – veidot jauno mākslinieku izstādes. Leo Kokle 
bija aktīvs mākslas dzīves veidotājs un vērtētājs. Viņš strādāja 
visos žanros, bet mākslas kritiķi īpaši atzīmēja viņa portretus un 
klusās dabas. 

Monika Griezne

Dzimtās valodas diena Valdorfa skolā
19.  februārī Starp-
tautisko dzimtās 
valodas dienu atzī-
mēja arī Ādažu Brīvā 
Valdorfa skola sa-
darbībā ar UNESCO 
Nacionālo komisi-
ju, Latviešu valodas 
aģentūru un apgā-
du "Jumava". Tika 

uzņemti arī ciemiņi no Brocēnu vidusskolas, Valmieras 
Valsts ģimnāzijas un Olaines vidusskolas. Pasākums pa-
rasti tiek veltīts kādai konkrētai tēmai vai aktualitātei. Šā 
gada tēma – Rīga kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Vokā-
lā grupa "Latvian Voices" ir Rīgas kā kultūras galvaspilsē-
tas vārda nesēja pasaulē. Starp daudzajām koncerttūrēm 
Korejā, Vācijā, ASV un citās pasaules valstīs dziedātājas 
atrada mirkli, lai tiktos ar Latvijas skolēniem. Pasākuma 
2. daļā bija tradicionālais konkurss, kurā skolēni atraktī-
vos uzdevumos rādīja savas prasmes kultūras un literatū-
ras jomā gan prezentējot savu vārdu krājumu un spējas 
orientēties grāmatu klāstā, gan atpazīstot melus no pa-
tiesības. 

Inga Zemīte

Ādažu vidusskolas vieglatlētu panākumi
Pierīgas novadu skolu 
sacensības vieglatlē-
tikas trīscīņā (45  m 
skrējiens, tāllēkšana, 
pildbumbas mešana) 
Ādažu vidusskolas 
vieglatlēti guva teica-
mus panākumus. "C" 
grupas komanda – Ni-
kola Strazda, Elīza Isa-
jeva, Katrīna Pelecka, 

Patriks Stērninieks, Kristofers Kalvaitis un Kārlis Induss izcīnīja 
pirmo vietu, bet individuāli par Pierīgas novadu skolu čempionu 
šajā vecuma grupā kļuva Patriks Stērninieks. "D" grupā mazākie 
vieglatlēti izcīnīja trešo vietu. Komandā startēja Alīna Neretniece, 
Elizabete Bulāne, Elīna Šmite, Kārlis Jānis Indriksons, Markuss Ka-
minskis un Mārtiņš Bumbieris. Arī šajā grupā iegūta godalga indivi-
duālajā vērtējumā – trešajā vietā Kārlis Jānis Indriksons. Šajā mācī-
bu gadā skolas sportisti izcīnījuši jau 9 kausus Pierīgas novadu skolu 
sporta sacensībās. Paldies par sapratni un atsaucību visu komandā 
startējušo bērnu vecākiem, kā arī klašu audzinātājiem.

Juris Dzirnieks
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Seminārs bērnudārzā "Pasaku valstība"
Pirmsskolas izglītības ies-
tādes "Pasaku valstība" 
metodiķe Sandra Bukov-
ska organizēja semināru 
par Montesori pedagoģijas 
metodēm un darba organi-
zāciju sadarbībā ar logopē-
du un speciālo pedagogu, 
kā arī to, kā grupā integrēt 
bērnus ar runas attīstības 

traucējumiem. Praktiskā semināra otrajā daļā Andas Pēkšēnas 
vadībā metodiķi guva jaunu ieskatu metodēs, lai pilnveidotu 
sapulču vadīšanu pirmsskolas iestādēs. Privātās pirmsskolas 
iestādes "Pasaku valstība" vadītāja Ilze Pētersone informēja 
par jaunumiem Ministru kabineta noteikumos par līdzfinan-
sējuma kārtību privātajām izglītības iestādēm, kā arī atzina, ka 
"Pasaku valstība" savās rindās uzņēmusi vēl 53 bērnus, turklāt 
aprīlī iecerēts atvērt vēl vienu grupiņu. Tā rezultātā samazinā-
jušās rindas uz iestāšanos pirmsskolas izglītības iestādēs Āda-
žu novadā. Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaku val-
stība" 2013. gada 9. septembrī atvēra jaunu filiāli Gaujas ielā 4.

Sandra Bukovska
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Pekinas valdorfskolotāju vizīte Ādažu Brīvajā 
Valdorfa skolā

No š. g. 3.  februāra līdz 8. februārim Ādažu Brīvajā Valdorfa 
skolā pieredzes apmaiņā viesojās Pekinas Valdorfskolas solotāji 
Mingyu Huang, Kaipeng Hu, Yv Wang un Chunhua Zhang. Tā 
kā Pekinā valdorfskola ir jauna, un tajā šobrīd ir tikai piecas kla-
ses, bet Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai ir 20 gadu liela pieredze, 
viesi ne tikai vēlējās vērot stundas skolā un nodarbības bērnu-
dārzā, bet arī uzklausīt Ādažu valdorfskolotāju zināšanas skolas 
darbības plānošanā, vidusskolas izveidē, skolotāju tālākizglītī-
bā. Īpaši viesus interesēja mācību plāna sastādīšanas specifika, 
ārpusstundu aktivitāšu organizēšana, kas papildina mācību 
stundās apgūto, apmaiņas programmu realizēšana, mācību 
metodika vidusskolā, kā arī turpmākās sadarbības iespējas. Jau 
šajā vasarā Siguldā notiks starptautiska nometne, kurā kopī-
gi darbosies latviešu un ķīniešu bērni, apgūstot dažādas roku 
darbu prasmes, iemaņas kustību un mākslu sfērās, dodoties 
pārgājienos un ekskursijās. Nometnes darba valoda būs angļu, 
bet ķīniešu bērni varēs apgūt pamatprasmes latviešu valodā, 
savukārt, latviešiem būs iespēja iepazīties ar tik interesanto un 
mūsu ausīm neparasto ķīniešu valodu. Nākamajā mācību gadā 
vairāki Ādažu skolotāji dosies uz Pekinas Valdorfskolu, lai hos-
pitētu stundas un palīdzētu ķīniešu kolēģiem. Plānotas arī klašu 
sadarbības iespējas. Priecājamies par jauniegūtajiem kolēģiem, 
jo līdz šim Ādažu valdorfskolas sadarbība bija galvenokārt ar 
Eiropas valstu, kā arī ASV un Austrālijas valdorfskolām. 

Kerola Dāvidsone

Pelnu diena un gavēnis
No Pelnu trešdienas līdz 
Lieldienām ir Lielā gavēņa 
laiks. Šogad tas ir no 5. marta 
līdz 20. aprīlim. 
Gavēņa laiks raksturīgs ar 
izjustāku Dieva klātieni 
un sirsnīgāku tuvību starp 
cilvēkiem. Baznīca aicina 

īpaši rūpēties par slimiem, trūcīgiem, apspiestiem, ieslodzī-
tiem un vientuļiem, neatkarīgi no viņu ticības, nacionalitātes 
vai rases, kā arī aicina ticīgos atturēties no laicīgām izpriecām, 
pilnīgāk ievērot Dieva un tuvākmīlestības likumus, meklēt 
Dieva žēlastību, lūdzoties un pieņemot svētos Sakramentus. 
Gavēnis ir krusta pārdomu laiks. To saucam arī par Kristus 
ciešanu laiku – Krustaceļu. Krustaceļš ir dievkalpojums, kurā 
kristīgais godina Jēzus Kristus ciešanu ceļu uz Golgātas kalnu.  
Būsim aktīvi Krustaceļa dalībnieki gavēņa laikā Ādažu mi-
litārās bāzes kapelā Kadagā katru svētdienu plkst.  14.00,  
Sv. Mise – plkst. 15.00.

Raimonds Krasinskis

Dabas aizsardzības projekts "Putni Ādažos"
Ādažu bāzē atklāts vērienīgs 
dabas aizsardzības projekts 
"Putni Ādažos". No 2014. līdz 
2017.  gadam aizsargājamo 
ainavu apvidū "Ādaži", kura 
lielāko daļu aizņem Ādažu 
poligons, 1620  ha platībā at-
jaunos virsājus, mežus un 
augsto purvu. Tās ir dzīves-

vietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila 
cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei. Projekts 
tiek īstenots Eiropas Savienības programmas "LIFE+" ietvaros. Tā 
kopējās izmaksas ir 1 537 988 eiro. Projekta ietvaros notiks vides 
uzturēšanas un atjaunošanas, kā arī pētniecības darbs, lai palīdzē-
tu Eiropā retajām putnu sugām. Projektu īsteno Valsts aizsardzī-
bas militāro objektu un iepirkumu centrs sadarbībā ar Nacionā-
lajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas Ornitoloģijas biedrību, AS 
"Latvijas Valsts meži" un Sējas novada domi. 

