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Ādažu novada domes klientu centrs
pērn apkalpojis vairāk nekā 4500 iedzīvotāju

3. februārī apritēja gads kopš Ādažu nova-
da domē durvis vēra Klientu apkalpošanas 
centrs. “Publisko pakalpojumu nodroši-
nāšana sabiedrībai ir viens no valsts galve-
najiem uzdevumiem,” centra gada jubilejā 
akcentēja tā izveides autors, Ādažu novada 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. 

“Aizvadītā gada laikā esam uzklausījuši 
un meklējuši atbildes uz iedzīvotāju jautā-
jumiem, centušies rast risinājumus iedzīvo-
tāju problēmām visdažādākajās situācijās. 
Turpinām paplašināt centra sniegtos pa-
kalpojumus. Tagad pie mums var ne vien 
uzzināt par pašvaldības pakalpojumiem, to 
saņemšanas kārtību, procedūrām un nepie-
ciešamajiem dokumentiem, iesniegt iesnie-
gumu un uzzināt par tā virzību, piereģistrēt 

suni, saņemt tirdzniecības atļauju, izņemt 
dažāda veida izziņas, bet arī piereģistrēt 
bērnu rindā uz pašvaldības bērnudārzu, 
atjaunot nozaudēto skolēna e-talonu vai se-
nioriem pēc 75 – saņemt jaunu e-talonu, kā 
arī apmaksāt rēķinus ar maksājumu karti,” 
stāsta centra darbiniece Laima Jātniece. Pēc 
dokumentu vadības sistēmas “Namejs” da-
tiem, centrā gada laikā vērsušies vairāk nekā 
4,5 tūkst. iedzīvotāju.

“Domes darbs vislielākajā mērā saistīts 
ar Ādažu novada iedzīvotāju dažādu ikdie-
nas problēmu risināšanu, tāpēc kvalitatīva 
komunikācija ar iedzīvotājiem ir ļoti svarī-
ga. Gada laikā centrā saņemti un reģistrēti 
4470 dažāda veida dokumentu, sagatavotas 
un izsniegtas 408 izziņas, 250 e-taloni, tāpat 

centrs konsultējis iedzīvotājus portāla www.
latvija.lv izmantošanā,” atzīst centra darbi-
niece, lietvedības sekretāre Sintija Tenisa. 

Klientu apkalpošanas centrs gada jubilejā 
pateicas apmeklētājiem, zvanītājiem un raks-
tītājiem par izrādīto uzticību, kā arī aicina 
tajā vērsties arī gadījumā, ja vēlaties saņemt 
konsultāciju par elektroniskās deklarēšanās 
iespējām portālā www.latvija.lv, kā arī par 
portāla www.epakalpojumi.lv izmantošanu 
nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai.

Ādažu novada domes Klientu apkalpoša-
nas centrs ikvienam Ādažu novada iedzī-
votājam sniedz iespēju ātri un kvalitatīvi 
uzzināt visu interesējošo informāciju par 
pašvaldības un tās uzņēmumu sniegtajiem 
pakalpojumiem.
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MĒNESIS BILDĒS

 Ādažu vidusskolēniem panākumi 
"Meridian" matemātikas olimpiādē! 
495 skolēnu konkurencē 2 bronzas 
medaļas –  Gundaram Gulbim un 
Baibai Kūlei.

 Ādažu
Kultūras
centra kultūras 
menedžeri Maiju Drunku 
apaļajā jubilejā sveic arī 
domes priekšsēdētājs un viņa 
vietnieks Pēteris Balzāns.

  Folkloras 
kopas ”Laiva” 
dalībnieces 
no salmiem 
gatavo lielu 
s a u l e s 
s i m b o l u , 
gatavojoties 

Meteņiem.

 22. janvāra pēcpusdienā Ādažu vidusskolas 1.- 4. klašu skolēni pulcējās uz 
skatuves runas konkursu ”Zvirbulis 2015”.

 "Iespējamās misijas" akcijas "Iedvesmo mācīties!" 
ietvaros Ādažu vidusskolā viesojās kvantu fiziķis 
Vjačeslavs Kaščejevs.

 Dāvanas! No 2015. gada jaundzimušajiem, kuru 
dzimšanu reģistrē Ādažu novada domes Dzimtsarakstu 
nodaļā, dome sarūpējusi dāvanu. Dzimtsarakstu noda-
ļas vadītāja Aija Blaževica sveic Ellas Pišinskas tēvu 
Alekseju Pišinski. Ella ir pirmā 2015. gadā, kuras 
dzimšana  reģistrēta Ādažu Dzimtsarakstu nodaļā.

 Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 
projektu autoru godināšanas 
pasākumā apmeklētājus Lielvār-
dē ar skaistiem muzikāliem 
priekšnesumiem priecēja 3 
dažādi kolektīvi, tai skaitā 
Ādažu jauniešu koris 
„Mundus”.

 ”Sabiedrī-
ba ar dvēseli 
– Latvija” 
R ī g a s 
r e ģ i o n a 
koordinato-
re Karīna 
M i ķe l sone 
stāsta par 
R ī g a s 
r e ģ i o n ā 
īstenotajiem 
labākajiem 
2014. gada 
projektiem.

 30. janvārī Ādažu vidus-
skolā – žetonu vakars. Skolas 
topošajiem absolventiem 
svētki, un skolas žetonam – 
20 gadu jubileja.

 Ādažu novada domes vadība un administrācijas 
pārstāvji tiekas ar ASV bruņoto spēku pārstāvjiem, 
lai pārrunātu sadarbības iespējas novada attīstī-
bas un saimnieciskajā izaugsmē.

 Ādažu Mākslas un 
mūzikas skolas klavie-
ru klases audzēkņi 
Luīze Baķe (1.vieta), 
Kārlis Gunārs Neikens, 
Sandis Siliņš (2.vieta) 
un Kristaps Lāss (3. 
vieta) Jāņa Norviļa 
starptautiskajā jauno 
pianistu konkursā 
Madonā.
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MŪSU CILVĒKS

“Viņš ir iedvesma, prieks, spēks un 
emocijas. Viņš ir piemērs cilvēkiem, 
kuri grasās padoties,” par viņu saka 
viņa draugi un paziņas. Seriālā “Skrien 
Latvija” viņš ratiņkrēslā pieveica 5 pus-
maratonus, kā arī pilnu Valmieras ma-
ratona distanci. Viņš dejo uz skatuves 
un nodarbojas ar ekstrēmajiem sporta 
veidiem – kalnu slēpošanu un lēkšanu 
ar gumiju. Aizvadītā gada nogalē sa-
ņēmis balvu “Latvijas lepnums” un arī 
“Ādažu sporta laureāta” apbalvojumu 
“Visiedvesmojošākais sportists”, viņš 
nedomā apstāties un pieņem jaunus iz-
aicinājumus – piedalās televīzijas deju 
šovā “Dejo ar zvaigzni”. Viņu apbrīno 
un ar viņu lepojas. Viņš ir ādažnieks 
Mārtiņš Oliņš. 

Ko Jums pašam nozīmē šie apbalvo-
jumi? 

Man pašam tie ir milzīgs pārsteigums, 
jo tas viss, ko es daru ikdienā, ir manis 
paša labsajūtai un dzīvespriekam.

Kas jauns noticis Jūsu dzīvē pēdējo 2 
mēnešu laikā, kopš saņēmāt šos apbal-
vojumus?  

Jauns?! Hmm, ir daudz vairāk sabied-
rības uzmanības, lai gan iepriekš jau tās 
arī bija samērā daudz, bet tagad ir vēl 
vairāk, un ir tā apziņa, ka esmu devis 
cilvēkiem iedvesmu nepadoties jebkurās 
grūtībās, kas, protams, man sanāca pa-
visam nejauši.

Vai arī pirms avārijas Jūs tik aktīvi 

nodarbojāties 
ar dažādiem 
sporta veidiem? 

Nē, pirms 
avārijas bija ti-
kai tautas dejas, 
kuras pamazām 
sāku neapmek-
lēt, jo zuda in-
terese, jaunības 
trakumi un iz-
klaides bija vai-
rāk prātā.

“Mācījos pus-
gadu un sapra-
tu, ka tas nav 
domāts man. 
Sāku bastot 
lekcijas, nemā-
cījos, ar vērienu 
nodevos izklai-
dēm. Vasarā 
nokritu, un pēc 
tam attieksme 
pret mācībām 
mainījās. Ja ne-
gadījums nebū-
tu man licis ap-

stāties un pārvērtēt dzīvi, visticamāk, 
turpinātu izklaidēties un skolu nebūtu 
pabeidzis. Bail pat domāt, kur un kādā 
stāvoklī es tagad atrastos,” Jūs esat stās-
tījis citiem preses izdevumiem. Pirms 
avārijas Jūs ļoti viegli uztvērāt dzīvi? 

Tagad jau arī es dzīvi uztveru viegli, 
bet pirms avārijas domāju, ka es to uz-
tvēru drīzāk vieglprātīgi un bezatbildīgi.

No kurienes tas vieglums? Spēja – uz-
tvert viegli? 

No tā, ka nav nekas sarežģīts un grūts, 
ja ir grūti, tad to var pārvarēt un, pārva-
rot grūtības, kļūstam stiprāki. Ja nevar 
pārvarēt grūtības, tad ir jāmeklē risinā-
jums, kā grūtības padarīt ne tik grūtas. 
Tieši tāpēc visu uztveru viegli – jo vieg-
lāk uztveru, jo 
skaidrāks prāts, 
lai atrast risinā-
jumu grūtību 
a t r i s i n ā š a n a i 
un pārvarēša-
nai. Nedomāju, 
ka avārija mani 
mainīja kā per-
sonību, bet lika 
apdomāt dzīves 
vērtības un to, 
ko dzīvē var iz-
baudīt. Tagad 
jau arī patīk iz-
klaidēties, bet 
viss ar mēru, ir 
daudz visa cita 

interesanta, ko var darīt un gūt baudu, 
ne tikai izklaidējoties.

Kā tad Jūs izklaidējaties tagad?
Satiekoties ar draugiem. Izeju padejot 

uz kādu Vecrīgas klubu vai izbraucu ar 
auto kaut kur pie dabas, pie jūras pastaigā.

Jūs iedvesmojat citus, bet, vai ir kādi 
cilvēki, kuri iedvesmo Jūs?

Domāju, ka mani iedvesmo mana 
mamma. Vēl mazliet tā padomājot – 
mani iedvesmo tā sajūta, ka, darot to, ko 
vēlos, rodas patīkama apmierinājuma un 
laimes sajūta. Līdzīgi kā adrenalīns, un 
tas iedvesmo darīt vēl un vēl, lai noķertu 
to pilnības sajūtu. Un zinot, ka labāki un 
laimīgāki kļūst cilvēki apkārt, tad arī tas 
iedvesmo.

Ticat liktenim?
Es ticu, ka es pats veidoju apstākļus un 

notikumus sev apkārt.
Tātad – neticat. Un tam, ka ir kāds 

augstāks spēks?
Manuprāt, ir kāds augstāks spēks, kas 

visu kontrolē, bet tas nav liktenis, tas ir 
katra cilvēka individuālais zemapziņas 
spēks... Citi to dēvē par likteni, par Die-
vu, par karmu vai vēl kā citādāk... Manā 
apziņā – tas ir mans ticamības avots. Ne-
noliedzami, es ticu arī citiem cilvēkiem 
un pieņemu viņu viedokļus jebkuros 
jautājumos, jo katram ir savi uzskati gan 
pēc pieredzes, gan pārliecības. Sakiet, lū-
dzu, kas ir liktenis Jūsu izpratnē?

Tie ir dzīves pārbaudījumi, iepriekš 
paredzētas ciešanas, no kurām nav ie-
spējams izvairīties, bet tās nepiecieša-
mas, lai dvēsele mācītos un kļūtu labā-
ka. Vislielākais un grūtākais uzdevums 
– izturēt un kļūt labākam, nevis ļaunā-
kam. Lai, izejot cauri tumsai, turpinā-
tu nest gaismu. Jums tas laikam lieliski 
izdevies, par ko arī daudzi Jūs šodien 
apbrīno. Vai Jums ir izdevies iedvesmot 
kādu, kurš ir ratiņkrēslā, sākt dejot? 

Neesmu pārliecināts, ka esmu iedves-
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MŪSU CILVĒKS
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mojis dejot. Vairāk 
esmu dzirdējis, ka 
spēju iedvesmot 
cilvēkus (ne tikai 
tos, kas ir ratiņ-
krēslā) cīnīties 
un dzīvot vieglāk, 
iedvesmojis da-
žādām nodarbēm 
sevis pilnveidoša-
nai, iedvesmojis 
nebaidīties uz-
drīkstēties darīt 
to, ko sirds visvai-
rāk vēlas.

Tad Jūs ticat ti-
kai pats sev? 

Es ticu sev un 
zinu, ka man ir 
ģimene un draugi, 
kuriem varu lūgt 
palīdzību, ja manī zūd spēki ticībai sev. 
Es zinu, ka viņi var palīdzēt man atgūt… 
Vai arī ievirzīt mani man nepieciešamajā 
ticības virzienā. Zinu, tas izklausās savā-
di, bet ticība ir pārāk plašs jēdziens, lai 
gan tajā pat mirklī tik ļoti šaurs un iero-
bežots, un tās ir tikai un vienīgi manas 
pārdomas tieši šajā mirklī. 

Kas ir tie mirkļi, kuros Jūs jūtaties 
vislaimīgākais? 