Ilze Ķuze

Akcija "Zemes stunda" 19. martā 20.30 – 21.30
29. martā laikā no plkst.  20.30 līdz 
21.30 visi pasaules iedzīvotāji aicinā-
ti sagaidīt Zemes stundu, izslēdzot 
apgaismes objektus. Zemes stunda ir 
starptautisks pasākums, kura dalīb-
nieki aicināti izslēgt gaismu un maz-
nozīmīgas elektriskās iekārtas uz 
vienu stundu marta pēdējās sestdie-
nas vakarā. Simboliskās akcijas mēr-

ķis ir pievērst uzmanību vides problēmām, klimata pārmaiņām, 
kā arī popularizēt domu par elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. 
Zemes stunda ir lielākais klimata tēmai veltītais pasākums, kāds 
jebkad noticis. Tās laikā miljoniem cilvēku visapkārt pasaulei 
vienojas, lai aizdomātos par planētu – Zemi, tās piesārņotību un 
nākotni. Plašāka informācija pa tālr. 67505640, mob. 29113269, 
e-pasts: info@pdf.lv.

Pasaules Dabas fonds
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Primāro veselības aprūpi Latvijā or-
ganizē Nacionālais veselības dienests 
(NVD), kas likumā noteiktajā kārtībā 
nosaka nepieciešamo ģimenes ārstu 
skaitu katrā novadā un pilsētā. Tas pil-
nībā ir attiecināms arī uz Ādažu novadu. 
Te primāro veselības aprūpi nodrošina 
ģimenes ārsti, kuri sadarbojas un ir no-
slēguši līgumu ar Nacionālo veselības 
dienestu. 

Pēdējā laikā novada iedzīvotāji ir 
aktualizējuši jautājumu par vēl viena 
ģimenes ārsta vietu novadā, lūdzot risi-
nājumu domei, kā arī Ādažu slimnīcas 
vadībai, taču par to, cik ģimenes ārstu 
var būt novadā, atbild nevis dome vai 
Ādažu slimnīcas vadība, bet vienīgi Na-
cionālais veselības dienests. Tas nosaka, 
ka papildu ģimenes ārsta vieta novadam 
pienākas tikai tad, ja esošo ģimenes ār-
stu reģistrēto pacientu skaits pārsniedz 
Ministru kabineta noteikumos noteik-
to reģistrēto pacientu skaitu, un tas ir 
1800 reģistrētas personas vai 800 bērni. 
Kā redzams zemāk, Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 1529 no 17.12.2013 no-
teiktais pacientu skaits Ādažu novadā ir 
pārsniegts tikai ārstei Dacei Pavlovai. 

Šā gada pirmajā janvārī pie ģimenes 
ārstiem bija reģistrējies 8821  pacients, 
kaut gan saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.  1529 teorētiskais re-
ģistrēto pacientu skaits var būt 9800. Ja 
reģistrēto pacientu skaits pieaugs līdz 
Ministu kabineta noteiktajam, Ādažu 
novada dome un slimnīcas vadība ne-
kavējoties vērsīsies NVD ar lūgumu pie-
šķirt Ādažu novadam papildu ģimenes 
ārsta vietu.

Ģimenes ārsts atsakās Jūs 
pieņemt? 

Ministru kabineta noteikumi nosaka 
Veselības aprūpes organizēšanas un fi-
nansēšanas kārtību. Tie vēsta, ka ģime-
nes ārsts var nepiekrist personas reģis-
trācijai savu pacientu sarakstā, ja:

34.1. personas dzīvesvieta atrodas 
ārpus ģimenes ārsta darbības pamat-
teritorijas, kuru nosaka dienesta un ģi-
menes ārsta noslēgtajā līgumā atbilstoši 
dienesta apstiprinātajam un ar attiecīgo 
pašvaldību saskaņotajam ģimenes ārsta 
darbības pamatteritorijas plānam;

34.2. ģimenes ārsta pacientu saraks-
tā jau ir 1800 reģistrētas personas vai 

800 bērni, izņemot jau reģistrētas perso-
nas pirmās pakāpes radiniekus vai laulā-
to un ģimenes ārsta darbības pamatteri-
torijā dzīvojošas personas.

Vēlos citu ārstu? 
Ministru kabineta noteikumi nosaka 

arī to, ka ikvienai personai ir tiesības iz-
vēlēties citu ģimenes ārstu un veikt pār-
reģistrāciju. Lai pārreģistrētos, jāvēršas 
pie izvēlētā ģimenes ārsta un jānoslēdz 
jauna vienošanās.

Ģimenes ārstu 
konsultatīvais tālrunis

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis 
66016001 ir valsts organizēts dienests, 
kura galvenais mērķis ir nodrošināt ie-
spējas ārpus ģimenes ārstu darba laika 
saņemt medicīniskās konsultācijas un 
padomus – kā rīkoties vienkāršu saslim-
šanu gadījumos, kuru risināšanai nav 
nepieciešama neatliekamā palīdzība.

Pieredzējuši ģimenes ārsti un ārstu 
palīgi sniedz medicīniskās konsultācijas 
darba dienās no plkst.  17.00 līdz 8.00, 
bet brīvdienās un svētku dienās – visu 
diennakti.

Saņemt medicīnisku padomu no me-
diķiem var ne tikai pa tālruni, bet arī pa 
e-pastu: medkonsultacija@gmail.com, 
Skype: medkonsultacija.

Svarīgi atcerēties!
Ādažos ģimenes ārstu pakalpojumus 

sniedz tikai tie ģimenes ārsti, kuri ir no-
slēguši līgumu ar Nacionālo veselības 
dienestu. 

Veselības aprūpi Latvijā organizē Na-
cionālais veselības dienests, kas likumā 
noteiktajā kārtībā arī nosaka nepiecieša-
mo ģimenes ārstu skaitu novadā.

Nacionālā veselības dienesta Centrālā 
biroja adrese: Cēsu iela 31 k–3, Rīga, Lat-
vija, LV-1012, tālr.: 80001234, 67043700, 
fakss: 67043701, e-pasts: nvd@vmnvd.
gov.lv, twitter: www.twitter.com/vmnvd.

Edvīns Šēpers, Pēteris Pultraks
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Primārā veselības 
aprūpe Ādažu novadā

Teritoriālā 
nodaļa

Ārstniecības iestādes 
nosaukums

Ārsta vārds, 
uzvārds Prakses adrese Pamatdarbības teritorija Reģistrēto  

pacientu skaits

Ādaži Pašvaldības SIA "Ādažu 
slimnīca" Līga Siliņa Ādaži, Gaujas 13/15,  

Ādažu novads, LV-2164
Ādažu novads, Carnikavas novads, 

Garkalnes novads 474

Ādaži SIA "Ģimenes ārsta 
prakse" Ilga Liepa Ādaži, Gaujas 13/15,  

Ādažu novads, LV-2164 Ādažu novads 1781

Ādaži Daces Lorences ģimenes 
ārsta un pediatra prakse Dace Lorence Ādaži, Gaujas 13/15,  

Ādažu novads, LV-2164 Ādažu novads 1228

Ādaži SIA "M&M centrs" Dace Pavlova Ādaži, Gaujas 11 - 6,  
Ādažu novads, LV-2164 Ādažu novads 2162

Ādaži SIA "Ārsta nams" Diāna Šēfere Ādaži, Pirmā 21 - 28,  
Ādažu novadss, LV-2164

Ādažu novads, Carnikavas novads, 
Garkalnes novads 1465

Ādaži SIA "Ludmilas Zeiļukas 
ārsta prakse" Ludmila Zeiļuka ĀĀdaži, Gaujas 13/15,  

Ādažu novads, LV-2164 Ādažu novads 1711

*Situācijas raksturojums 01.01.2014. Avots: www.vmnvd.gov.lv
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"Comenius" ir Eiropas Savienības 
skolu izglītības programma, kuras 
mērķis ir paaugstināt izglītības kva-
litāti Eiropas skolās, kā arī  veicināt 
starpkultūru sakarus starp tām, lai 
jaunieši no dažādām valstīm gūtu jau-
nu kultūras pieredzi un pilnveidotu 
sevi ar kultūru un valodu saistītās jo-
mās. Projekti tiek īstenoti, sadarbojo-
ties vairāku valstu izglītības iestādēm. 
Ādažu vidusskola iesaistījusies mūžiz-
glītības prgrammas "Comenius" pro-
jektā "Go Europe", lai kopā ar septi-
ņām citām valstīm iestudētu mūziklu, 
kas veltīts programmas "Comenius" 
divdesmitgadei. 

Pirmajā projekta vizītē Slovākijā visi 
dalībnieki, sadalīti atsevišķās grupās, iz-
strādāja libreta, mūzikas, dejas un skatu-
ves noformējuma nolikumus. Atgriežo-
ties mājās, tika izstrādāti četru konkursu 
nolikumi un izsludināta pieteikšanās da-
lībai projektā "Go Europe". Katru otro 
nedēļu oktobrī un novembrī notika 
muzikālā projekta darba grupas sanāks-

mes, 22. oktobrī tika organizēts pirmais 
konkurss – izpildītāju lomu atlase, kurā 
žūrija, izvērtējot atbilstošā vecumpos-
ma pretendentu prasmes dziedāšanā, 
dejošanā un improvizācijā, ņēma vērā 
arī skolēnu angļu valodas zināšanas. 
Nākamais mēnesis tika atvēlēts trīs kon-
kursiem: mūzikla noformējuma, tērpu 
skiču un mūzikla talismana izstrādēm. 
28. novembrī skolēni iesniedza vizuālo 
mūzikla noformējumu, kam idejiski bija 
jābūt saistītam ar Latviju, tās simboliku. 