Kad esmu ar ģimeni un kad esmu dejā.
Kā radās interese par dejām? 
Man visu dzīvi ir paticis dejot. Pirms 

avārijas dejoju tautas dejas, pēc avārijas 
viss pārtraucās, biju redzējis šur tur, ka 
dejo ratiņkrēslā, un sāku pats mēģināt. 
Kad iedejojos, sajutu spēku būt citādam, 
būt lidojumā, būt brīvam un nedomāt ne 
par ko citu kā tikai deju, mūziku un kus-
tībām. Tā ir tāda laimes sajūta. Papildu 
tam visam ir arī fiziska slodze, ķermeņa 
uztrenēšana, izkustēšanās. Kā arī komu-
nikācija caur deju ar partneriem – dejo-
tājiem.

Kāpēc nolēmāt piedalīties šovā “Dejo 
ar zvaigzni”? 

Tāpēc, ka man ļoti patīk dejot un ļoti 
patīk izaicinājumi. Šī ir arī lieliska iespē-
ja parādīt citiem cilvēkiem, kas vēl nezi-
na, ka ir iespējams dejot arī ratiņkrēslā.

Reiz esat piedalījies arī konkursā, 
lai kļūtu par raidījuma vadītāju. Nav 
satraukuma, esot lielas auditorijas 
priekšā? Patīk būt uzmanības centrā? 

Neliels satraukums ir vienmēr, bet, 
tiklīdz esmu uz skatuves, tas pazūd. 
Man patīk būt uz skatuves un uzma-
nības centrā, bet ir arī brīži, kad vēlos 
pabūt viens.

Kāds šobrīd ir Jūsu dienas režīms? 
Brokastis, tad darbs bankā, vakarā – 

dejas, pēc tam – mājās un nedaudz pie-

vēršos savam privātajam biznesam (grā-
matvedības pakalpojumiem), un ciešs 
miegs apmēram 6–7 stundas.

Kā nolēmāt kļūt par grāmatvedi? Kas 
saistīja skaitļu pasaulē? 

Veicot dažādas darbības ar dokumen-
tiem un grāmatojumiem, pēc tam patīk 
sekot līdzi tam, lai sanāktu bilance, pa-
tīk, ka varu palīdzēt citiem mazajiem 
uzņēmējiem sakārtot viņu grāmatvedī-
bu, un ir interesanti redzēt dažādu sfēru 
biznesa attīstības tendences.

Kā gatavojāties skriešanas marato-
niem?

Nekā īpaši negatavojos, tik vienreiz 
Ādažu skolas stadionā nobraucu nejau-
ši 18 km un tad sapratu, ka varu jau arī 
pusmaratonu nobraukt.

Vakarā, kad saņēmāt Ādažu novada 
balvu sportā, minējāt, ka pieveikt garās 
distances palīdzēja spēcīgās rokas. Tās 
savukārt uztrenētas, nodarbojoties ar 
roku laušanos. Kā sākāt aizrauties ar 
roku laušanos un galda tenisu? 

Ar roku laušanos mazliet aizrāvos sko-
lā, kad mācījos par grāmatvedi (tad jau 
biju ratiņkrēslā), tur kursa biedri mēdza 
“uzlauzties”. Tad pēc skolas kādu dienu 
uzzināju, ka notiek Latvijas čempionāts, 
kurā piedalījos, ieguvu pirmo vietu un 
uzreiz pieteicos doties līdzi pārējiem uz 
Eiropas čempionātu Ungārijā. Savukārt 
galda tenisu mēs skolā ar draugiem pa 
vakariem spēlējām un rīkojām paši sa-
vus turnīrus, sarīkojām arī skolas turnī-
ru, bija interesanti un aizraujoši.

Ko praktiski nozīmē būt par biznesa 
analītiķi bankā. Ko tieši Jūs ikdienā 
darāt? 

Praktiski tas nozīmē strādāt ar lielu in-
formācijas apjomu, budžetēšanu, plāno-
šanu, izvērtēšanu, prognozēšanu dažādos 

griezumos, un tam 
visam veidojot tabu-
las, grafikus utt.

Patīk tas, ko da-
rāt? Uz darbu do-
daties ar prieku? 

Jā, man šobrīd 
ļoti patīk tas, ko 
daru.

Vienmēr vairāk 
esat bijis optimists 
nekā pesimists? 

Domāju, ka 
gandrīz vienmēr 
esmu tāds opti-
mistiski noska-
ņots, jo arī katru 
grūtību redzu kā 
izaicinājumu un 
tveru to ar smaidu 
un prieku.

Kādas īpašības Jūs citos vērtējat vis-
augstāk? 

Patiesumu.
Sevī? 
Dzīvesprieku un atbildību.
Ar kuru no visiem sasniegumiem, ko 

līdz šim izdevies panākt, Jūs jūtaties 
gandarīts visvairāk?

Laikam jau iegūtais “Latvijas Lepnu-
ma” apbalvojums.

Vai ir kas tāds, ko Jūs vēlētos pateikt, 
bet neesmu pajautājusi? 

Skatieties šovu “Dejo ar zvaigzni” un 
ceru, ka jums patiks, kā dejoju kopā ar 
savu partneri Ilzi Jankovsku.

Kā ir dejot kopā ar Latvijas Latīņa-
merikas deju čempioni? Vieglāk vai 
grūtāk, ja salīdzina ar dejošanu grupā 
“Body and soul”? 

Grūti šādi salīdzināt. Gatavojoties šo-
vam, dejas notiek katru dienu vismaz 2 
stundas un sestdienās ap 4–5 stundām, 
un ļoti intensīvi. Man ir ļoti lieliska, ra-
doša un spēcīga partnere, un ļoti patīk 
dejot ar viņu, esam lieliski sadejojušies. 
Savukārt “Body and soul” studijā de-
jas bija 2 reizes nedēļā. Tās ir citādākas 
dejas, šovam ir pāru dejas – Latīņameri-
kas un standarta dejas, bet pie Līgas Li-
bertes – Lasmanes – contemporary jazz 
dejas, kas vairāk piesaistītas laikmetīgās 
mākslas deju stilam.

Kādas bija sajūtas, dejojot uz lielās 
skatuves Dailes teātrī deju izrādē “Kā 
tev iet?” 

Sajūtas bija neaprakstāmas, iesā-
kumā galvu reibinošs satraukums pa 
visu ķermeni, bet, iesākoties pirmajām 
dziesmu taktīm, uzsākot deju, pārņē-
ma dejas prieks un sajūsma… Lielisks 
lidojums dejā.

Monika Griezne
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BUDŽETS

2015. gada Ādažu novada domes budžeta prioritāte – izglītība, būtiski palielināti
ieguldījumi  pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai

2015. gada Ādažu novada domes budžets 
ir attīstības budžets. Pašvaldība ņēmusi 
vērā visu nozaru intereses un centusies sa-
balansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai 
nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai sva-
rīgās jomās. Aizvadītais gads noslēgts ar 
finanšu līdzekļu atlikumu 3,5 milj. apmērā. 
Tas ļauj risināt mūsu iedzīvotājiem nozī-
mīgas problēmas, palielinot plānoto inves-
tīciju apjomu. 2015. gada budžeta izpildes 
plāns noteikts 14,3 miljonu eiro apmērā. 

Izglītība. 2015. gada Ādažu novada do-
mes budžetā nozīmīgākos ieguldījumus sa-
ņems izglītības sektors. Galvenais mērķis ir 
uzlabot Ādažu vidusskolas un pirmsskolas 
izglītības iestāžu infrastruktūru un klašu 
aprīkojumu, lai nodrošinātu izglītības kva-
litāti un spēju uzņemt pieaugošo bērnu un 
jauniešu skaitu. Ādažu pirmsskolas izglītī-
bas iestādē plānots uzsākt sporta un sarī-
kojuma zāles celtniecību, kas dos papildu 
iespēju mazajiem ādažniekiem būt aktīvā-
kiem un veselākiem. 

Vide un infrastruktūra. Ļoti nozīmīgs 
investīciju pieaugums sagaidāms pašvaldī-
bas ceļu, ielu, grāvju un komunālās infra-
struktūras uzlabošanai. Lielāka uzmanība 
tiks veltīta pašvaldības teritorijā esošajai 
publiskajai ārtelpai. Lai turpmāk Ādažu 
novads kļūtu pievilcīgāks, šajā gadā iece-
rēts sagatavot publiskās ārtelpas attīstības 
vīziju un izstrādāt koncepciju gan dažā-
du publiskās ārtelpas elementu izskatam 
– soliņi, atkritumu urnas, velonovietnes, 
apgaismojuma laternas u.c., gan Ādažu no-
vada un jo īpaši Ādažu ciema centra zaļās 
struktūras attīstībai. 

Būt vai nebūt veloceliņam? Diemžēl 
zem lielas jautājuma zīmes ir finanšu apjo-
ma ziņā nozīmīgākais investīciju projekts 
–plānotā veloceliņa izbūve gar Gaujas ielu. 
Deputāti apstiprināja 0,5 milj. eiro finansē-
jumu šim projektam, tomēr, ja neizdosies 
panākt vienošanos ar divu privāto zemju 
īpašniekiem, kuru īpašumi tiek skarti, pro-
jekts netiks realizēts ne šajā un, visticamāk, 
arī ne 2016. gadā. Nevienošanās gadījumā 
tiks uzsākts zemju atsavināšanas process 
ielas sarkano līniju teritorijā sabiedrības 
vajadzībām. Un tas var prasīt pat vairākus 

gadus.
Sabiedriskā kārtība. Būtiskas investcijas 

paredzētas arī sabiedriskās kārtības nodro-
šināšanai, uzturot vienu patruļas grupu 24 
stundu darba režīmā, kā arī nodrošinot pa-
stāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzī-
votājiem un izbraukumus uz pārkāpumu 
vietu. Paredzēta 1 specializētās automašī-
nas iegāde, kā arī novada videonovēroša-
nas sistēmas 2. kārtas izveide (Krastupes 
un Ūbeļu ielas rajonā, Ādažos).

Sociālā aizsardzība 
Lai uzlabotu sociālo situāciju un papla-

šinātu pakalpojumu saņēmēju loku, veikti 
grozījumi vairākos saistošajos noteikumos, 
kas reglamentē sociālās palīdzības snieg-
šanas un saņemšanas kārtību. 2015. gadā 
Ādažu novadā ģimene (persona) tiks atzī-
ta par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz 
vienu ģimenes locekli nepārsniegs 250 eiro 
mēnesī, kā arī nepārsniegs materiālajiem 
resursiem noteiktos ierobežojumus. Tiks 
atjaunots apbedīšanas pabalsts 100 eiro ap-
mērā, piešķirti vienreizēji pabalsti 50 eiro 
apmērā bērniem invalīdiem, bērniem, kuri 
slimo ar celiakiju, un hroniskiem nieru 
mazspējas slimniekiem, kam nepieciešama 
hemodialīze. 

Paplašināsies pakalpojumu apjoms aprū-
pes un kopšanas nodrošināšanai, piešķirot 
pabalstu 99,60 eiro mēnesī – aprūpes pa-
kalpojuma nodrošināšanai, vai pabalstu 
213,43 eiro apmērā mēnesī – kopšanas pa-
kalpojuma nodrošināšanai bērna invalīda 
no pusotra gada vecuma vecākam (aizbild-
nim), ja bērnam ir īpaši smagi funkcionā-
lie traucējumi, nepieciešama īpaša terapija 
vai aprūpe, un bērns veselības stāvokļa dēļ 
nevar apmeklēt izglītības iestādi vai dienas 
centru.

Jaunieši, kuriem nav pietiekamu prasmju 
un iemaņu pastāvīgas dzīves uzsākšanai 
pēc tam, kad beigusies ārpusģimenes ap-
rūpe, kā arī ģimenes, kam nav pietiekamu 
iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, un 
personas, kas nespēj pārvarēt īpašas dzīves 
grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju 
atjaunošanai varēs saņemt ģimenes asis-
tenta palīdzību. Šis pakalpojums – ģimenes 
asistents – tiek ieviests kā jaunums. 

Lai uzlabotu senioru dzīves kvalitāti, 
paredzētas izmaiņas braukšanas maksas 
atvieglojumos sabiedriskajā transportā 
Ādažu teritorijā. Līdzšinējo četru braucie-
nu vietā –  tiks apmaksāti astoņi, un sākot 
no 70 gadu vecuma. 

Samazināsies kredītu procentu maksā-
jumu apjoms

Šogad plānotajām investīcijām pašval-
dība neplāno ņemt jaunus kredītus, kā 
arī pašvaldības finanšu situācija ļauj aiz-
ņemto kredītlīdzekļu apmaksu par teko-
šo gadu veikt jau gada sākumā, tādējādi 
samazinot  kredītu procentu maksājumu 
apjomu. 

Precīzāku sadalījumu pa nozarēm un 
galvenajiem projektiem skatīt raksta beigās. 

Par pašvaldības ieņēmumu sadaļu
Galvenais pašvaldības ieņēmumu avots 

(63,6% jeb 7,7 milj. eiro) ir Iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (IIN) ieņēmumi no novadā 
deklarēto iedzīvotāju atalgojuma. Ja eko-
nomisko attīstību valstī neapdraudēs jauni 
krīzes satricinājumi, šie ieņēmumi novadā 
pieaugs arī 2015. gadā. 

Deklarējieties savā dzīvesvietā 
Otrs lielākais ieņēmumu avots ir nekus-

tamā īpašuma nodokļa ieņēmumi ~ 1,5 
milj. eiro jeb 12,5% apmērā no kopējiem 
ieņēmumiem. Aicinu iedzīvotājus atbalstīt 
savu novadu un deklarēties dzīves vietā, tā-
dējādi samazinot savu nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu par zemi. Ja Ādažos 
deklarēsieties līdz 2015. gada 31. decem-
brim, tad, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, 
nekustamā īpašuma nodokļa likme par 
zemi visiem piederošajiem nekustamajiem 
īpašumiem Ādažos būs 1%.  Šāda likme 
saglabājas arī tiem, kas Ādažu novadā dek-
larējušies līdz 2014. gada 31. decembrim, 
savukārt tiem, kas nav deklarējušies Āda-
žu novadā, nekustamā īpašuma likme par 
zemi ir un būs 1,5% apmērā. Pārējie pašval-
dības ieņēmumi tiek prognozēti iepriekšējā 
gada līmenī. 

Paldies iedzīvotājiem par  ierosināju-
miem un vēstulēm, kas palīdzēja domes 
darbiniekiem un deputātiem izveidot saba-
lansētu budžetu.

Māris Sprindžuks, domes priekšsēdētājs

Izdevumi
Budžeta izdevumi plānoti EUR 

14’314’025 apmērā (neieskaitot Valsts ka-
ses aizņēmumu pamatsummas atmak-
sas).

Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 6’846’464 ap-

mērā, t.sk.:
• Ādažu PII - EUR 1’332’785, t.sk., EUR 

252’000 sporta un sarīkojuma zāles būv-
niecībai un EUR 107’417 – remontiem; 

• Kadagas PII “Mežavēji” - EUR 
845’085, t.sk., EUR 127’682 līdzfinansē-
jums Aizsardzības ministrijai par ēkas 
būvniecībā ieguldītajiem finanšu līdzek-
ļiem un EUR 65’329 remontiem;

• Ādažu vidusskolai - EUR 2’568’390, 

t.sk., EUR 1’377’204  mērķdotācija pe-
dagogu darba samaksai, EUR 144’500 
remontiem, EUR 74’145 datortehnikas 
un tehnisko līdzekļu iegādei, EUR 73’600 
autotransporta pakalpojumiem, EUR 
31’950 mācību līdzekļu iegādei;

• Ādažu Mākslas un mūzikas sko-
lai - EUR 818’000, t.sk., EUR 321’229          
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BUDŽETS

Ieņēmumi
Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 

12’049’003 kopsummā un tos veido     

nodokļu ieņēmumi, nenodokļu ieņēmu-
mi (no uzņēmējdarbības, nodevām, so-
diem un sankcijām), pārējie nenodokļu 
ieņēmumi (no pašvaldības īpašuma iz-
nomāšanas, pārdošanas un no nodokļu 
pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi 

no iestāžu sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī 

transferti (mērķdotā-
cijas, kas tiek saņemtas 
no atsevišķām minis-
trijām un pašvaldībām 
un paredzētas galve-
nokārt pedagogu dar-
ba samaksai, kā arī 
ES fondu finansēto 
projektu īstenošanai 
un pašvaldību maksā-
jumiem par izglītības 
pakalpojumiem). 

Iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa (IIN) 
prognoze ir EUR 
7’667’959, nekustamā 

īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par 
zemi - EUR 1’033’843, par ēkām – EUR 
297’754, par mājokļiem un inženierbū-
vēm – EUR 170’573.

Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti 
EUR 13’000 apmērā.

Valsts mērķdotācijas pedagogu un tre-
neru darba samaksai, skolēnu ēdināša-
nai, mācību līdzekļu iegādei un sociālo 
asistentu pakalpojumu nodrošināšanai 
ir plānotas EUR 2’130’866 apmērā. Savu-
kārt ES struktūrfondu finansēto projek-
tu īstenošanai 2015.gadā ieņēmumu daļā 
plānoti EUR 122’308.

Pašvaldību maksājumiem par iz-
glītības pakalpojumiem plānots EUR 
150’000.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 74’700 
apmērā veido valsts un pašvaldības no-
devas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu 
ieņēmumus EUR 388’000 apmērā veido 
vecāku maksas par bērnu uzturēšanu 
pirmsskolas izglītības iestādēs, Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolā, Ādažu Bērnu 
un jaunatnes sporta skolā, ieņēmumi par 
telpu un zemes nomu, u.c.

Pašvaldības pamatbudžeta kontu at-
likums uz 2015.gada 1.janvāri bija EUR 
3’538’045.

mērķdotācija pedagogu darba samaksai 
un EUR 40’550 mācību līdzekļiem;

• Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 
skolai - EUR 253’900, t.sk., EUR 63’818 
mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

• EUR 240’800 citām pašvaldībām par 
izglītības pakalpojumiem, jo bērni no 
Ādažu novada apmeklē izglītības iestā-
des citos novados; 

• EUR 772’751 paredzēti bērnu uztu-
rēšanai privātajās pirmsskolas izglītības 
iestādēs. 

Pašvaldības teritoriju un mājokļu ap-
saimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 3’370’807 ap-
mērā, t.sk.: 

• EUR 500’000 - gājēju celiņa un ap-
gaismojuma būvniecībai Gaujas ielas 
posmā Ādažu vidusskola – Dadzīšu iela)

• EUR 234’594 – Ādažu aizsargdambja 
rekonstrukcijas pabeigšanai;

• EUR 150’000 – Ādažu ciema tirdz-
niecības laukuma rekonstrukcijai;

• EUR 78’500 – Gaujas ielas sākumpos-
ma rekonstrukcijas projekta izstrādei;

• EUR 
1’822’678 
– pašval-
dības te-
r i t o r i j a s 
un ob-
jektu ap-
s a i m n i e -
k o š a n a i , 
t.sk., EUR 
1 9 6 ’ 0 0 0 
– grants 
ceļu segu-
ma atjau-
n o š a n a i , 

EUR 97’865 - caurteku remontiem, EUR 
40’000 – Garciema ceļa grāvja atjaunoša-
nai (2,5 km). 

Speciālais budžets
Pašvaldības ceļu uzturēšanai 2015.

gadā no valsts budžeta līdzekļiem pare-
dzēts finansējums EUR 210’822 apmērā. 

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 1’912’048 ap-

mērā, un tie paredzēti pašvaldības darbī-
bas nodrošināšanai, finanšu vadībai un 
klientu apkalpošanai, t.sk.:

• domes pārvaldei EUR 708’970;
• iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzi-

nāšanas fondā EUR 824’062;
• aizņēmumu procentu maksājumi 

Valsts kasei EUR 150’913;
• deputātu atlīdzībai EUR 126’570;
• komisiju darba atalgojumam EUR 

101’533.
Neparedzētiem gadījumiem (rezerves 

fonds) EUR 250’000.
Sociālā dienesta budžets EUR 518 435, 

t.sk., dažādu veidu pabalstiem paredzē-
ti EUR 257’030, mērķdotācija asistentu 

pakalpojumiem EUR 60’000 un Ādažu 
novada bāriņtiesas darbības nodrošinā-
šanai EUR 37’980. 

Atpūta, kultūra, sports un reliģija - 
EUR 978’966 apmērā, t.sk.:

• Ādažu Kultūras centram - EUR 
407’695, no kuriem EUR 92’530 paredzē-
ti novada svētku un tradicionālo pasāku-
mu organizēšanai; 

• sportam - EUR 434’730, no kuriem 
EUR 24’356 paredzēti sporta pasākumu 
rīkošanai, EUR 14’200 – atbalstam spor-
ta organizācijām, EUR 37’029 – apgais-
mojuma ierīkošanai Ādažu vidusskolas 
stadionam; 

• Vēstures un mākslas galerijai – EUR 
61’230 un Ādažu novada bibliotēkai – 
EUR 72’465.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Ādažu pašvaldības policijas izdevumi 

plānoti 362’720 eiro apmērā. Tiks uz-
turēta viena patruļas grupa 24 stundu 
darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu in-
formācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem 
un izbraukumus uz pārkāpumu vietu. 1 
specializētās automašīnas iegādei pare-
dzēti 28’500 eiro. 26’225 eiro paredzēti 
novada videonovērošanas sistēmas 2. 
kārtas izveidei (Krastupes un Ūbeļu ielas 
rajonā, Ādažos).

Sabiedriskās attiecības
Atsevišķi izdevumi paredzēti arī sa-

biedrības informēšanai, goda novadnie-
ku apbalvošanai, informācijas sistēmu 
uzturēšanai, novada laikraksta, infor-
matīvo pielikumu, kalendāru izdošanai, 
iedzīvotāju foto konkursam, laikraksta 
un kalendāru izplatīšanai, novada pasā-
kumu publicitātes materiāliem, kas kopā 
veido 74’585 eiro.
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Kadagas bērnudārzā atzīmē Pasaules sniega dienu 
Šā gada 30. janvārī Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde jau otro 

gadu atzīmēja Pasaules sniega dienu. Kopā ar jautrajiem, muzikālajiem 
sniegavīriem bērniem tika dota iespēja piedalīties un izmēģināt visda-
žādākās aktivitātes sniegā. Ar krāsainām ūdens pudelēm zīmējot snie-
gā, baltais sniegs pārtapa krāsainos sniega paklājos. Neizpalika piku 
veidošana, to mešana šķēršļos, notika sacensības ragaviņu braucienos 
no kalna, tika spēlēts hokejs. Pēc ziemas prieku baudīšanas bērni mal-
koja karstu tēju un ēda grauzdētas ķiploku maizītes. Sārtiem vaigiem un 
pozitīvu emociju pārņemti, pasākuma norises beigās katrs dalībnieks 
saņēma diplomu.
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Zīda apgleznošana Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā

Zīda apgleznošana Ādažu Brīvajā Val-
dorfa skolā ir kļuvusi par tradīciju. Šo-
gad skolas kalendārā ievietotie mākslas 
darbi tapuši skaņu un krāsu sintēzē, 
iedvesmu smeļot orķestra skolotāja 
Andreja Grimma vadītā Nepieradinātā 
Folka Orķestra instrumentālas mūzi-
kas albumā “Antarktīda kūst” un kokles 
skolotājas Andas Ābeles vadītās radošās 
apvienības “Pali” skaņu diskā “Gaismas 
tilts”. Bērni gleznoja, klausoties skaņ-
darbus, un šīs skaņu un krāsu frekven-

ces ļāva radīt unikālu, tikai katra au-
tora izjūtai atbilstošu atspoguļojumu 
mākslas darbā. Dažas gleznas tapušas 
īpašā veidā, jo kompozīcijas skice ta-
pusi aizvērtām acīm. Kādā no darbiem 
acīm ciet caur līniju ritmu ir pat izde-
jota deja. Mākslas skolotāja Edīte Trei-
ja ir pārliecināta, ka šis ir brīnišķīgs 
veids, kā attīstīt iekšējo redzēšanu, kā 
visu var tvert daudz jūtīgāk un redzēt 
acīm neredzamo. Kalendārā iekļau-
tie mākslas darbi bija aplūkojami arī 

izstādē, kuru atklāja 
15. janvārī. Izstādes ie-
tvaros tika organizēta 
arī performance, kur 
klātesošiem bija iespēja 
vērot, kā aptuveni 7 mi-
nūšu laikā top mākslas 
darbs uz zīda, klausoties 
Andreja Grimma un 
skolēnu Paulas Ābeles 
un Emīla Zaveļa radīta-
jās mūzikas noskaņās.  

Edīte Treija

Mazie ādažnieki iepazīstas ar inženierzinātnēm
24. janvārī Rīgas Tehniskās universi-

tātes cikla “RTU skan Latvijā” pasāku-
ma ietvaros ādažnieki un viesi varēja 
izmēģināt roku makaronu torņu un 
koka auto būvniecībā, vērot ķīmijšovu, 
kā arī dažādus fizikas eksperimentus. 
Kā magnēts mazos ādažniekus pievil-
ka arī RTU Dizaina fabrikas demons-
trētie 3D printeri. Pēc inženierzinātņu  
iepazīšanas interesentiem bija iespē-
ja uzzināt vairāk par studiju procesu 
Rīgas Tehniskajā universitātē, baudīt 
RTU jauktā kora “Vivere” un viņu 
instrumentālās grupas, kā arī deju an-
sambļa “Vektors” koncertu.  

“Šis patiesi ir ļoti noderīgs un ie-

dvesmojošs pasākums,” sacīja Ādažu 
vidusskolas direktore Dace Dumpe, 
vērodama, kā viņas audzēkņi - jaunie 
ādažnieki - iejūtas jauno inženieru 
lomā un RTU studentu virsvadībā paši 
būvē, veido un rada dažādus priekš-
metus. “Man ļoti patīk matemātika,” 
atzina Ādažu vidusskolas 6. klases 
skolnieks Deivids Jēkabsons. Viņš 
pasākumā bija ieradies kopā ar vecā-
kiem, kuri, redzot dēla aizrautību ar 
inženierzinātnēm, atzina, ka labprāt 
novēlētu viņam inženiera karjeru, jo 
tieši inženiera profesija patlaban ir ļoti 
pieprasīta darba tirgū.