Nopietnu un laikietilpīgu darbu ap-
liecināja visi mūzikla tērpu skiču autori, 
jo viņu uzdevums bija izveidot apģērba 

skices mūzikla 
aktieriem un 
deju pārim (vi-
ņai un viņam) 
divām dejām. 
M o d e r n a j ā 
dejā jaunie-
šiem jāģērbjas 
T kreklos, bet 
katrai dalīb-

valstij krekla noformējumā vai apdrukā 
jāizmanto nacionālās krāsas, simbolika 
vai citas valsts atpazīstamības zīmes. 
Otra deja – steps. Šā tērpa skicē jāievē-
ro 20.–30.  gadu stilizācija, kas jāpapil-
dina ar mūsdienu akcentiem. Žūrijas 
dalībniekus iepriecināja Ādažu jaunie-
šu dizaina oriģinalitāte, izteiksmīgums, 
prasme iesaistīt Latvijas simbolus, at-
pazīstamības zīmes, kā arī krāsas. Divas 
veiksmīgākās skices piedalīsies starptau-
tiskā mūzikla "Go Europe" konkursā.

Konkurss par projekta talismana skici 
nebija viegls, jo tajā bija jāietver 7 mū-
zikla dalībvalstu (Vācija, Latvija, Itāli-
ja, Slovākija, Polija, Turcija, Portugāle) 
simbolika un mīlestības ideja. Veiksmī-
gākā talismana skice tika izvirzīta starp-
tautiskajam skiču konkursam. 

Līdztekus pirmā posma uzdevu-
miem darba grupa uzsākusi gan skolē-
nu apmaiņas brauciena organizēšanu 
uz Ludviga ģimnāziju Kothenē, Vācijā 
(10.–16.05. 2014.), gan arī projekta "Go 
Europe" dalībnieku vizītes Ādažos plā-
nošanu. Skolēni 
ir sagatavojuši 
vairākas prezen-
tācijas gan par 
Latviju, Rīgu, gan 
arī par Ādažiem 
un skolu vismaz 
divās valodās, ir 
izplānoti skolē-
nu-gidu uzde-
vumi, sagatavoti 
uzmetumi bukletiem par skolu un Āda-
žiem, akceptēta suvenīru un dāvaniņu 
gatavošana, tiek apkopotas idejas kultū-
ras un izklaides pasākumiem vizītes lai-
kā. Skolēni par devīzi izvēlējušies saukli 
"Mūzikls sākas ar smaidu!" Optimisms 
un vēlme pārbaudīt savus spēkus, iegūt 
jaunu pieredzi, iesaistoties vēl nepiedzī-
votā izaicinājumā, ir tie stimuli, kas soli 
pa solim tuvina mērķim – starptautis-
kam mūzikla iestudējumam.

Vaira Baltgaile
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Ādažos jauns autobusu maršruts
Sākot ar 24. martu tiek atklāts jauns SIA "Ekspress Ādaži" maršruts. Autobuss kursēs darba dienās.
Maršruts Atiešanas laiks
Ādaži – Ādažu vidusskola – Krastupes iela – Stapriņi – Atari 12:40 14:35  
Ādažu vidusskola – Krastupes iela – Draudzības iela – Ādaži 13:45 16:40  
Ādažu vidusskola – Krastupes iela – Stapriņi – Atari 12:42 14:37  
Krastupes iela – Draudzības iela – Ādaži 13:47 16:42  
Krastupes iela – Draudzības iela – Stapriņi – Atari 12:50 14:45  
Draudzības iela – Ādaži 13:55 16:50  
Atari – Stapriņi – Draudzības iela – Ādaži – Ādažu vidusskola 7:30 *13:20 *15:15
Stapriņi – Draudzības iela – Ādaži – Ādažu vidusskola 7:43 *13:33 *15:28
Draudzības iela – Ādaži – Ādažu vidusskola 7:48 *13:38 *15:33

Ādažu vidusskola 
projektā "Go Europe"

* Kursē  
   līdz  
   Ādažiem
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Kāpēc tiek mainīta līdzšinējā lietu 
kārtība? 

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekoša-
nas likumu un pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem pašvaldība slēdz līgumu ar 
vienu atkritumu apsaimniekotāju, kurš iz-
raudzīts publiska iepirkuma rezultātā un 
veiks sadzīves atkritumu savākšanu, pārva-
dāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu savā 
apsaimniekošanas zonā (novada adminis-
tratīvajā teritorijā). Pašvaldība un atkritu-
mu apsaimniekotājs slēdz līgumu uz laiku, 
kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Līdz šim 
pašvaldības teritorijā bija vairāki atkritumu 
apsaimniekotāji ar atšķirīgiem pakalpoju-
ma tarifiem un izpildes nosacījumiem. 

Kāpēc tieši šis uzņēmums? 
Saskaņā ar pašvaldības 22.11.2011. sais-

tošajiem noteikumiem Nr.  29 "Atkritumu 
apsaimniekošanas noteikumi" novada ad-
ministratīvajā teritorijā ir noteikta viena 
atkritumu apsaimniekošanas zona. Šā gada 
27.  februārī atklāta konkursa iepirkuma 
procedūras rezultātā (konkurss "Sadzīves 
atkritumu apsaimniekošana Ādažu nova-
dā" (ID  Nr.  ĀND  2013/26)) dome noslē-
dza līgumu ar SIA "Eco Baltia Vide", jo tā 
piedāvāja zemāko cenu – 3.35 Ls/m³ bez 
PVN. Turpmāk šādus pakalpojumus no-
vadā drīkstēs sniegt tikai SIA "Eco Baltia 
Vide". Konkursā piedalījās arī līdzšinējais 
pakalpojuma sniedzējs – SIA "L&T", taču 
tas piedāvāja augstāku maksu par saviem 
pakalpojumiem – 3.58 Ls/m³ bez PVN. Jā-
atzīmē, ka starp domi un jauno apsaimnie-
kotāju noslēgtais līgums paredz soda sank-
cijas, ja apsaimniekotājs nepildīs uzņemtās 
saistības. Faktiski pašvaldība būs vidutājs 
un starpnieks starp iedzīvotājiem un ap-
saimniekotāju. Lūdzam iedzīvotājus neka-
vējoties paziņot domei par katru gadījumu, 
ja SIA "Eco Baltia Vide" pieļaus atkāpes no 
līgumsaistībām.

Cik tas maksās? 
Saskaņā ar domes 2014. gada 29. janvā-

ra lēmumu no 1.  maija iedzīvotājiem par 
vienu kubikmetru sadzīves atkritumu iz-

vešanu būs jāmaksā EUR  5.77 (ar PVN), 
4.77 euro/m³ bez PVN. To veido: 1) mak-
sa par sadzīves atkritumu savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu 
– 1.92 euro bez PVN; 2) dabas resursu no-
doklis – 1.20 euro bez PVN; 3)  sabiedris-
ko pakalpojumu regulatora apstiprinātais 
tarifs par atkritumu apglabāšanu poligonā 
– 1.65  euro bez PVN. Faktiski par katru 
atkrituma konteinera izvešanas reizi būs 
jāmaksā šāda maksa: par 240 l konteineru – 
1.38 euro, 660 l konteineru – 3.80 euro, bet 
par 1100 l konteineru – 6.30 euro. Uzma-
nīgi iepazīstieties ar līguma nosacījumiem, 
jo uzņēmums var piedāvāt arī jūs interesē-
jošus papildus pakalpojumus par atsevišķu 
samaksu (atkritumu izvešanas biežums, 
sezonalitāte, elastīgs izvešanas grafiks, utt.), 
noformējot to kā līguma pielikumu.

Vai draud sods par nepiedalīšanos 
vienotā atkritumu savākšanas 
sistēmā?

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 75.  panta otro daļu par 
sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka 
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
sadzīves atkritumu savākšanā tiek uzlikts 
naudas sods fiziskajām personām no 70 
līdz 700 euro, bet juridiskajām personām – 
no 430 līdz 1400 euro. 

Kas notiek ar esošo atkritumu 
apsaimniekotāju?

Ja fiziska vai juridiska persona (atkritu-
mu radītājs/valdītājs) ar esošo atkritumu 
apsaimniekotāju ir norēķinājusies avansā, 
t.  i., par maiju, jūniju, utt., tai ir tiesības 
prasīt avansa saņēmējam atmaksāt avan-
sā samaksāto naudu, jo esošais atkritumu 
apsaimniekotājs no 1.  maija savus pakal-
pojumus nebūs tiesīgs sniegt, un iepriekš 
noslēgtie līgumi zaudēs spēku.

Jāslēdz jauns līgums 
Atkritumu apsaimniekošanas likums 

nosaka to, ka sadzīves atkritumu radītāja 
pienākums ir noslēgt līgumu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu ar uzņēmu-
mu, kas ir saņēmis pašvaldības atļauju dar-
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Kāpēc Ādažos vajadzīga draudze?

Kopš 2009. gada es – Māra Kra-
sovska – esmu oficiāli reģistrētas 
Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus 
draudzes ordinēta mācītāja. Kopš 
1971. gada līdz pat šim laikam strā-
dāju Rīgā kā zvērināta advokāte, kur 
tiesas sēdēs sastopos ar dažādām 
krimināllietām, kurās bieži aizstāvu 
jauniešus arī no Ādažiem.