Rītas Tehniskā universitāte

IZGLĪTĪBA
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Ticēt
sapnim 

Ticēt
sapnim 

Latvija var! Ādaži var! Ādažos ražo 
pasaulē ātrākās lidmašīnas ultravieg-
lo lidaparātu klasē! Pilots un avio-
konstruētājs Valentīns Vasjaks ir fan-
tastisks apliecinājums tam, ka ir vērts 
palikt uzticīgam savam sapnim. Ar 
prestižu ekonomista diplomu kabatā 
viņš spēja pateikt nē ierastajai ikdie-
nai un pievērsties tam, kas sagādā vis-
lielāko prieku. Un viņa sirdsbalss viņu 
nepievīla – tagad Ādažos ir lidmašīnu 
konstruēšanas bāze un ražotne, Va-
lentīna un viņa komandas būvētās 
lidmašīnas nepacietīgi gaida dažādās 
pasaules valstīs.

Eiropas vēsturisko lidaparātu kluba 
biedrs, Latvijas pilotu amatieru avio-
konstruktoru biedrības prezidents, pi-
lots un instruktors Valentīns Vasjaks 
mūs sagaida lidmašīnu ražotnē, kur šo-
brīd norit darbs ne tikai pie ultravieg-
lo lidmašīnu “Tarragon” būvniecības, 
bet arī antīkā lidaparāta – monoplāna 
“Bleriot XI” izveides, ar kuru franču 
lidotājs un konstruētājs Luijs Blerio 
1909. gadā pirmais pasaulē pārlidoja 
Lamanšu. 

Kā sākāt interesēties par aviāciju? 
 Visu laiku bija tāda vēlme lidot, bet 

nebija ne iespēju, ne zināšanu. Kad biju 
mazs, bija tāds žurnāls “Junij Tehnik”, 
tur bija daudz informācijas par to, kā 
veidot mazu lidmašīnu modeļus, bet 
tas arī viss. 2000. gadā nejauši atradu 
bukletu ar aicinājumu doties mācīties 
lidot ar paraplānu. Jau pēc divām ne-
dēļām aizbraucu uz Slovēniju. Viens 
no pirmajiem dabūju paraplāna lidotāja 
licenci. Vislētāk ir iemācīties lidot tieši 
ar paraplānu. Ar to esmu aplidojis teju 
visu Krimu un dažus Eiropas kalnus. 
Tā kā Latvijā kalnu nav, bet laika braukt 

uz ārvalstīm arī tik daudz nebija, vaja-
dzēja domāt par kaut ko motorizētu. 
Runāju ar vienu draugu, kurš ir bijušais 
kara lidotājs, viņš man saka: “Kā? Āda-
žos taču ir lidlauks un skola!” Aizbrau-
cu, atradu un nākamajā dienā jau sāku 
mācīties. 2005. gadā dabūju ultravieglās 
lidmašīnas (tāds lidaparāts, kura pacel-
šanas masa ir līdz 472,5 kg) pilota licen-
ci. Ar paraplānu var iemācīties lidot 2 
nedēļās, ar lidmašīnu – 3 mēnešos. Un 
tā viss sākās. 

Kā sapratāt, ka lidmašīna jābūvē pa-
šam?

Kad sāku lidot, papētīju lidmašīnu 
cenas un sapratu – jābūvē pašam. Iestā-
jos Latvijas pilotu amatieru aviokons-
truktoru biedrībā un sākām būvēt lid-
mašīnu. 2007. gadā aizbraucu Vācijā uz 
izstādi. Līdzko tur ieraudzīju itāļu lid-
mašīnu “Millennium Master”, likās, ka 
pasaule apstājās. Tad sapratu, ka viss, ko 
biju iesācis būvēt, galīgi neatbilst tam, 
ko vēlos. “Millennium Master” jau tajā 
laikā mak-
sāja ap 130 
000 eiro. 
S a z i n ā j o s 
ar tās ražo-
tājiem, aiz-
braucām uz 
pāris testa 
lidojumiem, 
kļuvām par 
šīs lidma-
šīnas dīle-
riem Balti-
jas valstīs. 
L id ma šī nu 
pārdeva kā 
k o n s t r u k-
toru, pa da-
ļām, pašiem 

vajadzēja likt kopā. Oriģinālās lidapa-
rāta skices ir no Itālijas, bet, būvējot 
pirmo lidmašīnu, veicām ne mazums 
atkāpju no sākotnējā, uzlabojot un piln-
veidojot modeli. Uzbūvējām 2 lidmašī-
nas. Vienu iegādājās cilvēks no Vācijas, 
bet otru – “Red Bull” pilots no Aus-
trijas. Firma, kuras dīleri mēs bijām, 
pajuka, viņi visi sastrīdējās, bet mēs 
sameklējām viņu galveno dizaineri – 
konstruktoru. Mums bija skaidras visas 
šīs lidmašīnas kļūdas, jo zinājām katru 
skrūvīti. Vesela komanda strādājām. 

Sanāk, ka šīs pirmās divas lidmašīnas 
uzbūvēja amatieri avio konstruēšanā? 

Protams, bet teikšu atklāti – tie džeki 
no laukiem, kas ir redzējuši traktoru un 
mocīti, var izdarīt daudz vairāk nekā 
cilvēks no augstskolas ar inženiera kva-
lifikāciju. Ir bijuši tādi gadījumi, kad 
inženieris nezina, kā kniedi piekniedēt. 
Bieži cilvēks izmācās, bet vēlāk saprot 
– mani tas absolūti neinteresē. Ar mani 
bija tieši tāpat. Man ir ekonomista izglī-
tība.

Kāpēc studējāt to, kas neinteresē? 
Kad aizgāju uz universitāti, man bija 

tikai 16 gadi. Pirmajā klasē – pieci. Tētis 
labi zīmēja, sasolīja direktorei, ka sazī-
mēs visai skolai plakātus, lai tikai mani 
paņem ātrāk skolā. No piektās klases 
pārgāju uz septīto, pēc devītās aizgāju 
uz eksperimentālo koledžu, vidusskolu 
pabeidzu divos gados. Pēc tam pabei-
dzu biznesa augstskolu, kas bija Man-
česteras universitātes filiāle. Strādāt 
bankā vai vēl kaut kur… Sēdēt pie pa-
pīriem… Nē. Man pašam bija būvniecī-
bas kompānija no 2000. gada, bet 2007. 
gadā sākās krīze, viss apstājās. Aviācija 
visu laiku paralēli bija kā hobijs. 

Kas notika pēc tam, kad itāļi savā 
starpā sastrīdējās? 

Mēs sanācām kopā, apsēdāmies pie 

Lidmašīnas “Tarragon” un “Millenium Master” 
Lidmašīna “Tarragon” ir Valentīna Vasjaka un viņa komandas lielais lolo-
jums. Tas ir ultraviegls divvietīgs lidaparāts, kas aprīkots ar dzinēju un 
kura maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 472,5 kg Maksimālais āt-
rums ir 390 km/h. Pirms modeļa “Tarragon”, SIA “Pelegrin” ražoja lid-
aparātu “Millennium Master” (arī tas savā svara kategorijā tika atzīts 
par ātrāko pasaulē – maksimālais ātrums 390km/h, pacelšanas masa – 
472,5kg). Jau šis pirmais lidaparāts guva atzinību, kad uzņēmums brauca 
to parādīt izstādē “Aero 2011”. Lielbritānijas specializētais pilotu žurnāls 
“Loop” lidaparātam veltīja 5 glaimojošus atvērumus. Interese par lidapa-
rātu bijusi liela gan no pilotiem un ražotājiem, gan detaļu piegādātājiem, 
dīleriem un masu medijiem.
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baltas lapas un sākām visu zīmēt no 
jauna. Taisīt pašu savu modeli. 

Kāpēc strādājāt ar itāļu, nevis lat-
viešu dizaineri? 

Uzzīmēt lidmašīnu nav tas pats, kas 
māju uzrasēt, jābūt ne tikai zināšanām, 
bet arī iekārtām, jo lidmašīnu veido no 
kompozītmateriāliem, tur ir ļoti stingri 
slodzes aprēķini. Nezinu, vai Latvijā ir 
tāda kompānija, kas varētu to atļauties. 
Mūsu itāļu inženieri bija aprēķināju-
ši slodzes pat iznīcinātājiem. Sēdējām 
kopā un zīmējām. Kamēr no baltas la-
pas tikām līdz prototipam, aizgāja pus-
otrs gads. Tur ir visas mūsu idejas. Sā-
kumā izgriezām modeli no finiera. Kad 
ergonomika bija gatava, davai, bliežam 
tālāk. Ražot lidmašīnu “Tarragon” sā-
kām pirms trim gadiem, un tagad jau ir 
sērijveida ražotne. 

Ko tas nozīmē 
praktiski? Cik lid-
mašīnu Jūsu koman-
da gada laikā var uz-
būvēt? 

Šogad jāuzbūvē 
sešas, pagājušā gadā 
sanāca divas. Viss ir 
roku darbs. Pērkam 
dzinējus, propellerus 
un instrumentus, kā 
arī karbonu, bet paši 
visu liekam kopā. 

Kā radās doma, 
ka varētu uzbūvēt 
1909. gada slaveno 
Blerio monoplānu? 

Kaimiņš nodarbojās ar radio mode-
līšiem. Saku: “Ko tu ņemies, uztaisām 
kaut ko tādu, nu, ar vārdu, tādu for-
šu!” Viņš: “Davai!” Sāku meklēt, pētīt, 
sapazinos ar vienu vācu avio vēsturnie-
ku, kurš pastāstīja, kā tas viss pasaulē 
notiek. Cilvēki ar to arī pelna naudu. 
Piemēram, ja uzbūvē kādu vēsturisku 
modeli un aviošovā cilvēkiem parādi, 
kā tas darbojas, vari saņemt lielu nau-
du. Viņš gan nokritizēja modeli, ko mēs 
bijām izvēlējušies būvēt. 

Kādu? 
Tādu “Fokker Dr-1”, trīsplāksni, bet 

avio vēsturnieks minēja, ka tādu būs 
ļoti sarežģīti uztaisīt, jo par to nav in-
formācijas.

Kurā gadā lidoja ar “Fokker Dr-1”?
No 1917. -1920. Tādas kopumā bija 

uzbūvētas tikai 437. Ar tām lidoja arī 
Pirmā pasaules kara laikā. Taču vēs-
turnieks minēja, ka 2009. gadā būs 100 
gadu jubileja vēsturiskajam lidojumam 
pāri Lamanšam, lai uztaisot šo modeli. 
Diemžēl 2007. gadā Latvijā sākās krīze, 
līdz ar to – ar finansēm bija švaki. Ne-

bija ne laika, ne naudas. Zviedrs Maikls 
Karlsons uzbūvēja šo modeli ātrāk un 
Blerio lidojuma simtgadē pārlidoja pāri 
Lamanšam. Pēc tam uzreiz viņš ieman-
toja pasaules slavu. Izveidoja aeroklu-
bus, avio skolas. Patiess prieks par viņu!

No kādiem materiāliem veidots šis 
vēsturiskais 1909. gada modelis? 

No dažādām koka šķirnēm un ap-
vilkts ar lina audumu. 

Kā izzinājāt, kāds bija šis vēsturis-
kais modelis? 

Kādus 6 gadus pētījām. Meklējām 
muzejos, arhīvos. Pārsvarā braucu uz 
Minheni. Tādi rasējumi jau nemaz nav 
saglabājušies. 

Kā tā? 
Lai neviens neko nenozagtu, rasēju-

mi bija uzrakstīti senā franču valodā. 
Nevis uzzīmēti, bet rakstīti. 

Meklējāt kādu, kurš var iztulkot šos 
senos tekstus?

Nē, pēc fotogrāfijām un atradām 
dažas skices arhīvā. Pēc šī vēsturiskā 
lidojuma Blerio lidmašīnas sāka ražot 
sērijveidā. Un tās jau bija mazliet pār-
veidotas. Starp citu, 20. gs. sākumā šīs 
sērijveida lidmašīnas bija arī Latvijā 
un Krievijā. Man ir pat grāmata – pa-
mācība, kā ar šo lidmašīnu lidot. Kad 
Blerio būvēja savu leģendāro lidmašī-
nu, viņš bija uz bankrota robežas. Līdz 
tam viņš ražoja lampiņas riteņiem, bet 
avio konstruēšana bija viņa hobijs. Ne-
kas cits neatlika, kā tikai ticēt, ka lid-
mašīna viņu izglābs no bankrota. Tā 
bija kā pašnāvība, jo viņš lidoja cauri 
miglai. Vienā brīdī mākoņi pavērās, un 
viņš ieraudzīja, kur atrodas. Līdz tam 
Blerio lidoja pavisam uz citu pusi. Viņa 
konkurents Henrijs Fārmans (Henri 
Farman) no rīta paskatījās debesīs un 
domāja – neviens tādā miglā nelido. Bet 
jau nākamajā rītā viņš pamodās kā lū-
zeris*. Šobrīd vietā, kur Blerio kādreiz 
piezemējās, uzstādīta akmens plāksne. 
Nekad tur neesmu bijis. Lamanšam 

esmu lidojis pāri tikai ar parasto pasa-
žieru lidmašīnu kā pasažieris.

Uz kādām valstīm šobrīd pārdodat 
savas lidmašīnas? 

Norvēģiju, Zviedriju, Vāciju, Šveici. 
Jaunie īpašnieki tās izmanto at-

pūtai?
Jā, protams, tikai. 
Ļoti bieži ar mazajām lidmašīnām 

avarē arī pieredzējuši piloti…
Mūsējā, par laimi, vēl nekad nav no-

gāzusies. Aviācija tomēr ir visdrošākais 
pārvietošanās veids. Latvijā gadā ir 
1–2 avio negadījumi, kuros diemžēl iet 
bojā, bet uz ceļa… Vakar 3 nobraukti, 
aizvakar – 4… Turklāt avio negadīju-
mos tikai kādi 3 –4% bijušas tehniskās 
kļūmes, viss pārējais – laika apstākļi 
vai human factor – cilvēcīgais faktors. 
Kaskadieriem ir tāda problēma… Kā 

teikt – izaug spārni. 
Tas parasti notiek, 
kad ir nolidots no 
200 –500 stundām. 
Rodas tāda izjūta – 
vsjo magu**– tieši tad 
diemžēl arī notiek 
negadījumi. Teikšu 
atklāti – arī man ne-
patīk lidot pa „tais-
nīti”.