Jau pusaudžu vecumā bērni lie-
to narkotikas, nodara viens otram 
miesas bojājumus, zog un pat slep-
kavo. Mēs aizlūdzam par visiem 
Ādažos dzīvojošiem cilvēkiem, bet 
dievkalpojumos lūdzam par katra 
konkrētām vajadzībām – atbrīvo-
šanu no jebkura grēka: no alkohola, 
narkotikām, azartspēlēm, noziegu-
ma izdarīšanas, kā arī par medicī-
niski nedziedināmu cilvēku dziedi-
nāšanu. Lūdzam draudzi apmeklēt 
visu paaudžu un vecuma cilvēkus, 
kā arī jaunatni un vecākus kopā ar 
bērniem. Tikai tad, ja katrā bērnā 
jau no bērnības būs ielikta dievišķā 
sakne, tā viņu atturēs no grēka. Tādi 
jaunieši arī vairs negrēko, jo zina, ka 
Dievs visu redz, viņi pilnībā izmai-
nās uz labo pusi. Tagad arī cietu-
mos ir baznīcas un evaņģēlisti, kas 
palīdz notiesātajiem kļūt par citiem, 
jauniem cilvēkiem. Mūsu Ādažu 
evaņģēliskā Jēzus Kristus draudze ir 
konfesionāla draudze. Mūsu drau-
dzes locekļi aicina vecākus kopā ar 
bērniem apmeklēt dievkalpojumus. 
Vēlamies bērniem izveidot svētdie-
nas skolu, lai viņi apgūtu kristīgos 
pamatus jau no mazotnes. Pagā-
jušajos Ziemassvētkos 2013.  gada 
24.  decembrī plkst.  15.00 vecajā 
pagasta namā mūsu draudzē bija 
brīnišķīgs dievkalpojums, uz kuru 
ieradās arī daudzi cilvēki no Rīgas. 
Pašlaik dievkalpojumi notiek Āda-
žos, Pirmajā ielā 42, katru svētdienu 
no plkst. 15.30 līdz 17.30. Ādažos ir 
daudz iedzīvotāju, tādēļ šeit nepie-
ciešama spēcīga draudze. Mēs ne-
šķirojam cilvēkus pēc konfesijām, 
jo Dievs ir viens, un mūsu draudzi 
apmeklē gan luterāņi, gan katoļi, 
gan pareizticīgie, gan jauno – evaņ-
ģēlisko draudžu locekļi.

Tikai Dieva mīlestība, kas izlie-
sies pār Ādažiem, var glābt Ādažu 
iedzīvotājus. Esat visi mīļi aicināti!

Māra Krasovska
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PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO 
APSPRIEŠANU KOKU CIRŠANAI

Pamatojoties uz Ādažu novada do-
mes 2014.  gada 25.  februāra lēmumu 
Nr.  46 "Par publisko apspriešanu koku 
ciršanai Ādažu novada maģistrālo ceļu 
nodalījumos", ir uzsākta SIA "Vertex 
projekti" izstrādāto tehnisko projektu 
publiskā apspriešana par maģistrālo ielu 
rekonstrukciju ietvaros paredzēto koku 
izciršanu.

Lai nodrošinātu satiksmes drošību 
un ielu rekonstrukcijas darbus veiktu 
atbilstoši normatīvajos aktos noteikta-
jiem ielu parametriem, ir plānots izcirst 
598 kokus:
1.1 Inču iela, Ziemeļbullas iela – 
25 lapu koki, 17 priedes un 3 egles;
1.2 Alderu iela, Kanāla iela – 60 lapu 
koki, 150  priedes, 1  lapegle, 13  tūjas, 
3 egles un 1 augļu koks;
1.3 Kadagas, Mežaparka, Iļķenes ceļu 
koki ielas nodalījumā – 95  lapu koki, 
230 skuju koki.

Publiskā apspriešana notiks laika 
posmā no 2014.  gada 24.  marta līdz 
2014. gada 23. aprīlim.

Rakstiskas atsauksmes (aptau-
jas anketas) lūdzam iesniegt līdz 
23.04.2014 Klientu apkalpošanas cen-
trā Ādažos, Gaujas ielā  33A, 1.  stāvā, 
tālr. 67997350, apmeklētāju pieņem-
šanas laikā: pirmdienās, ceturtdie-
nās 8.00–19.00, otrdienās, trešdienās 
8.00–17.00, piektdienās 8.00–14.00 vai 
elektroniski aizpildot un nosūtot uz  
e-pastu dome@adazi.lv.

Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2014. gada 7. aprīlī plkst. 18.00 
Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-
dā.

Pēc publiskās apspriešanas rezultā-
tu apkopošanas Ādažu novada domes 
būvvalde ziņojumu (kopsavilkumu) par 
publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs 
izskatīšanai Ādažu novada domes sēdē 
un publicēs laikrakstā "Ādažu Vēstis" un 
domes mājas lapā www.adazi.lv.

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres 
materiāliem, kā arī saņemt sīkāku in-
formāciju par plānoto koku ciršanu ie-
spējams Ādažu novada domes būvvaldē 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā 
apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirm-
dienās un ceturtdienās, tālr. 67996490.

Projektētāja SIA "Vertex projekti" 
kontaktpersona – Jānis Vasaraudzis, 
tālr. 67860127.

bībai tās teritorijā, kā arī segt visas izmak-
sas, kas saistītas ar sadzīves un bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanu. Visiem at-
kritumu radītājiem līdz 1. maijam ir pie-
nākums noslēgt jaunu līgumu ar SIA "Eco 
Baltia Vide" uz turpmākajiem 5 gadiem. 
Atcerieties, ka jūsu līgumi ar iepriekšē-
jo pakalpojuma sniedzēju 1.  maijā vairs 
nebūs spēkā. Pašvaldība ir saskaņojusi 
iedzīvotājiem piedāvātā līguma saturu ar 
Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kas 
šo līguma projektu atzina par pareizu un 
klientu tiesībām atbilstošu. Lūdzam atbil-
dīgi izturēties pret pienākumu – noslēgt 
jaunu līgumu. Ņemot vērā, ka līdz šim 
liela daļa mājsaimniecību nemaz nebija 
noslēgušas līgumus par atkritumu ap-
saimniekošanu, pašvaldība vasarā veiks 
pārbaudi par līgumu esamības faktu katrā 
mājsaimniecībā, iestādē un uzņēmumā.

Kas praktiski uzlabosies atkritu-
mu apsaimniekošanas jomā? 

Ādažu novadā pavasarī tiks izbūvēti 
un uzlaboti 5 publiskie dalītās atkritumu 
savākšanas punkti, kopā tādi būs pavisam 
13. Iedzīvotāji varēs atbrīvoties no šķiro-
tajiem atkritumiem speciāli tam uzstādī-
tos konteineros. Pašvaldība arī izbūvēs un 
nodos atkritumu apsaimniekotāja rīcībā 
dalīto atkritumu savākšanas laukumu 
Gaujas ielā 25. Tiem, kuri būs noslēguši 
līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju, 
būs iespēja nodot arī lielgabarīta atkritu-
mus 100 kg apmērā vienu reizi gadā bez 
maksas, bet lielāku apjomu – par papildus 
samaksu. Laukumā bez maksas varēs no-
dot arī elektroniku, vienu vieglo automa-
šīnu riepu komplektu, kā arī dažāda veida 
iepakojumus. Par punktu izvietojumu, 
laukuma darba laiku un lietošanas kārtī-
bu iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi. Da-
lītā atkritumu vākšana būs pieejama tieši 
no mājsaimniecībām, kur reizi mēnesī 
apsaimniekotājs nodrošinās iepakojuma 
savākšanu. Tas būs iespējams ar 60 l vien-
reiz lietojamām somām (viena – stiklam, 
otra – vieglajam iepakojumam). Somu 
konkrētajā dienā būs jānovieto pie atkri-
tumu konteinera. Atkritumu apsaimnie-
kotājs reizi gadā bez maksas dos vienu 

somu komplektu. Vairākus komplektus 
būs iespējams iegādāties par maksu. At-
kritumu apsaimniekotājs drīzumā mek-
lēs partnerus Ādažu novadā, kas varētu 
tirgot šīs somas. 

Kā notiks atkritumu šķirošana?
Domes saistošie noteikumi uzliek par 

pienākumu atkritumu radītājiem un val-
dītājiem iekļauties pašvaldības organizē-
tajā dalītas sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmā, savākt un sašķirot savus 
radītos sadzīves atkritumus un nogādāt 
tos atkritumu apsaimniekotāja norādītajā 
vietā, kur sašķirotos atkritumus jāievieto 
atbilstošos konteineros. 

Kas jāzina daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem?

Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem ir lī-
gums ar apsaimniekotāju, piemēram, 
"Latvijas Namsaimnieku" vai "Ādažu 
Namsaimnieku", pašiem nav jāslēdz lī-
gums, jo līgumu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju slēgs esošie namu apsaimniekotāji. 
Tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuriem nav 
apsaimniekotāja un ēku apsaimnieko 
paši, jāizvirza no sava vidus pārvaldnieks, 
kas tad arī slēgs līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotāju. 

Jaunā apsaimniekotāja 
pieņemšanas laiki 
No 17. marta  līdz 1. maijam Klientu ap-
kalpošanās centrā Gaujas ielā 33A:
pirmdienās un ceturtdienās 9.00–19.00,
otrdienās un trešdienās 9.00–17.00, 
piektdienās 9.00–14.00.
Ādažu Kultūras centrā Gaujas ielā 33A:
sestdienās 10.00–16.00.

Informācijai par laikiem, kādos ap-
saimniekotājs pieņems klientus, lū-
dzam sekot līdzi domes mājaslapā, 
zvanot uz Klientu apkalpošanas centru 
– tālr. 67997350, kā arī rakstot vai zvanot 
uzņēmumam "Eco Baltia Vide": e-pas-
ta adrese adazi@vide.ecobaltia.lv, tālr. 
67799999.

Ilze Retiga, Everita Kāpa, Guntis Porietis

Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēja maiņu
Godātais klient!
Ņemot vērā, ka Ādažu novada dome publis-
kā iepirkuma rezultātā ir noslēgusi atkritumu 
apsaimniekošanas līgumu ar SIA "Eco Baltia 
Vide", kas turpmāk būs vienīgais atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējs 
Ādažu novadā, SIA  "L&T" informē, ka no 
2014. gada 30. aprīļa pārtrauc darbību  Āda-
žu novadā.
Darām Jums zināmu, ka SIA "L&T" konteine-

rus noņems līdz ar pēdējo konteineru iztukšo-
šanas reizi aprīlī.
Klientus, kuri veikuši priekšapmaksu par pir-
mo pusgadu, lūdzam sūtīt pieteikumu naudas 
atmaksai par nesniegtajiem pakalpojumiem 
maijā un jūnijā. Pieteikumā obligāti jānorāda 
klienta nosaukums, līguma numurs un ban-
kas konta numurs.
Pateicamies par ilggadējo sadarbību!

Ar cieņu, SIA L&T
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Izglītība visos laikos būtiski ietekmē-
jusi cilvēku. Tā ļāvusi, izzinot sevi, 
iepazīt pasauli un, izzinot pasauli, sa-
prast pašam sevi. Ādažu novada skolu 
vēsture veidojās līdzīgi kā mūsu tautas 
vēsture – visādu varu un valdīšanas ie-
tekmēta. 

Gaismas nešana tautai
Pirmās rakstītās ziņas par tā saukto 

gara gaismas nešanu tautai parādījās 
16.  gadu simtenī, kad savā vainas ap-
ziņā, ka latviešu dvēseles nonāks velna 
ķetnās, pastāvošā vara Latvijā sāka rosi-
nāt veidot skolas zemniekiem. Iemesls 
bija gana prozaisks – vecie mācītāji 
pakāpeniski devās aizsaulē, bet jaunu, 
kas nāktu viņu vietā sludināt pastā-
vošo kārtību, diemžēl nebija. Un tie, 
kuri, iespējams, atkuģos no Vāczemes 
sprediķot – jau vietējo valodu nepra-
tīs. Ja tā turpināsies, latvieši atkal kļūs 
par pagāniem un cietīs laicīgā vara. 
Jaunas vēsmas Vidzemē atnesa zviedru 
laiki (1629–1721). Zemniekiem kļu-
va pieejama izglītība, veidojās skolas 
un attīstījās arī latviešu rakstu valoda. 
Zviedri izdeva rīkojumus par skolas 
ēkām, zemi, skolotāju algām. Viņu ie-
rēdņi regulāri veica baznīcas draudžu 
pārlūkošanu jeb tā saukto vizitāciju, jo 
skola un baznīca tolaik bija nesarauja-
mām saitēm sieta. Tieši saistībā ar šiem 
draudžu vizitācijas protokoliem pirmo 
reizi rakstītajos avotos pavīd arī Ādažu 
skolas vārds. Tas bija 1684. gads. Taču 
dokumenti vēsta, ka iesākums skolu 
lietās nebūt nebija glaimojošs mūsu šīs-
dienas izpratnē. 

Skolotājs – krodzinieks 
Kāds 1726.  gada vizitācijas proto-

kols liecina, ka Ādažos kopš 1710. gada 
skolu turējis kāds Mise Ansis – kurls un 
nespējīgs, kurš protokolā nodēvēts par 
"pamatīgu palaidni", un komisija rosi-
nājusi pēc iespējas drīzāk sameklēt cie-
nīgu skolmeistaru. Muiža gan nesteidzās 
Ansi atbrīvot, jo, izrādās, viņš bijis labs 
baznīcai piederošā kroga krodzinieks, 
labi dziedājis draudzei priekšā (kurls?) 
un saņēmis no muižas labu algu naudā 
un graudā. Labāk nebija gājis arī citiem 
Ādažu skolmeistariem, kuri arhīva do-
kumentos nodēvēti kā – "pilnīgi palaid-
nīgs ķerlis", kurš "dienām un naktīm 
dzīvo krogā, dzer un kaujas". Cits atkal 
– strādājot jau 7 gadus, bet skolā pa šo 
laiku neviens bērns nav mācījies, sev 
par attaisnojumu vizitātoriem bildis, ka 
apkārtējie ļaudis pie viņa bērnus nemaz 
nesūtot!

Pirmā skolas ēka
1766. gada vizitācijas protokols stāsta 

par kādu Ādažu skolmeistaru Jāni Heidi, 
kuram nebijis malkas, un viņš paslepus 
sadedzinājis visu baznīcas sētu. Draudze 
ar Heidi nebijusi mierā – viņš sitot savu 
sievu, un bērni tādās reizēs no bailēm 
lecot pa logu laukā. Un skolniekiem jā-
nes alus no kroga savam skolmeistaram! 
Toties 1766. gadā bijusi jau sava skolas 
ēka, celta pirms 11 gadiem (1755. gads, 
blakus Baltezera baznīcai) ar 1 istabu un 
2  kambariem. Skolotājs Heide saņēmis 
12 dālderus no baznīcas lādes. Draudzes 
skolotāji senatnē bijuši arī priekšdzie-
dātāji baznīcā un līdz Pirmajam pasau-
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Skolu vēsture Ādažos

Paziņojums par detālplānojuma 
apstiprināšanu 

Ādažu novada domes 2014.  gada 
25.  februāra sēdē ir apstiprināts detāl-
plānojums īpašumam Lāceņu ielā  1, 
Kadagā, Ādažu novadā (sēdes lēmums 
Nr.  34). Ar detālplānojuma materiā-
liem var iepazīties Ādažu novada būv-
valdē un mājas lapā www.adazi.lv.

Ādažnieki, atbalstiet Ādažus! 

Ādažu Fotogrāfu biedrības izdotā 
grāmata "Fotografēts Ādažos" nominē-
ta grāmatu mākslas konkursam "Zelta 
ābele". Par šo grāmatu iespējams balsot 
portālā "Delfi" sadaļā "Kultūra", apakš-
sadaļā "Balso par skaistāko Latvijā iz-
doto grāmatu!"

No vienas IP adreses iespējams no-
balsot reizi dienā. 

Ojārs Jansons 

Piesakieties finansējumam sportam!

Ādažu novada dome ir radusi iespē-
ju finansēt sporta veidus un sporta pa-
sākumus Ādažu novadā. 

Ar 2014. gada 28. janvāra domes sē-
des lēmumu ir apstiprināts nolikums 
"Par finansējuma piešķiršanu sporta 
veidiem un sporta pasākumu organi-
zēšanai Ādažu novadā" un Sporta daļas 
reglaments. Ar abiem dokumentiem 
var iepazīties Ādažu novada domes 
mājaslapā sadaļā "Pašvaldība", "Nor-
matīvie akti", "Nolikumi, reglamenti" 
vai drukātā veidā – Klientu apkalpoša-
nas centrā Gaujas ielā 33A. 

Kur zvanīt steidzamos gadījumos 
jebkurā diennakts laikā?
Valsts ugunsdzēsības un  
glābšanas dienests 01, 112
Valsts policija 02, 110,112
Ātrā medicīniskā  
palīdzība 03, 112, 113
Gāzes avārijas dienests 114
Ģimenes ārstu konsultatīvais  
tālrunis 66016001
Saindēšanās informācijas  
centrs  67042473
Ādažu diennakts morgs 29429009
Stomatoloģiskā palīdzība 67452015
Valsts apdegumu centrs 67038233
Traumatoloģijas slimnīca 67399441
Acu traumpunkts 67041024
Ārējo elektrotīklu bojājumi  
(AS "Latvenergo") 80200404
Ādažu apbedīšanas dienests 29429009
Ādažu pašvaldības policija 27762020
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les karam arī ērģelnieki. Bet līdz tam 
vēl garš ceļš ejams! 18. gadsimta beigās 
Ādažu draudzē lasīt prata 660 bērni un 
826 pieaugušie.

Un kā tad ar skolas bērniem? Pagasta 
bērni skolā bija jāsūta sākot ar 10. dzīvī-
bas gadu, katru dienu no Mārtiņiem līdz 
Jurģiem vai Lieldienām. Mācību priekš-
meti – lasīšana, rakstīšana, rēķināšana, 
garīgo dziesmu dziedāšana, katķisma 
galvas gabali. Kurss bija trīsgadīgs. Taču 
bija arī izņēmumi un daudzi skolēni sko-
lā gāja četrus, pat sešus un vairāk gadus, 
mācīdamies vairāk, nekā prasīja toreizē-
jā mācību programma. Vēlākos gados 
tika ieviesta arī vingrošana zēniem, tam-
borēšana un adīšana meitenēm. 19. gad-
simta beigās skolas ilgumu pagarināja. 
Bieži vien tieši vecāki bija tie, kas izlēma 
par labu nesūtīt savas atvases uz skolu – 
aizbildinoties, ka bērnam grūta galva vai 
skološanos tie uzskatīja drīzāk par ļau-
numu nekā labumu. Skolas nozīme vēl 
nebija īsti saprasta – arī bērnu vecākiem 
vēl garš ceļš ejams!