Bez vēlmes pārli-
dot Lamanšu ir bi-
jusi vēl kāda līdzīga 
doma? 

Jā, ir vēl visādas 
idejas, bet par tām šobrīd nerunāsim. 

Kāds ir tālākais mērķis, kas sa-
sniegts bez piezemēšanās? 

Bez nosēšanās – nē! Ar ultravieglo 
lidmašīnu – tas ir tāpat kā ar auto. Va-
rat piezemēties, iepildīt degvielu, paēst 
pusdienas, pārnakšņot viesnīcā. Ir ļoti 
interesanti un patīkami apciemot ci-
tus lidlaukus. Mums, protams, nav tik 
daudz mazo lidlauku, piemēram, Lietu-
vā ir 54. 

Cik – mums? 
No mazajiem – Liepājā, Ventspilī, 

Cēsīs, Limbažos, Ādažos, Spilvē, Jelga-
vā un vēl daži, bet tie ir privāti. Polijā ir 
kādi 300, 400, par Vāciju vispār neru-
nāsim. Piemēram, Itālijā, apkārt Torīno 
vien ir 30 lidlauki. Kopumā Itālijā re-
ģistrētas kādas 17 000 ultravieglās lid-
mašīnas. Mums tas viss šķiet kaut kas 
unikāls. Arī Čehijā tādas avio ražotnes 
ir katrā trešajā šķūnī, tāpat arī Ameri-
kā, kur ļoti attīstīti aviācijas ciemati. Pa 
vidu lidlauks, pa malām – privātmājas, 
kur katrā garāžā – lidmašīna. Tas tā 
izveidojies, jo lidlaukā parasti vari at-
ļauties būt tikai pēc darba. Sieva zvana, 
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Lai izveidotu vairāk brīvā laika pavadīšanas vietas jau-
niešiem. Ja jauniešiem būs ar ko nodarboties, īpaši ar 
sporta aktivitātēm, uzlabosies viņu veselība. Vairumam 
cilvēku šodien ir sēdošs darbs, lai veselība nepasliktinā-
tos, jākustas vismaz 3 reizes nedēļā.

Lai vairāk domātu par cilvē-
kiem, jo šodien grūti atrast 
darbu. Daudzi no Ādažiem arī 
aizbraukuši strādāt uz ārval-
stīm.

Ko sagaidāt no Ādažu novada domes 2015. gadā?

Marina Irina

lamājas: “Kādēļ neesi mājās?” Ko darīt? 
Amerikāņi šo problēmu ir atrisinājuši.

Lidojot ar savu un svešu lidmašīnu, 
sajūtas ir atšķirīgas? 

Jā, lidojot ar lidmašīnu, kuru pats esi 
uzbūvējis, ieklausies katrā troksnī un 
skaņā: “Kas tas bija, kas notiek?” Ja lido 
ar svešu, tad nesatraucies. Ja konstruk-
cija nav paša veidota, lieki pievērst tam 
uzmanību! 

Ko skaistu esat pieredzējis lidojot? 
Aeroklubs “Avio Rīga”, kas atro-

das Ādažos, organizēja lidojumu pāri 
Latvijai divu dienu garumā. Kopumā 
bija 12–15 lidmašīnas. Piezemējāmies 
vecajos lidlaukos, kas bija puslīdz lie-
tojami, paziņojot par to arī vietējiem 
pagastiem. Nāca gan bērni, gan pieau-
gušie, pavizinājām par brīvu. Mērķis 
bija popularizēt Latvijas aviāciju. Tas 
bija skaists pārlidojums. Nu, aizlidot uz 
Lietuvu vai Igauniju – kā aiziet uz Rim-
čiku. Vasarā aizlidot līdz Palangai – 40 
minūtes. Piezemējies superīgā lidlaukā, 
aizbrauc līdz pludmalei, super! Esmu 
pārlidojis Vāciju, Slovākiju, Čehiju, Po-
liju, Lietuvu un Igauniju. 

Garus pārlidojumus uz tādām ekso-
tiskām zemēm kā Taizeme vai Gambi-
ja neesat veicis?

Tādus ekstrēmus pārlidojumus nees-
mu veicis, jo tas prasa ļoti daudz naudas 
un laika resursu. Divas nedēļas varam 

nosēdēt kaut kur tikai tādēļ, ka laikaps-
tākļi nav piemēroti lidošanai. Nedrīk-
stam lidot augstāk par 3,5 km, jo vēl 
tālāk jau ir retināts gaiss – sāk smiekli 
nākt. Ir ultravieglās lidmašīnas, ar ku-
rām var lidot arī naktī un mākoņos, 
ar mūsējo – nē. Piecas stundas varam 
nolidot, neuzpildot benzīnu, bet tas ir  
grūti. Pārsvarā lidojam 2–3 stundas, 
tad piezemējamies, satiekam paziņas, 
paēdam, padzeram kafiju. 

Kāds no Jūsu radiem vai draugiem 
nav ieinteresējies par lidošanu? 

Nē. Katram savs. Viens draugs profe-
sionālajā sportā brauc ar motocikliem. 
Viņš uzskata mani par crazy***, es viņu. 
Viss kārtībā! Ar ļoti daudz lidotājiem 
aeroklubā esam kļuvuši par draugiem.

Cik tad šobrīd esat izgatavojuši šīs 
pasaulē ātrākās lidmašīnas? 

Divas, bet tās ir ātrākās sērijveida 
ultravieglo lidmašīnu klasē. Protams, 
ir lidmašīnas, kas sver 2 reizes mazāk 
un lido 3 reizes ātrāk, bet tās ir speciāli 
veidotas sacensībām. Tās nebūvē sērij-
veidā. Jā, bet mūsu lidmašīna ir ne tikai 
pati ātrākā savā klasē, bet arī dārgākā.

Patiesībā Latvijā ļoti daudz cilvēku 
būvē lidmašīnas savās garāžiņās, par 
viņiem neviens neko nezina. Pārsvarā 
viņi nav bagāti, tādēļ, lai uzbūvētu vie-
nu lidmašīnu, nepieciešami pat kādi 20 
gadi. Viņiem pat, iespējams, nekad ne-
sanāks ar šo lidmašīnu lidot, tas ir tāds 
hobijs – dzīves garumā. Galvenais, lai 
bērni un mazbērni lepojas!

Kas lidošanas procesā saista vis-
vairāk? 

Katrs lidojums ir atšķirīgs. Katru rei-
zi ir citādākas izjūtas. Kā lai izstāsta… 
Līdzko aizbraucu uz lidlauku, visas 
problēmas pazūd. Tā ir baigākā atpūta. 
Atslēdzies no visa, sakoncentrējies tikai 
uz lidošanu un viss. Jūs esat lidojušas ar 
mazo lidmašīnu?

Nē. 
Nu, jā. No augšas mūsu Latvija ir tik 

sakopta, tik skaista. Aizlidojot tālāk, 
protams, var redzēt, ka daudzviet meži 
ir izcirsti, bet, ja par to nedomā, viss ir 
ļoti skaisti. Ziemā no augšas var redzēt 
zvērus – aļņus, briežus, stirnas, meža-
cūkas. 

1909. gada lidojums
1909. gadā franču lidotājs un konstruktors 
Luijs Blerio (1872-1936) ar savu lidaparātu 
– monoplānu „Bleriot XI” pirmais pārlidoja 
Lamanšu un vinnēja “Daily Mail” balvu – 
1000 paundu. 1910. gadā viņš ar savu lid-
mašīnu sasniedza 100 km/h lielu ātrumu.

! Valentīna un viņa komandas būvēto vēs-
turisko monoplānu “Bleriot XI” būs iespēja 
aplūkot arī Vēstures un mākslas galerijā 
Gaujas svētkos Ādažos!

Jūs tiešām nebaidāties sekot saviem 
sapņiem…

Vai tad ir kāds, kurš baidās? 
Ar Valentīnu Vasjaku sarunājās

Elita Pētersone, Monika Griezne,
pierakst. Monika Griezne

*Zaudētājs. No angļu val. 
**Varu visu! No krievu val. 
***Traks. No angļu val.

Aviācijas pirmsākumi Latvijā
 1670. gads  Latviešu kalējs Zviedris 

– Johansons izgatavoja lidaparātu.
 1785. gads  Kurzemes hercogistes 

latviešu izcelsmes mehāniķis E. J. Bīne-
manis uzbūvēja pirmos gaisa balonus un 
sekmīgi divas reizes demonstrēja pacel-
šanos gaisa balonā.
 1909. gads  T. Kalups Rīgā nodibi-

na pirmo lidmašīnu ražošanas rūpnīcu 
“Motors”.
 1910. gads  T. Meinbaums Rīgā pir-

mo reizi paceļas gaisā 

Aviācija pirmajā brīvvalstī
 1920. gads  Nodibināts “Latvijas Ae-

roklubs” pēc lidotāja K. Viziņa aicinājuma.
 1925. gads  Nodibināta lidmašīnu 

fabrika “Christine Backman”.
 1930. gads  Satiksmes ministrijas 

Gaisa satiksmes daļa sāk reģistrēt Lat-
vijas civilās lidmašīnas. Latvijai piešķir 
pazīšanas zīmi YL.
 1934. gads  Latvijas valdība pieņem 

noteikumus par civilo aviāciju.
 1937. gads  Darbību sāk PSRS lidsa-

biedrība “Aeroflot”.
 1940. gads  Civilo un militāro aviā-

ciju pārņem PSRS.

Latvijas aviācijas rūpniecības 
pirmssākumi

Aviācijas rūpniecības pirmsākumi Lat-
vijā ir meklējami 20. gs. sākumā, kad T. 
Kaleps iegādājās brāļu Raitu tipa lidma-
šīnu un sarīkoja izstādi. Tā rezultātā vi-
ņam radās liela interese par aviāciju un 
viņš savā rūpnīcā “Motors” uzkonstruēja 
un sāka ražot motorus. Viņa veiksmīgākā 
konstrukcija bija motors M-1, kuru iekļāva 
Krievijas impērijas Gaisa spēku apbruņo-
jumā, jo tas bija ļoti drošs un ekonomisks.
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SPORTS

Peldēšanas sacensības “Ūdensroze” bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
Jau otro gadu Ādažos notiks  peldē-

šanas seriāls “Ūdensroze”, ko ar Ādažu 
novada domes atbalstu organizē biedrība 
“DUEsport”. 

Ādažu un citu novadu bērni, jaunieši 
un pieaugušie aicināti izjust peldēšanas 
sacensības garu piecas pavasara pirmdie-
nas – 23.02., 09.03., 30.03., 20.04., 11.05. 
Sākums plkst.18.00. 

Dalībnieki var pievienoties no jebkura 
posma un krāt punktus.

Ādažu iedzīvotājiem, kā arī bērniem 
un jauniešiem, kuri mācās Ādažu Bērnu 
un jaunatnes sporta skolā un Ādažu iz-
glītības iestādēs, dalība – bez maksas.

Ar nolikumu var iepazīties: www.ada-
zi.lv, www.duesport.blogspot.com.

Alise Timermane

Paziņotas desmit skolu komandas, kas 
iekļuvušas “Samsung Skola nākotnei” 
programmas “Skolotājs 3.0” finālā un 
turpmākos piecus mēnešus piedalīsies ap-
mācību programmā un īstenos pārmaiņu 
projektus savā skolā.

Finālistu skaitā iekļuvusi Ādažu vidus-
skolas komanda, “kurā katrs pārstāvis 
demonstrēja spēcīgu motivāciju un pro-
fesionalitāti. Komanda uzņēmusies izai-
cinājumu mācību gaitu un uzdevumus 
pielāgot skolēnu spējām un zināšanām,” 
teikts “Samsung Skola nākotnei” Padom-
nieku grupas finālistu vērtējumā.

Komanda, kuras projekts programmas 
noslēgumā saņems visaugstāko žūrijas 
vērtējumu, iegūs galveno balvu – 10 000 
eiro jaunākajām “Samsung” tehnoloģijām 
savai skolai.

“Samsung Skola nākotnei” bezmaksas 
apmācību programmai “Skolotājs 3.0” 
kopumā pieteicās 468 skolu direktori un 
skolotāji no 117 Latvijas skolām. Lai no-
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Lai saremontētu un arī vairāk uzkoptu un tīrītu ceļus. Lai 
slidenā laikā būtu droši pārvietoties. Pirms pāris gadiem 
tā nokritu, ka mēnešiem gulēju slimnīcā. Ļoti gribētos, 
lai izremontē daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, nomai-
na logus. Lai daudzdzīvokļu mājas izskatītos smuki gan 
no ārpuses, gan iekštelpās.

Negribētu palikt rupjš, bet at-
vainojiet, centrā vajag publis-
ko tualeti. Ja ne par brīvu, tad 
vismaz maksas, bet kaut kādu. 
Un lai jaunajā tirgus laukumā 
būtu arī autostāvvieta.