Nepieciešamība pēc 
sabiedriskiem darbiniekiem

19.  gadsimta vidū iznāca pašvaldī-
bu likums un tika dibināti pagasti – arī 
Ādažu pagasts. Sāka rasties nepiecieša-
mība pēc sabiedriskiem darbiniekiem, 
kuri prastu rakstīt un rēķināt. Un ļaudis 
pamazām sāka saprast, ka turpmāk bēr-
nus bez skolas nevar atstāt. Ādažu pa-
gastā tolaik bija vairākas draudzes skolas 
– Ādažu, Meņģeles (Carnikava), Rem-
berģes, Vesterrotes (tagad Garkalne) un 
Berģes skola.

Savukārt Latvijas Republikas laikā 
(1918–1940), kad Ādažu pagasta teri-
torija platības ziņā bija lielākā Pierīgas 
teritorija, pagastam ar saviem līdzek-
ļiem bija jāuztur 4 pagastskolas: Ādažu, 
Berģes, Carnikavas un Garkalnes pa-
matskolas. Divas skolas ēkas – Ādažos 
(1927. gads) un Carnikavā (1936. gads) 
šajā laikā tika uzceltas pilnīgi no jauna, 
un to izmaksas prasīja krietnus izdevu-

mus no pagasta kases. Ādažu pagasta 
teritorijā darbojās arī Baltijas Ūnijas mi-
sijas skola Sužos ar 10 skolotājiem un 89 
skolniekiem, kura sagatavoja audzēkņus 
misionāru darbam. Līdz 1926.  gadam 
pagastā darbojās arī Ādažu Jaunciema 
1.  pakāpes pamatskola, līdz Jaunciema 
teritoriju pievienoja Rīgai. 

Pēc kara arī Ādažos tāpat kā visā 
Latvijā mainījās iedzīvotāju sastāvs un 
ieplūda darbaspēks no Austrumiem, to-
laik te mācījās 116  skolēni, 1956.  gadā 
izveidoja arī krievu valodas plūsmu. 

Pamatakmens jaunai skolai
Pagāja 57 gadi līdz Ādažos 1984. gadā 

svinīgi tika ielikts pamatakmens jaunas 
skolas celtniecībai. Savdabīga iecere, 
pompoza arhitektūra, bet Alberts Kauls, 
slavenā lielkolhoza vadītājs, tolaik visu 
varēja dabūt gatavu, un viņš neapšaubā-
mi gribēja dot jaunajai paaudzei tikai to 
labāko. 1986. gada 1. septembrī te uzsā-
ka mācības skolēni. 

Diemžēl 1927. gadā ādažnieku loloto 
un pēc arhitekta P.  Kundziņa projekta 
celto Ādažu skolu ar lielajiem gaišajiem 
logiem neizdevās saglabāt. Celtni nolē-
ma nojaukt. Patiešām žēl, ka Ādažu seja 
pazaudēja sev tik nozīmīgu kultūrvēstu-
risku vaibstu. 

Bet dzīve nestāv uz vietas, un šobrīd 
gribētos vēlēt jaunajai ādažnieku pa-
audzei spodrināt prasmes un iemaņas, 
lai nevajadzētu vairs tikai iemācīties 
"kulties pa dzīvi". Novēlēt šīs prasmes 
apgūt inovatīvi, balstoties uz mūsdienī-
gākajiem zinātnes sasniegumiem, lai ar 
saviem talantiem spētu pārvērst mūsu 
mazo Latviju par augstas kultūras un 
spoža intelekta zemi. Mēs bijām un esam 
apdāvināta, sīksta un uzņēmīga tauta, un 
mums ir visas iespējas tādai arī turpmāk 
būt.

*Raksts tapis saistībā ar plānoto kon-
ferenci "Izglītība Ādažos. 330 gadu vēs-
ture. Nākotnes izaicinājumi" 2014. gada 
19. martā Ādažu vidusskolā 

Elita Pētersone

Paziņojums par detālplānojuma 
publisko apspriešanu

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 
2014.  gada 25.  februāra domes sēdes 
lēmumu Nr.  35 ir nodots publiskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemša-
nai nekustamo īpašumu "Petriķēni", 
"Petriķi", "Jaunslejas", "Slejas" 1.  un 
2. z. v. detālplānojuma projekts.

Publiskā apspriešana notiks no 
2014.  gada 17.  marta līdz 11.  aprī-
lim, bet apspriešanas sanāksme notiks 
27.  martā plkst.  16.00–17.00 Ādažu 
novada būvvaldes telpās. Publiskās ap-
spriešanas izvērtēšanai nodotie mate-
riāli pieejami Ādažu novada būvvaldē.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 
11.  aprīlim lūdzam iesniegt Ādažu 
novada būvvaldē Gaujas ielā  33A, 
Ādažos, LV-2164. Pieņemšanas laiks: 
pirmdienās no plkst.  10.00 līdz 18.00; 
ceturtdienās no plkst.  8.00 līdz 17.00, 
citās darba dienās pieteikties pa tālruni 
67996490.

"Tele2" sakaru masta būvniecības 
Kadagā publiskā apspriešana

Pamatojoties uz atzinumu būv-
niecības publiskajai apspriešanai, kas 
apstiprināts ar būvvaldes komisijas 
21.02.2014. lēmumu Nr.  BV/7-3-
6/14/8, SIA "Jaunmāja" nodod publis-
kajai apspriešanai būvniecības ieceri: 
"Tele2" mobilo telekomunikāciju bāzes 
staciju un sakaru mastu zemes gabalā 
ar kadastra Nr.  8044 005 0474 "Ka-
dagas tornis" Kadagā, Ādažu novadā. 
Būvniecības ieceres projektētājs: SIA 
"Jaunmāja" (reģ. Nr.  40003706622, 
Mārupes ielā 4–30, Rīgā, tālr. +371 
2976 2257). Informatīvie materiāli par 
būvniecības ieceri apskatāmi, kā arī 
rakstiskas atsauksmes iesniedzamas 
no 17.03.2014. līdz 14.04.2014. Āda-
žu novada būvvaldē Ādažos, Gaujas 
ielā 33A. Pieņemšanas laiki: pirmdie-
nās 10.00–13.00, 13.45–18.00; ceturt-
dienās 8.00–13.00, 13.45–17.00, tālr.: 
67996490, buvvalde@adazi.lv. Būv-
niecības ieceres prezentācija notiks 
07.04.2014. plkst.  17.00 Ādažu nova-
da domes būvvaldes telpās Gaujas ielā 
33A, Ādažos.

200 EUR ATLĪDZĪBA
8. februāra rītā ap plkst.10.00 Baltezera 
mežā, posmā starp kapiem un stādau-
dzētavu, nozuda taksītis Austris – rudi 
brūns ar čipu un kakla siksniņu, kas aiz-
darīta uz pēdējā cauruma. 
Par Austra nogādāšanu mājās saimnie-
ki pateiksies 200 EUR apmērā.
Zvaniet! 20083586



DOMES LĒMUMI

APTAUJA

Pie skolas skeit-
parkā, jo ziemā 
tur var slidot, un 
mājās, jo var at-
pūsties un paska-
tīties televizoru.

Kāda ir jūsu mīļākā vieta Ādažos?

Tā bija slidotava, 
jo tur varējām pa-
vadīt laiku kopā ar 
ģimeni un drau-
giem. 

Valērija Balašova Sofija Surnačova

14 ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (161) 2014

Ādažu novada domes kārtējā (25.02.2014.) domes sēdē 
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Artis 
Brūvers, Kerola Dāvidsone, Māris Sprin-
džuks, Karīna Tinamagomedova, Valērijs 
Bulāns, Adrija Keiša, Normunds Zvied-
ris, Pēteris Balzāns, Liāna Pumpure, Jānis 
Ruks, Edvīns Šēpers, Pēteris Pultraks, Ju-
ris Antonovs.

1. Par Ādažu novada Kadagas cie-
ma nekustamā īpašuma Lāceņu ielā 1 
detālplānojuma projekta apstiprināša-
nu.

Lēmums: Apstiprināt Kadagas ciema 
nekustamā īpašuma Lāceņu ielā 1 detāl-
plānojuma projektu, nosakot, ka detāl-
plānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepie-
ciešamie pasākumi plānojamo teritoriju 
apkalpojošo ceļu uzlabošanai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
2. Par Ādažu novada Garkalnes 

ciema nekustamo īpašumu "Petriķēni", 
"Petriķi", "Jaunslejas" un "Slejas" 1. un 
2. z.v. detālplānojuma projekta nodoša-
nu publiskajai apspriešanai.

Lēmums: Nodot publiskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai Garkalnes 
ciema nekustamo īpašumu "Petriķēni", 
"Petriķi", "Jaunslejas" un "Slejas" 1. un 
2. z.v. detālplānojuma projektu, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku 
par trim un ne garāku par sešām nedēļām.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
3. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcī-

bas projektu nekustamajiem īpašumiem 
Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Koku  
ielā 16.

Lēmums: Lai pamatotu nekustamā 
īpašuma Koku ielā 16 sadalīšanu, robežu 
pārkārtošanu, ielu sarkano līniju precizē-
šanu un ielu izdalīšanu atsevišķās zemes 
vienībās, kā arī lai noteiktu ēku, būvju, 
ielu un inženierkomunikāciju kopuma iz-

būves secību un īstenošanas kārtību šajā 
īpašumā un no tā atdalītajos īpašumos, 
izstrādāt šīs teritorijas detālplānojumu, 
ietverot gan šo īpašumu, gan no tā atda-
lītos īpašumus.

Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, 
"atturas" – 1 (V. Bulāns).