Ādažu vidusskola starp finālistiem programmā digitālo pārmaiņu projektu īstenošanai
drošinātu pieteikumu objektīvu izvērtē-
šanu, tika izmantota “pusaklā” vērtēšanas 
metode – skolas tika vērtētas, nezinot to 
nosaukumus, atrašanās vietu un citu per-
sonalizējošu informāciju. Pusfinālā iekļuva 
20 pārliecinošāko pieteikumu autori, un šo 
skolu komandas klātienes intervijās izvai-
cāja “Samsung Skola nākotnei” Padomnie-
ku grupa.

“Skolotājs 3.0” praktiskās un radošās 
nodarbības notiks no 2015. gada februā-
ra līdz maijam. Mācības sāksies ar pie-
redzes apmaiņas braucienu uz Igauniju, 
lai iedvesmas lektoru vadībā apgūtu un 
izprastu mūsdienu izglītības un skolēnu 
vajadzības, kā arī satiktos ar Igaunijas ek-
spertiem, kuri dalīsies ar savu pieredzi di-
gitālā pagrieziena īstenošanā viņu skolās.

Katrai komandai būs jāizstrādā un jā-
īsteno ilgtspējīgu pārmaiņu projekts, ko 
vērtēs žūrija. 

“Programmas saturu veidojām kopā ar 
“Iespējamās misijas” un UNESCO Lat-

vijas Nacionālās komisijas ekspertiem, 
piedāvājot skolotājiem vērtīgu bezmak-
sas apmācību programmu un mentoru 
un ekspertu atbalstu. Tas palīdzēs skolām 
īstenot nozīmīgus pārmaiņu projektus un 
tādējādi uzlabot skolēnu mācīšanās piere-
dzi. Padomnieku grupa ir izraudzījusies 
tās desmit skolas, kuru motivācija, vīzija 
un profesionālā varēšana apvienojumā ar 
apmācību programmu ļaus tām īstenot 
skolēniem vajadzīgās pārmaiņas un ie-
dvesmot jaunām idejām arī citus!”

Līdz ar Ādažu vidusskolu iespēju pieda-
līties apmācībās ieguvušas arī komandas 
no Aknīstes vidusskolas, Druvas vidus-
skolas, Edgara Kauliņa Lielvārdes vidus-
skolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Pel-
ču speciālās internātpamatskolas, Pļaviņu 
novada ģimnāzijas, Pļavnieku pamatsko-
las, Saldus pamatskolas un Viļānu pamat-
skolas.

 www.aprinkis.lv

Esi jauns? Nemācies un nestrādā? Izmaini dzīvi, iesaistoties projektā “PROTI un DARI!”
Kopš 2014. gada septembra Jaunat-

nes starptautisko programmu aģentūra 
visā Latvijā īsteno projektu “PROTI un 
DARI!”, kura mērķis ir motivēt un akti-
vizēt jauniešus vecumā no 15 līdz 29 ga-
diem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā 
un neapgūst arodu. Projekts tiek īstenots 
sadarbībā ar pašvaldībām Eiropas Savie-
nības fondu 2014.-2020. gada plānošanas 
perioda darbības programmas “Izaug-
sme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā 
atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģis-
trēto NEET jauniešu prasmes un veici-
nāt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros 
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu 

centru darbībā” ietvaros.
Sākot ar šī gada vasaru, jauniešiem, 

kuri iesaistīsies projektā, būs iespēja 
piedalīties dažādās mācību aktivitātēs, 
saņemt speciālistu konsultācijas, pieda-
līties dažādos pasākumos (nometnēs, 
semināros, sporta aktivitātēs, kultūras 
pasākumos), iesaistīties brīvprātīgā dar-
ba, NVO un jauniešu centru aktivitātēs, 
piedalīties vizītēs uz uzņēmumiem vai 
īslaicīgās praksēs uzņēmumos, iesais-
tīties vietējās sabiedriskajās aktivitātēs 

u.c. Katram jaunietim tiks noteikti un 
piedāvāti tieši viņam nepieciešamie pa-
sākumi.

Aicinām ikvienu jaunieti vecumā no 
15 līdz 29 gadiem, kas nemācās, nestrādā 
un neapgūst arodu, piedalīties projek-
tā un izmantot sniegtās iespējas mainīt 
savu dzīvi! Lai to izdarītu vai vairāk uz-
zinātu par projektu, lūgums sazināties 
ar Andu Tulišu (tālr.: 67997744, e-pasts: 
anda.tulisa@adazi.lv).

Inga Pērkone

Ņina Normunds
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“Pāris dienās bijām kļuvuši par ci-
tādiem cilvēkiem šajā pasaulē. Mēs 
varējām iet klāt pilnīgi nepazīstamam 
un taujāt pēc palīdzības – ikviens rīko-
jās, sniedza, darīja, pakalpoja, dalījās 
visā, kas viņam tajā brīdī bija. Mēs bi-
jām kļuvuši citādāki – sirsnības, drau-
dzības un mīlestības pilni. It kā visu 
mūžu noburti būtu gulējuši kādu sma-
gu miegu un tikai šo dažu dienu laikā 
pēkšņi pamodušies dzīvei,” atceroties 
Barikāžu laiku, 1991. gada janvāra 
notikumus, stāsta vēstures maģistre, 
Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes 
īpašniece Elita Pētersone. 

2010. gada oktobrī Marina Kosteņec-
ka man pasniedza Barikāžu piemiņas 
zīmi ar kārtas numuru 30161. Izrādās, 
barikāžu sargi toreiz bija 
novērtējuši arī manu neci-
lo palīdzību šajā Latvijai tik 
svarīgajā laikā. Tas bija mil-
zu pārsteigums – par ko gan 
mani speciāli apbalvot? Mēs 
visi tolaik rīkojāmies līdzīgi. 
Visi – ar mazajiem radio-
aparātiņiem kabatās vai pie 
auss, dažās dienās pēkšņi at-
modušies dzīvei. 

20. gadsimta 80. gadu bei-
gas un 90. gadu sākums bija 
milzīgu pārmaiņu laiks. 
Vēsturē tas bija viens īss 
mirklis, taču to dienu sajū-
tas, pirms divdesmit četriem gadiem, ir 
palikušas – sajūtas par vārdos neizsakā-
mo emocionālo pacēlumu un tautas dzī-
votgribu, kādu, domājams, nekad vairs 
neiznāks dzīvē pieredzēt. Tas nav lemts 
katrai paaudzei. Esmu pateicīga Dievam, 
ka man bijusi dota tāda laime. Ja spēju 

vēlreiz atmiņās izdzīvot to īpašo dvēse-
les stāvokli, kādā atrados pirms vairāk 
nekā 20 gadiem, tad uzskatu, ka esmu 
kaut ko svarīgu no sev dzīvē noliktā ie-
mācījusies. Un tas nekur nav pazudis. 
Tas vēl joprojām ir tepat, pie manis. 

Tautas nevardarbīgā pretošanās
Savas agonijas represīvās izpausmes 

pret civiliedzīvotājiem PSRS realizēja 
gan Tbilisi 1989. gada 9. aprīlī, gan Baku 
1990. gada 20. janvārī. Tas lika Latvijas 
Tautas frontei jau laikus sagatavoties 
visnežēlīgākajam scenārijam un izstrā-
dāt rīcības plānu tā saucamajai ‘’X stun-
dai”. Kad 1991. gada 13. janvāra naktī 
tika saņemta ziņa par slaktiņu Viļņā 
pie televīzijas torņa, Latvijā nekavējo-

ties sākās LTF organizēti mobilizācijas 
pasākumi. Sākās Latvijas tautas nevar-
darbīgā pretošanās PSRS okupācijas 
varas agonijai. Tajās janvāra dienās mēs 
tikām sadzirdēti visā pasaulē: vairāki 
simti ārvalstu žurnālistu gatavoja ziņas 
presei, radio un TV kanāliem, Maskavā 

sapulcējas ap 100 000 Baltijas atbalstītā-
ju. Vecā režīma briesmu darbi Rīgā tur-
pinājās līdz 20. janvāra vakaram, kad 
savos TV ekrānos kopīgi piedzīvojām 
prātam neaptveramo – mūsu acu priek-
šā, pašā Rīgas centrā, norisinājās nežēlī-
ga apšaude, kurā gāja bojā nevainīgi cil-
vēki. Ja kāds līdz tam brīdim vēl nebija 
īsti aptvēris notikušā nopietnību, tad šis 
vakars padomju režīma nežēlīgo krop-
lumu izgaismoja visskaudrākajā patiesī-
bā. Aktīvās dežūras uz barikādēm tur-
pinājās līdz 26. janvārim, jo uzbrukuma 
draudi pastāvēja vēl ilgāku laiku pēc 20. 
janvāra asiņainajiem notikumiem pie 
Iekšlietu ministrijas ēkas.

Izvēlētā stratēģija – nevardarbīgā pre-
tošanās uz barikādēm 1991. gada janvā-
ra dienās izrādījās vispareizākā – visu šo 
unikālo notikumu rezultātā padomju ka-
raspēka Vitebskas divīzija aktīvai represī-
vai darbībai un “kārtības ieviešanai” attei-
cās nākt uz Latviju. Un paldies Dievam.

Gāzmaskas un radio –                
vienīgais aprīkojums

1991.gadā mācījos universitātes pēdējā 
kursā un strādāju Vecrīgā, kādus 100 met-
rus no tagadējās Saeimas ēkas, toreizējās 
Augstākās padomes. Tajā naktī, kad Lie-
tuvā padomju tanki nogalināja cilvēkus, 
Vecrīgā sāka pulcēties aizstāvji. Nākama-
jā rītā no dzelzsbetona un dzelzs režģiem 
pacēlās sienas un aizsprosti, lai pilsētas 
centrā un arī Vecrīgā samazinātu karaspē-
ka (ja tāds gribētu ienākt) pārvietošanās 
ātrumu. Nekāda aprīkojuma cilvēkiem 
nebija, vienīgi gāzmaskas un radio. Cauru 
diennakti dega ugunskuri. Viens no ap-
sargājamiem objektiem Vecrīgā – Augstā-

kās Padomes ēka. Turpat divu 
nedēļu garumā arī mūsu sav-
rupais Vecrīgas namiņš tika 
ierauts “lielās vēstures ritenī”. 
Šajās dienās uz darbu nācām 
un gājām cauri nocietināju-
miem. Kolēģi un mūsu ģime-
nes vīrieši pievienojās bari-
kāžu sargiem gan dienā, gan 
naktī. Mūs, sievietes, uz nakts 
dežūrām nelaida. Tas bija 
stingrs barikāžu dalībnieku 
lēmums. Bet dienas laikā arī 
mēs no visas sirds palīdzējām 
mūsu vīriešiem kā mācējām. 

Ātrā laikā Vecrīgas namiņš 
pārtapa par atelpas vietu barikāžu dalīb-
niekiem. Mana un manu kolēģu darba 
specifika bija saistīta ar kultūras piemi-
nekļu izpētes ekspedīcijām, līdz ar to gu-
ļammaisi, segas, gāzes plītiņas un viss, kas 
nepieciešams dzīvei “lauku apvidū” bija 
mūsu neatņemama ikdienas sastāvdaļa. 

Pēkšņi
atmodušies 

dzīvei

Pēkšņi
atmodušies 

dzīvei
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Starp rakstāmgaldiem, kurus ikdienā iz-
mantojām darba vajadzībām, izvietojās 
guļammaisi un matrači vīriem. Pagrab-
stāvā iekārtojās improvizētas dušas telpas. 
Lielais apspriežu galds pārvērtās par cen-
trālo maltīšu vietu. Dienu un nakti vīri no 
visiem Latvijas novadiem mūsu namiņā 
varēja atpūsties, sasildīties, paēst, nomaz-
gāties, lai atkal atgrieztos pie saviem pie-
nākumiem.
Apvienoties un palīdzēt

Barikāžu laika pirmajās dienās abi ar 
vīru nolēmām uz mājām Carnikavā ne-
braukt un palikt dažas dienas Rīgā pie 
vīra mātes, kura īslaicīgi bija sasirgusi. 
Šis labais nodoms, situācijai un apstāk-
ļiem strauji mainoties, pārauga turpat 
divu nedēļu garumā. Katru dienu no 
Vecrīgas uz savu pagaidu mītni pie Gai-
sa tilta devos kājām, jo trolejbusi centrā 
nekursēja. Universitātes laikā tīri labi 
biju iemācījusies pirmās medicīniskās 
palīdzības sniegšanu, tāpēc neiebildu, 
kad kolēģi man plecā uzkāra somu ar 
Sarkana krusta zīmi. Protams, vajadzības 
gadījumā būšu gatava arī uz šādu rīcību, 
es svēti apsolīju. Mājupceļā no darba bija 
jāiegriežas aptiekās, lai papildinātu savu 
Sarkanā Krusta somas saturu un pārtikas 
veikalos, jo šajās dienās daudziem ma-
niem tautiešiem nebija iespēja pusdienot 
vai vakariņot siltumā pie savas mājas 
pavarda. 90. gadu pārtikas veikalu sorti-
ments bija visai tālu no šobrīd piedāvātā 
preču klāsta, un pirms 20 gadiem sarū-
pēt maltīti no tā, ko piedāvāja veikalos, 
nebija tik vienkārši – PSRS ekonomiskā 
sistēma šūpojās uz savām “māla kājām”. 
Lai arī talonu sistēma vēl nebija atcelta, 
pastāvēja limits produktu iegādē, rin-
dā stāvēšana bija pierasta lieta, taču ap-
vienoties un palīdzēt kopējai lietai šajās 
dienās bija svēta lieta. Arī pārdevējas bija 
kopā ar mums un, neskatoties uz modri 
dežūrējošo krievvalodīgo tantiņu vērību, 
pietika vien klusi nočukstēt – tas bari-
kāžu sargiem, kad no letes apakšas tika 
aši izvilkts un papīrā ietīts visprāvākais 

desas luņķis, kas krietni vien pārsniedza 
vienam pircējam noteikto dienas normu. 
Vakarā tika ceptas pupu-zirņu kotletītes, 
pildītas pankūkas, griezti salāti un taisī-
tas līdzņemšanai brokastis un pusdienas 
Rīgas sargiem. Ap 6.00 no rīta tas viss 
tika salikts mugursomā un – kājām uz 
darbu prom!