4. Par atļauju izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamajiem īpašu-
miem Ādažu novadā, Garkalnes ciemā, 
Kastaņu ielā 53.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamajam īpašumam 
Garkalnes ciemā, Kastaņu ielā 53 ar mērķi 
veikt zemesgabala sadalīšanu.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
5. Par nosacījumu apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei ne-
kustamajam īpašumam Kastaņu ielā 53.

Lēmums: Apstiprināt nosacījumus ze-
mes ierīcības projekta izstrādei Garkalnes 
ciema nekustamajam īpašumam Kastaņu 
ielā 53.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
6. Par zemes ierīcības projekta Āda-

žu novada Ādažu ciema nekustamajam 
īpašumam Draudzības ielā 42 apstipri-
nāšanu.

Lēmums: Apstiprināt Ādažu ciema 
nekustamā īpašuma Draudzības ielā 42 
zemes ierīcības projektu un piekrist ze-
mesgabala sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
7. Par zemes ierīcības projekta Āda-

žu novada Stapriņu ciema nekustama-
jam īpašumam "Inči" apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Stapriņu ciema 
nekustamā īpašuma "Inči" zemes ierīcības 
projektu un piekrist zemesgabala sadalī-
šanai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

8. Par grozījumiem 17.12.2013. lē-
mumā Nr. 305 "Par dalību projektā "Di-
gitālo klavieru iegāde Ādažu vidussko-
lai".

Lēmums: Sakarā ar iepirkuma noslēg-
šanos, grozīt 17.12.2014. lēmumu Nr. 305 
"Par dalību projektā "Digitālo klavieru ie-
gāde Ādažu vidusskolai", nosakot kopējo 
summu: EUR 1304,96 bez PVN. 

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
9. Par grozījumiem 17.12.2013. lē-

mumā Nr. 306 "Par dalību projektā "Ei-
ropas multivides centra izveide Ādažu 
vidusskolā".

Lēmums: Grozīt 17.12.2014. lēmumu 
Nr. 306 "Par dalību projektā "Eiropas mul-
tivides centra izveide Ādažu vidusskolā", 
nosakot kopējo summu: EUR 4499,00 bez 
PVN.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
10. Par grozījumiem 17.12.2013. 

lēmumā Nr. 303 "Par dalību projektā 
"Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu 
simfoniskajam orķestrim".

Lēmums: Grozīt 17.12.2013. lēmumu 
Nr. 303 "Par dalību projektā "Mūzikas 
instrumentu iegāde Ādažu simfoniskajam 
orķestrim", nosakot kopējo summu: EUR 
6026,45 bez PVN.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
11. Par grozījumiem 17.12.2013. 

lēmumā Nr. 304 "Par dalību projektā 
"Mūzikas instrumentu un apskaņošanas 
aprīkojuma iegāde Ādažu pirmsskolas 
izglītības iestādei"".

Lēmums: Grozīt 17.22.2013. lēmumu 
Nr. 304 "Par dalību projektā "Mūzikas 
instrumentu un apskaņošanas aprīkoju-
ma iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības 
iestādei", nosakot kopējo summu: EUR 
2244,81 bez PVN.
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Jaunais parks, jo 
tas ir mūsdienīgs, 
skaists, ērts un 
kārtīgi kopts.
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DOMES LĒMUMI

APTAUJA

Ādažos dzīvoju 7 gadus. Apzināti no Rīgas pārcēlos 
uz šejieni ar domu, ka būšu tuvāk dabai un vienlaikus 
visam tam, kas ikdienā nepieciešams no sabiedriskā 
un sociālā viedokļa. Priecē, ka rudenī var aizbraukt uz 
mežu lasīt sēnes un ogas. Ādažos saista tieši daba, nevis  
sabiedriskas būves. Patīk, ka varu iet pāri tiltam, izstai-
gāties, ir kilometriem lielas platības.

Kultūras izglītības centrs, 
jo var apmekēt daudz un 
dažādus pulciņus. Mājas 
un skola. Mājās ir  tuvinie-
ki, bet skolā ir patīkami pa-
vadīt savu ikdienu – varu 
satikt savus draugus.Adriana Bizika Linda Kalniņa
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Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
12. Par publisko apspriešanu koku 

ciršanai Ādažu novada maģistrālo ceļu 
nodalījumos.

Lēmums: Rīkot publisko apspriešanu 
par koku ciršanu Ādažu novada maģis-
trālo ielu – Inču, Ziemeļbullas, Alderu un 
Kanāla, Kadagas ceļa, Mežaparka ceļa, Iļ-
ķenes ceļa nodalījumos, nosakot apsprie-
šanas laiku – 30 kalendārās dienas, sākot 
no paziņojuma publicēšanas pašvaldības 
laikrakstā "Ādažu Vēstis". 

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
13. Par dalību projektā "Vējupes 

publiskās pludmales labiekārtošana".
Lēmums: Rīcības programmas Eiropas 

Zivsaimniecības fonda ieviešanai Latvijā 
pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana" 2007. – 2013. gadam izstrādāt 
un iesniegt biedrībai "Gaujas Partnerība" 
projektu Vējupes publiskās pludmales 
labiekārtošanai. Projekta apstiprināša-
nas gadījumā piedalīties tā īstenošanā ar 
prognozējamo summu EUR 11 850,00 
bez PVN.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
14. Par patvaļīgi uzbūvētu kiosku 

nojaukšanu uz Ādažu novada domei 
piederošā zemes gabala Gaujas ielā 7.

Lēmums: Uzlikt par pienākumu tirdz-
niecības kiosku īpašniekiem pārvietot 
vai nojaukt nelikumīgi uzbūvētās būves 
(kioskus), kas atrodas uz pašvaldībai pie-
derošā īpašuma Gaujas ielā 7 līdz 2014.
gada 1. maijam. Visus ar būves pārvieto-
šanu vai nojaukšanu saistītos izdevumus 
sedz būves īpašnieks. Lēmuma neizpil-
des gadījumā administratīvais akts tiks 
izpildīts piespiedu kārtā MK noteikumu 
Nr. 112 "Vispārīgie būvnoteikumi" 171. 2 
noteiktajā kārtībā. Paziņojumu par būvju 
nojaukšanu publicēt laikrakstā "Ādažu 
Vēstis" un "Latvijas Vēstnesis". Kontroli 
par lēmuma izpildi veikt Ādažu novada 
būvvaldei. Šo lēmumu var pārsūdzēt vie-

na mēneša laikā no tā spēkā stāšanās Ad-
ministratīvajā rajona tiesā (Baldones iela 
1A, Rīga).

Balsojums: "par" 11 balsis, "pret" – nav, 
"atturas" – 2 (J. Antonovs, V. Bulāns).

15. Par maksas pakalpojumu un no-
mas maksas noteikšanu Ādažu sporta 
centrā.

Lēmums: Ar 2014. gada 1. aprīli no-
teikt jaunu cenrādi, kā arī atlaižu notei-
kumu Ādažu sporta centra telpu, peldba-
seina, saunas, pirts, džakuzi, galda tenisa, 
pludmales volejbola un basketbola lauku-
ma, stadiona apmeklējumam vai nomai. 

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
16. Par telpu nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā.
Lēmums: Nodot biedrībai "Futbola 

skola "Garkalne" bezatlīdzības lietošanā 
Ādažu sporta centra sporta zāli Futbola 
skolas "Ādažu rakari" sporta mācību tre-
niņu organizēšanai, noslēdzot līgumu līdz 
2014.gada 31.maijam.

Balsojums: "par" 11 balsis, "pret" – nav, 
"atturas" – 2 (L. Pumpure, V. Bulāns).

17. Par grozījumiem lēmumā "Par 
pašvaldības amatpersonu un darbinie-
ku mēnešalgām 2014. gadā".

Lēmums: Izdarīt grozījumus domes 
2014. gada 28. janvāra lēmumā Nr. 32 "Par 
pašvaldības amatpersonu un darbinie-
ku mēnešalgām 2014. gadā", apstiprinot 
domes Saimniecības un infrastruktūras, 
Attīstības un investīciju, kā arī Pārvaldes 
daļu struktūru un darba samaksu amatu 
vienībām.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
18. Par sadarbības līguma slēgšanu 

par koplietošanas meliorācijas sistēmu 
ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību.

Lēmums: Slēgt sadarbības līgumu ar 
Carnikavas novada pašvaldību par kop-
lietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatā-
ciju un uzturēšanas kārtību.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

19. Par atlaišanas pabalsta izmaksu 
Mārim Sprindžukam.

Lēmums: Sakarā ar atbrīvošanu no 
Ādažu novada domes priekšsēdētāja ama-
ta izmaksāt deputātam Mārim Sprindžu-
kam atlaišanas pabalstu vienas mēnešal-
gas apmērā EUR 1842,00.

Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, 
"atturas" – 1 (M. Sprindžuks).

20. Par atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot Andru Veipu no 

Nepilngadīgo lietu komisijas locekļa pie-
nākumiem. 

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
21. Par vienreizēja neatmaksājama 

pabalsta piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt vienreizēju neat-

maksājamu pabalstu Ē.U. EUR 711,44 ap-
mērā, naudu pārskaitot uz personas per-
sonīgo kontu no Sociālā dienesta budžeta 
līdzekļiem.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
22. Par atbalsta konkursa iedzīvotā-

ju iniciatīvām "Sabiedrība ar dvēseli" 
nolikuma apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt jauno nolikumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
23. Par grozījumiem Ādažu novada 

domes Administrācijas nolikumā.
Lēmums: Apstiprināt nolikuma grozī-

jumus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
24. Par grozījumiem noteikumos.
Lēmums: Apstiprināt grozījumu veik-

šanu 2011. gada 26. jūlija Noteikumos 
par kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to 
saistīto izdevumu segšanas kārtību Āda-
žu novada pašvaldības amatpersonām un 
darbiniekiem.