Apmēram stunda pagāja ceļā līdz Ve-
crīgai.  Kājāmgājēji – visi mēs ar radio-
aparātiem kabatās vai pie auss, pāris die-
nās bijām kļuvuši par citādiem cilvēkiem 
šajā pasaulē. Mēs varējām iet klāt pilnīgi 
nepazīstamam un taujāt pēc palīdzības – 
ikviens rīkojās, sniedza, darīja, pakalpo-
ja, dalījās visā, kas viņam tajā brīdī bija. 
Mēs bijām kļuvuši citādāki – sirsnības, 
draudzības un mīlestības pilni. It kā visu 
mūžu noburti būtu gulējuši kādu smagu 
miegu un tikai šo dažu dienu laikā pēk-
šņi pamodušies dzīvei. 

1919. un 1991.
Pie Vecrīgas vārtiem vīri, kaut arī no-

gurušām un bārdām apaugušām sejām, 
neziņā par savu likteni, tālu no savām 

mājām un ģimenēm, 
tomēr staltu stāju, 
vienmēr mirdzošām 
acīm deva labrītu: nak-
tī viss mierīgi bijis. Ga-
rīgi stipri bija šie vīri. 
Par žēlsirdīgajām mā-
siņām mīļi mūs sauca. 
Tajās dienās paspējām 
visu, pat savus tiešos 
darba pienākumus 
neaizmirsām. Turpat 
divas nedēļas mainījās 
barikāžu sargu sejas 
un viņu dzīves stāsti. 

Vīri bija patriotiski noskaņoti, organizē-
ti un disciplinēti – īsteni Tēvzemes sargi. 
Kā vēstures zinātāja es vilku paralēles ar 
1919. gada novembra notikumiem, kad, 
aizstāvot Rīgu Brīvības cīņās, tika no-
sargāta Latvijas valsts. Cik līdzīgi bija 
gadskaitļi: toreiz - 1919 un tagad - 1991!  
Dalīties visā

Mēs, gados jaunie ļaudis, kuri kara 
šausmas nebijām piedzīvojuši, šīs jan-
vāra dienas uztvērām ļoti nopietni. Tā 
bija mums jauna un nepazīstama situā-
cija. Taču tieši tāpēc, nespējot prognozēt 
apstākļus, mēs izdzīvojām šo laiku ar 
milzu ticību un cerību sirdī, ar prieku 
dalījāmies visā, kas mums katram pie-
derēja, ko katrs pratām vai mācējām. Tā 
taču bija mūsu Latvija – mūsu Tēvzeme, 
kura atkal bija nonākusi briesmās. Un 
mums tā jānosargā. Tajās dienās neviens 
nedomāja par savu labumu. Nevienam 
neienāca prātā kaut ko rēķināt naudas 
vai sava personiskā zaudētā laika iz-
teiksmē, kā tas, iespējams, lielākā vai 
mazākā mērā būtu šodienas sabiedrībā. 
Tajās dienās mēs bijām kā liela ģimene. 
Protams, vēlākie gadi nesa zināmu vilša-
nos, jo ideālā neatkarīgā Latvija, kādu to 
bijām izsapņojuši, realitātē veidojās citā-
dāk. Tomēr – to īpašo dvēseles stāvokli 
man neviens nevar atņemt. Un tās stāv 
pāri visam.

Elita Pētersone, mag.hist.

1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīme ir Latvijas Republikas valsts apbal-
vojums, kas izveidots, lai godinātu aktīvos 
Latvijas neatkarības aizstāvjus par 1991. 
gada janvārī un augustā parādīto drošsir-
dību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par iegul-
dījumu organizatoriskajā un apgādes dar-
bā, kā arī tām personām, kuras morāli un 
materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus.
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Ādažu kultūras mantojums – tagad iekļauts arī grāmatā 

2013. gada ziemā izdevniecība “Lau-
ku Avīze” uzrunāja Latvijas novadu 
pašvaldību vadītājus – vai novadu 
ļaudis vēlētos piedalīties grāmatas 
par Latvijas novadu dārgumiem vai 

īpašām nacionālās vērtībām tapšanā? 
Novadiem pašiem bija jāizvēlas savs 
“dārgums” – tā viena unikālā nacio-
nālā vērtība, kuru šajā reizē gaismā 
celt, lepoties un rādīt visai Latvijai. 
Šoreiz tika ieteikts atstāt malā dižko-
kus, pilis un citas nozīmīgas būves, bet 
pievērsties lietām un priekšmetiem ar 
savu stāstu, izciliem cilvēkiem, notiku-
miem, kam unikālam un īpašam.

Ādažu novads izvēlējās grāmatai pie-
dāvāt Ādažu poligona vēsturi, atsaucot 
atmiņā tālo 1928. gadu, kad smilšainajā 
seno piejūras kāpu apvidū tika izveidota 
vieta, kur mūsu puiši savulaik ieguva vis-
labākās prasmes sargāt savu tēvu zemi.

Šodien varam lepoties ar lielisku po-
ligona pirmsākumu foto kolekciju (pa-

gājušā gadsimta 20.-30. gadi) un prie-
cājamies, ka Ādažu vārds ir izskanējis 
plašajā pasaulē – mūsu poligonam ir 
jau 87 gadi, to pazīst ne tikai Latvijā, 
bet arī citās zemēs. Un tas ir mūsu dār-
gums. 

Rakstniece Anna Žīgure par grā-
matu teikusi: “Patiesībā šī ir Latvijas 
pagastu dižošanās krustu šķērsu pār 
visai valstij un cauri laikiem, no senat-
nes līdz šodienai. Cik daudz pašcieņas 
un cik dziļa mīlestība plūst no katras 
lapaspuses! Arī šādā veidā, gabaliņu 
pa gabaliņam vien, var uzbūvēt mūsu 
vienīgo, neatkārtojamo Latviju. Pagas-
tu dārgumi satur kopā tautu un veido 
pamatu nākamo paaudžu apziņai.”

Elita Pētersone

NOVADĀ

Ādažos izstāde “Latvijas Hokejam – 80”
Varam iepriecināt ādažniekus un visus 

hokeja cienītājus, jo arī mūsu novadu ir 
sasniegusi ceļojošā izstāde par Latvijas 
hokeja vēsturi 80 gadu garumā. 

Ar izstādi jau iepazinušies hokeja cie-
nītāji daudzās Latvijas pilsētās, goda vie-
ta tai bijusi ierādīta gan mūsu Saeimas 
ēkā, gan Rīgas domē un Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijā.

Izstādē apmeklētāji varēs uzzināt par 
izcilākajām Latvijas hokeja personībām 
un svarīgākajiem notikumiem, kas Lat-
vijai ļāvuši iekļūt pasaules hokeja elitē.

Izstādes idejas autors un tematiskās 
daļas veidotājs ir kādreizējais Rīgas “Di-
namo” meistarkomandas un Latvijas 

izlases galvenais treneris Ēvalds Gra-
bovskis. Ādažu Kultūras centra Vēstures 
un mākslas galerijas telpās izstāde būs 
skatāma no 20. februāra līdz 31. mar-
tam. Izstādes atklāšana un tikšanās ar 
Ēvaldu Grabovski – 20. februārī plkst. 
16.00. “Ir lietas, ar kurām Latvijai ir 
pamatotas tiesības lepoties. Hokejs jau 
vairāk kā astoņdesmit gadus mūs ir aiz-
rāvis, rosinājis būvēt laukumus – māks-
līgus un dabīgus – piesaistījis jaunatni 
nodarboties un sasniegt to, ko spējuši 
mūsu izcilākie. Šobrīd esam starp desmit 
labākajiem pasaulē, līdzās hokeja gigan-
tiem. Bet, vai mēs tur būtu, ja mūsu vec-
tēvi hokeja vēsturi nebūtu sākuši rakstīt 

ar slidām uz ledus jau 
pirms 80 gadiem?  Iz-
stāde, kuru veidojusi 
biedrība “Latvijas 
hokeja vēsture” ir 
cieņas un pateicības 
apliecinājums vi-
siem, kuri ir 
d e v u š i 
s a v u 
i e g u l -
dījumu mūsu hokeja panākumos. Tur-
pināsim mīlēt hokeju!” aicina biedrības 
“Latvijas hokeja vēsture’’ vadītājs Ēvalds 
Grabovskis. 

Elita Pētersone

Tiks palielinātas dekoratīvo stādījumu platības 

Pasaules praksē jau daudzus gadus ār-
telpas plānošanā notiek meklējumi, kā 
veidot un saglabāt to kvalitatīvu, tiek ru-
nāts par ilgtspējīgu pilsētvidi un meklēti 
risinājumi kā paaugstināt ārtelpas ērtu-
mu un nozīmīgumu. Arī Ādažiem ir pie-
nācis laiks pievērst lielāku vērību tai teri-
torijai, kas ir publiskā ārtelpa – iesaistīt 
to novada ikdienas dzīvē un paaugstināt 

iedzīvotāju dzīves kvali-
tāti. Ilgu laiku prioritāte 
ir bijusi uzturēšana, nav 
plānota ne Ādažu centra 
uzbūves struktūra un tās 
iespējamā attīstība, ne arī 
publiskās ārtelpas detaļu 
izskats. Līdz ar to Ādažu 
publiskās ārtelpas nozīme 
un iespējas nav ne pētītas, 
ne apzinātas.

Lai turpmāk Ādažu no-
vads kļūtu pievilcīgāks, 
šajā gadā iecerēts sagata-

vot publiskās ārtelpas attīstības vīziju un 
izstrādāt koncepciju gan dažādu publis-
kās ārtelpas elementu izskatam – soliņi, 
atkritumu urnas, velo novietnes, apgais-
mojuma laternas u.c., gan Ādažu nova-
da un jo īpaši Ādažu  ciema centra zaļās 
struktūras attīstībai.

Kā viens no pirmajiem soļiem 2015. 
gadā iecerēts Pirmajā ielā daudzdzīvok-

ļu māju apbūves teritorijā ierīkot jaunus 
daudzgadīgus ziemciešu stādījumus, kas 
būs pirmais solis uz jaunu Ādažu ciema 
“zaļo” tēlu. Ir mērķis pakāpeniski palie-
lināt dekoratīvo stādījumu platības paš-
valdībai piederošajos zemes gabalos, lie-
kot akcentu uz daudzgadīgiem augiem, 
jo īpaši ziemcietēm. Daudzgadīgie augi 
dos iespēju pakāpeniski palielināt ap-
stādījumu teritorijas, samazināt regulāri 
pļaujamās nepievilcīgās šaurās zāliena 
joslas un iegūt vienmēr ziedoša dārza ie-
spaidu.

Vēl šajā gadā iecerēts atjaunot konkur-
su “Sakopta vide”, kurā aicināti piedalī-
ties visi novada iedzīvotāji un uzņēmēji, 
kas var lepoties ar skaistiem un sakop-
tiem īpašumiem. Kā jaunu tradīciju vēla-
mies iedibināt konkursu par Ziemassvēt-
ku noformējumu, kas, cerams, ar radošu 
sacensības garu veicinās novada rotāša-
nu gada tumšākajā laikā.

Iveta Grīviņa
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Godināti konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” 2014. gada labākie projekti
Šā gada 24. 

janvārī Liel-
vārdē norisi-
nājās svinīgs 
p a s ā k u m s , 
kura laikā, lī-
dzīgi kā katru 

gadu, tika prezentēti un godināti labākie 
Nīderlandes fonda KNHM finansētā kon-
kursa “Sabiedrība ar dvēseli” iepriekšējā 
gada projekti. Konkursa mērķis bija dot ie-
spēju iedzīvotāju grupām saviem spēkiem 
uzlabot savu vidi un dzīves kvalitāti. Tā 
ietvaros tika atbalstīti projekti teritorijas 
labiekārtošanas, ēku remonta, kā arī iz-
glītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas 
pasākumu attīstības vai uzlabošanas jomā.

2014. gads bija pēdējais, kad Nīderlan-
des fonds šo konkursu sadarbībā ar part-
neriem (pašvaldībām, biedrībām) orga-
nizēja Latvijā. 9 gadu laikā kopš KNHM 
fonds finansiāli atbalsta iedzīvotāju ini-
ciatīvas Latvijā, īstenoti vairāk nekā 1300 

dažādi projekti aptuveni 30 pašvaldībās, 
vietējā ekonomikā ieguldīti aptuveni 2 
miljoni eiro. 

Lai turpinātu veiksmīgi iesākto ideju 
un iedzīvotājiem sniegtu iespēju saņemt 
finansējumu savu ideju īstenošanai arī 
turpmāk, ar 2014. gadu “Sabiedrība ar 
dvēseli” programmas vadību pārņem Lat-
vijas Pašvaldību savienības struktūrvienī-
ba “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL). 
Sekmīgākai darbībai katrā no Latvijas 
reģioniem (Zemgale, Kurzeme, Latga-
le, Vidzeme, Rīgas reģions) izvirzīts savs 
koordinators, kas palīdz pašvaldībām or-
ganizēt iedzīvotāju iniciatīvu konkursus 
savās teritorijās.