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
25. Par Noteikumiem par komandē-

jumiem.
Lēmums: Apstiprināt jaunos noteiku-

mus.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

Sagatavoja: Kristiāna Bukovska
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No sirds sveicam seniorus jubilejā! 

Vladimiru Akimovu 70 g. 
Mazgutu Haļitovu 70 g. 
Silviju Malnaču 70 g. 
Olgu Siliņu 70 g. 
Alvi Smalko 70 g. 
Aiju Auziņu 75 g. 
Nikolaju Belovski 75 g. 
Alfrēdu Bronku 75 g. 
Salmanu Deiftu 75 g.
Rasmu Lūsi 75 g. 
Anatoliju Ņikišinu 75 g. 
Cecīliju Ausmu Jurjāni 80 g. 
Ilgu Leitmani 80 g. 
Alekseju Ozoliņu 80 g. 
Veltu Paulīni Strazdiņu 80 g. 
Zinaīdu Aleksandrovu 85 g. 
Feņu Frolovu 85 g.
Tamaru Mashutu 85 g. 
Antoņinu Mizāni 90 g. 

Cieņā un sirsnībā,  
Ādažu novada dome 

DIEVKALPOJUMI BALTEZERA 
DIEVNAMĀ

Katru svētdienu – plkst. 11.00 
Mēneša pēdējā svētdienā plkst. 11.00 

Ģimeņu dievkalpojums ar bērniņu 
svētīšanu. Draudzē darbojas Svētdienas 

skola bērniem no 4–12 gadiem 
(svētdienas dievkalpojuma laikā) 

Trešdienās plkst. 18.00 – Bībeles stundas 
Trešdienās plkst. 19.30 – Vakara svētbrīdis

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI 
GARKALNES BAZNĪCĀ

Zaļās ceturtdienas dievkalpojums – 
17. aprīlī plkst. 18.oo 

Lielās piektdienas dievkalpojums – 
18. aprīlī plkst. 15.oo 

Lieldienu dievkalpojums –  
20. aprīlī plkst. 15.oo 

www.garkalnesbaznica.lv
PENSIONĀRU APVIENĪBAS 

"OPTIMISTS" IKMĒNEŠA SAIETS 
notiks 19. martā plkst. 13.00  

Gaujas ielā 16. Viesis – Ādažu novada 
domes izpilddirektors Guntis Porietis 

Mīļi gaidīts ikviens! Pensionāru padome
TRENĒSIM ATMIŅU ŠAHĀ, DAMBRETĒ, 

ZOLĪTĒ, KĀ ARĪ VEIKLĪBU – TENISĀ  
UN NOVUSĀ!

Interesentus gaidām otrdienās un 
ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 

Gaujas ielā 16
INFORMATĪVS SEMINĀRS

27. martā plkst. 16.00 
Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē 

Semināra tēmas: 
• Konkursa ‘’Sabiedrība ar dvēseli" 

nosacījumi 
• Pieteikuma veidlapas aizpildīšana 

Konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" 
organizatori

© "Ādažu Vēstis" Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv 
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).  
Korektore Maija Drunka. Maketētāja Alda Palmbaha.
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 "McĀbols Poligrāfija". Tirāža 4000 eksemplāri.

Norises Ādažu Kultūras centrā Gaujas ielā 33A
No  
14. marta

Piemiņas izstāde LEO KOKLEM – 90
Ekspozīcija veidota no Terēzes Kokles personīgās kolekcijas. Ieeja brīva

20. martā
plkst. 19.00

Muzikālā teātra 7 BRĪVDABAS IZRĀŽU DZIESMU KOKTEILIS
Izrāžu dziedošās zvaigznes: Juris Vizbulis, Dainis Porgants, Jolanda Suvorova, 
Māsas Legzdiņas un Oranžā kora meitenes – Olga Stupiņa, Anita Levša. 
Lai smaids būtu visa koncerta garumā, zālē līdzās skatītājiem būs arī trīs īpaši, 
mazliet kašķīgi, bet smieklīgi skatītāji: Muzikālā teātra 7 dibinātāji – producents 
Aigars Dinsbergs un dramaturgs, režisors un aktieris Kārlis Anitens, kā arī 
neaprēķināmā Ģertrūde no pirmajiem "Vella kalpiem" – aktrise Anna Šteina. 

Biļetes: EUR 6–9 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

27. martā
plkst. 19.00

Izrāde bērniem JAUTRĀS ASTES
Vai vāverēna aste labāk derētu lāčukam? Kādi gan pārpratumi rodas, ja 
iedomājamies, ka tas, kas pieder citam, ir vērtīgākas par to, kas pieder pašam. Ko 
darīt? Un ja tas pieder draugam? Un kas notiek, ja palīgā nāk Ragana? Ar to visu 
jātiek galā trīs draugiem – Lāčukam, Minkai un Vāverēnam. Lomās: Aīda Ozoliņa, 
Jānis Kirmuška un arī šī stāsta autore un režisore Laila Kirmuška.

Biļetes: EUR 3–6 Kultūras centra kasē

28. martā
plkst. 19.00

Viktors Kozlitins KRIEVU ROMANCES
Krievu romances ir viena no krievu kultūras pērlēm, dvēseles atspulgs. 
V. Kozlitina spēcīgā balss skan ģitāras pavadījumā, paša dziedātāja 
izpildījumā. Skaistākās no senajām krievu romancēm apbur ar savu melodisko 
temperamentu, skumjām un prieku.

Biļetes: EUR 4 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

29. martā
plkst. 16.00

Koru draudzības koncerts IESKANDINĀSIM PASAULES KORU OLIMPIĀDI
Piedalās jauktie kori: VASARA no Šauļiem, DRAUGISTE no Mažeiķiem, BANGOTNE 
no Saulkrastiem, SKAŅUPE no Rīgas un JUMIS no Ādažiem. 

Biļetes: EUR 2 Kultūras centra kasē

3. aprīlī
plkst. 19.30

Amatierteātra KONTAKTS pirmizrāde PRIEKULENE
Mazam Latvijas ciematam netipiski notikumi sagriež ikdienas dzīvi kājām gaisā. 

Biļetes: EUR 2 Kultūras centra kasē

4. aprīlī
plkst. 19.00

Grupas BIG AL & THE JOKERS koncerts
Īpašais viesis – Ieva Kerēvica, pie klavierēm – grupas mākslinieciskais vadītājs, 
virtuozais Romāns Vendiņš, bungas spēlē dzīvā leģenda Villijs Strods, ģitāra – 
Juris Skrajāns, pie kontrabasa vienmēr labvēlīgais Pēteris Liepiņš, pūtēju rindas 
nemainīgas – saksofonisti Eduards Raubiško, Zintis Žvarts, trompete – Sandris 
Skeranskis, trombons – Uldis Ziediņš, un, protams, neiztikt bez grupas "sejas" 
un kvalitātes zīmes – atraktīvā dziedātāja – Aļģirdas Šuminskas jeb Big Al!

Biļetes: EUR 6–12 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

10. aprīlī
plkst. 19.00

Koncertprogramma JŪRAS STĀSTI
Savā jaunajā programmā dziedātāja Anta Eņģele kopā ar virtuozo bajāna 
meistaru Marko Ojalu aicinās klausītājus gremdēties senos jūrnieku stāstos un 
klausīties smeldzīgās jūrnieku dziesmās. Koncertā dziesmas no visām pasaules 
jūrām – latviešu, angļu, vācu, somu, spāņu un krievu valodās. Jūrnieku likteņi 
"Veco jūras vilku" vēstulēs, jūrniecības uzplaukums Latvijā, Vecāķu kūrorts 
pagājušajā gadsimtā, pirmā Latvijas zemūdene, Fredijs Kvinns, Havaja un 
Neapole, tālās aizjūras mīlas dēkas un sūrā jūrnieku ikdiena. 

Biļetes: EUR 3–6 Kultūras centra kasē

12. aprīlī
plkst. 17.00

Deju koncerts SPRIGULIM KOPĀ SADANCOTS – 5
Piedalās VP DK: SPRIGULIS un SĀNSOLĪTIS no Ādažiem, ARNIKA no Carnikavas, 
VIRŠI no Inčukalna, VIJA no Ilgikiemis (Lietuva) un JDK SPRIGULĪTIS no Ādažiem.

Biļetes: EUR 2 Kultūras centra kasē

21. aprīlī
plkst. 12.00

V Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls-konkurss PLAUKSTOŠĀ 
ŪDENSROZE. Konkursa nolikums un pieteikuma anketa www.adazi.lv,  
www.adazukultura.lv

24. aprīlī
plkst. 18.00

Leļļu izrāde MAKSS un MORICS
Savus niķus un stiķus izstrādās pasaules slavenākie delveri Makss un Morics, 
kuru tēlos iejutīsies Latvijas Leļļu teātra aktieri Artūrs Putniņš un Daumants 
Švampe.

Biļetes: EUR 3–6 Kultūras centra kasē

Tuvāka informācija pa tālr.: 67997764, 67997171, www.adazikultura.lv
BIĻEŠU PARADĪZES (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