Ādažu novadā iedzīvotāju iniciatīvas 
atbalsta konkursa ietvaros 2014. gadā tika 
īstenoti 7 projekti, kā labākais tika atzīts 
biedrības “Privātā vidusskola “ĀBVS”” 
uzbūvētais vides dizaina objekts – dode-
kaedrs, kas kalpo gan kā bērnu spēļu lau-
kuma konstrukcija, gan veicina telpisko 

domāšanu. 
Konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pro-

jektu autoru godināšanas pasākumā ap-
meklētājus Lielvārdē ar skaistiem muzi-
kāliem priekšnesumiem priecēja 3 dažādi 
kolektīvi, tai skaitā Ādažu jauniešu koris 
“Mundus”.

Inga Pērkone 

Ko Ādažu novada uzņēmēji domā par domi? 
Jau iepriekš 

i n for mē j ā m , 
2014. gada 4. 
decembrī Āda-
žos pirmo reizi 
norisinājās no-
vada uzņēmēju 
sanāksme, lai 
diskutētu par 
u z ņēmējd a r-

bības attīstībai svarīgiem jautājumiem, 
kā arī par to, kā stiprināt pašvaldības un 
uzņēmēju sadarbību. Pasākums vienkopus 
pulcēja gandrīz 40 novada uzņēmējus. Pēc 
pasākuma aptaujas anketas aizpildīja un 
viedokli izteica vairāk nekā 70 % uzrunāto 
novada uzņēmēju (24 dažādu nozaru pār-
stāvēti uzņēmumi), no kuriem lielākā daļa 
aktīvi darbojas Ādažu novadā.

Kādi ir aptaujas rezultāti?
• vairums aptaujāto uzņēmumu atrodas 

Ādažos tādēļ, ka šeit dzīvo kāds no uzņē-
muma dibinātājiem vai vadītājiem;

• lai arī neliela, tomēr daļa aptaujāto uz-
ņēmumu atzīst, ka izveidot, piemēram, ra-
žotni Ādažos savulaik izvēlējušies ģeogrā-
fiski izdevīgās vietas dēļ. 

Viedokļi par līdzšinējo uzņēmēju sadar-
bību ar novada domi atšķiras:

• vairums uzņēmēju atzīst, ka tāda līdz 
šim nav bijusi;

• tiem, kam sadarbība ir bijusi, atzīst, ka 
tā ir izveidojusies pietiekami laba un ap-
mierinoša (viens no respondentiem atbil-
dēja, ka sadarbība ar domi nekad nav bijusi 
apmierinoša).

Par uzņēmēju savstarpējo sadarbību:
• uzņēmēji, kam ir pieredze sadarbojoties 

vienam ar otru, atzīst, ka tā kopumā ir bi-
jusi laba;

• daļai novada uzņēmēju nav bijusi piere-
dze savstarpējā sadarbībā ar citiem novada 
uzņēmumiem;

• pavisam maza daļa aptaujā norādīja, ka 
iepriekš ir bijusi negatīva pieredze.

Kā būtiskākās problēmas līdzšinējā sa-
darbībā ar pašvaldību uzņēmumi visbie-
žāk norādīja:

• informācijas trūkumu no pašvaldības puses;
• pašvaldības/pašu uzņēmēju sadarbības 

iniciatīvas trūkumu;
• uzņēmēju ikdienas rūpes. 
Tikai daži no uzņēmējiem par būtisku 

problēmu uzskata pašvaldības sniegto pa-
kalpojumu kvalitātes trūkumu.

No pašvaldības piedāvātajām aktivitātēm 
uzņēmēji izvirzīja prioritātes, kas būtu jā-
veic novadā uzņēmējdarbības attīstībai un 
sadarbības kvalitātes uzlabošanai:

• absolūtais vairākums atzīst, ka priori-
tāte ir novada industriālo teritoriju piegu-
lošās infrastruktūras sakārtošanas plāna 
izstrādei un pēc tam arī īstenošanai;

• tāpat vairums atzīst, ka sadarbības uz-
labošanai vajadzētu organizēt regulāras 
tikšanās starp uzņēmējiem un domi;

• nepieciešama novada uzņēmējdarbības 
attīstības un investoru piesaistes plāna iz-
strāde sadarbībā ar novada uzņēmumiem;

• tāpat uzņēmēji atzīst, ka palīdzētu arī 
dažādi, jauni e-risinājumi, tajā skaitā eso-
šā uzņēmumu kataloga atjaunošana, pie-

vilcīgākas mājas lapas izstrāde, industriā-
lo teritoriju kartes izveidošana u.c.

Bez aptaujā piedāvātajiem variantiem 
daži uzņēmēji izteica arī priekšlikumus, 
kas palīdzēs turpmākās sadarbības uzla-
bošanā, kā būtiskākie tika minēti:

• vietējo uzņēmēju iesaisti dažādās do-
mes organizētās darba grupās; 

• iekļaut uzņēmēju viedokli, piemēram, 
novada attīstības plānošanas dokumentos 
un izvirzīto mērķu uzdevumu realizāciju 
iestrādāt budžetā;

• uzņēmēju atbalsta punkta izveide; 
• ikdienas konsultēšana; 
• īpašu pasākumu organizēšana tieši jau-

najiem uzņēmējiem. 
Aptaujas rezultāti tikai apliecina, ka no-

vada uzņēmēji ir atsaucīgi, konstruktīvi 
un uz sadarbību vērsti. Gan pašvaldība, 
gan uzņēmēji ir vienisprātis, ka, pirm-
kārt, starp pašvaldību un uzņēmējiem ir 
jāveidojas dialogam, kurā abas puses tiek 
sadzirdētas un veidojas uz kompromisiem 
balstītas attiecības, tāpat uzņēmēji atzīst, ka 
labprāt piedalītos kopīgu, uzņēmējdarbības 
vidi uzlabojošu pasākumu īstenošanā. Ap-
taujas rezultāti ļauj secināt, ka pašvaldība 
pamatoti 2014. gada nogalē ir izvirzījusi 
uzņēmējdarbības attīstību par prioritāti un  
jau 2015. gadā īstenos vairākas aktivitātes, 
kuras arī novada uzņēmēji ir atzinuši par 
prioritārām novada uzņēmējdarbības vides 
uzlabošanai, un ilgtermiņā piesaistīs arvien 
jaunus uzņēmumus. Paldies visiem, kas iz-
teica savu viedokli un piedalījās aptaujā.

 Kristīne Berķe

Projekta „Telpiskā ģeometrija izglītībai un 
vides dizainam” pārstāvji (foto – Inga Pēr-
kone)

UZŅĒMĒJDARBĪBAPROJEKTI
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Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas (2016-2022) izstrādes uzsākšanu
Ādažu novada dome 2015. gada 27. janvārī 

pieņēma lēmumu Nr. 7 “Par Ādažu novada 
attīstības programmas 2016.-2022. gadam 
izstrādes uzsākšanu”, tādējādi uzsākot no-
vada attīstības programmas laika posmam 

no 2016. līdz 2022. gadam izstrādes proce-
su atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevu-
mam.

Par lēmuma izpildi un darba uzdevuma iz-
pildes gaitas pārraudzību atbild Ādažu novada 

domes Attīstības un investīciju daļas projektu 
vadītāja Inga Pērkone.

Ādažu novada domes attīstības programmas 
(2016-2022) izstrādes laiks: 2015. gada janvāris 
– 2015. gada novembris.

Aicinājums iesaistīties Ādažu novada domes rīkotajā iedzīvotāju aptaujā!
Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu 

novada dome laika posmā no 15.01.2015. līdz 
15.04.2015. veic iedzīvotāju aptauju, lai no-
skaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu nova-
da attīstību kopš 2013. gada un plānoto attīstī-
bu līdz 2022. gadam. Iedzīvotāju viedokļi tiks 
apkopoti un izmantoti 2 dokumentu izstrādei:

1) Ādažu novada attīstības programmas 
(2011-2017) monitoringa otrajam ziņojumam;

2) Ādažu novada attīstības programmai 
(2016-2022).

Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada 

iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc 
attīstības programmas 5 īstenošanas gadiem un 
vēlamajām izmaiņām līdz 2022. gadam.

Aptaujas anketas drukātā veidā ir pieejamas 
Ādažu novada domē un laikraksta “Ādažu Vēs-
tis” janvāra numurā. Aizpildītās anketas va-
rat ievietot speciāli tam paredzētajās aptaujas 
urnās, kuras atrodas Ādažos: Gaujas ielā 33A 
(Ādažu novada domē, Klientu apkalpošanas 
centrā, Kultūras centrā, restorānā – picērijā 
“4 krasti”, Ādažu Mākslas un mūzikas skolā), 
Gaujas ielā 30 (Ādažu bibliotēkā), Gaujas ielā 

16 (SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Ādažu 
Ūdens”), Gaujas ielā 13/15 (Sociālajā dienes-
tā, SIA “Ādažu slimnīca”), Gaujas ielā 11 (SIA 
“Ādažu desu darbnīca”), Gaujas ielā 8 (kafej-
nīcā “Madcafe”), Baltezerā: picērijā “PICA & 
GRILL”, krodziņā “Vanaga ligzda”, Alderos: 
veikalā, Garkalnē: veikalā. Atbildēt uz jautā-
jumiem var arī elektroniski – Ādažu novada 
domes mājas lapā www.adazi.lv. 

Aicinām ikvienu iesaistīties esošās attīstības 
programmas īstenošanas novērtējumā un izteikt 
priekšlikumus jaunajai attīstības programmai!

Aicina lauksaimniekus reģistrēt lauksaimniecības zemes nomas līgumus
Ādažu novada pašvaldība ir izveidojusi 

lauksaimniecības zemes nomas līgumu re-
ģistru un aicina lauksaimniekus reģistrēt 
savus lauksamniecības zemes nomas līgu-
mus. Tas dos iespēju reģistrā iekļautajiem 
nomniekiem iegūt pirmpirkuma tiesības 
uz nomāto zemes gabalu gadījumā, ja īpaš-
nieks vēlēsies to pārdot. Reģistrs izveidots 
atbilstoši likuma “Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” prasībām. 

Lai nomas līgums tiktu reģistrēts pašval-
dības reģistrā, zemes nomnieks vai izno-
mātājs mēneša laikā pēc lauksaimniecības 
zemes nomas līguma noslēgšanas šī līgu-
ma atvasinājumu personiski iesniedz Āda-

žu novada domes Klientu apkalpošanas 
centram vai nosūta tam elektroniski vai pa 
pastu apliecinātu līguma atvasinājumu.

Ja līguma atvasinājumu persona vēlas 
iesniegt pa pastu, tad tas jānosūta Ādažu 
novada domei, Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV-2164. Elektroniski ie-
sniedzot, dokumenti jānosūta uz e-pasta 
adresi dome@adazi.lv. Personām, kuras 
izvēlēsies nosūtīt nomas līgumu elektro-
niski, ir jānodrošina iesniegto dokumentu 
un to atvasinājumu juridiskais spēks at-
bilstoši Elektronisko dokumentu likuma 
normām.

Saņemot nomas līguma atvasinājumu 

domē, uz tā tiks veikta atzīme par reģis-
trēšanu minētajā reģistrā.

Ja reģistrā iekļautajā līgumā persona vē-
lāk veiks būtiskas izmaiņas (papildu vie-
nošanās) vai arī tas tiks lauzts vai izbeigts 
ar tiesas nolēmumu, zemes nomniekam 
vai iznomātājam par to nekavējoties raks-
tiski jāinformē pašvaldība.

Līdz 2015. gada 30. jūnijam pašvaldība 
reģistrēs arī tos zemes nomas līgumus, kas 
noslēgti pirms 2015. gada 1. janvāra.

Ādažu novada dome aicina lauksaim-
niekus reģistrēt lauksaimniecības zemes 
nomas līgumus!

Ādažu novada dome

Paziņojums par nekustamo īpašumu “Nūrnieki” un “Ziedoņi” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada dome  2014. gada 23. decem-

brī pieņēmusi lēmumu Nr.269 “Par Ādažu 
novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu 
“Nūrnieki” un “Ziedoņi” detālplānojuma 
projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”. 
Detālplānojuma projekts  izstrādāts ar nolū-
ku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un sav-

rupmāju apbūves iespējas mežaparka apbūves 
zonā.

Ar detālplānojuma redakciju var iepazīties 
Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv, 
kā arī Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, apmeklētāju pieņemša-
nas laikā. 

Detālplānojuma projekta publiskās apsprieša-
nas termiņš pagarināts līdz 2015. gada 27. feb-
ruārim. Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus par detālplānojuma projektu var iesniegt 
Ādažu novada būvvaldē vai sūtīt elektroniski 
uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 
2015. gada 27. februārim.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu 

Vēstis” (Nr.172) izdots informatīvs pielikums, 
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes sais-

tošie noteikumi:
Nr.2 (27.01.2015.) “Grozījums Ādažu nova-

da domes 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par 

sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību Ādažu novadā.””
Nr.3 (27.01.2015.) “Grozījumi Ādažu novada 

domes 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par 

Ādažu pašvaldības
materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pa-

kalpojuma
nodrošināšanai.””
Nr.4 (27.01.2015.) “Grozījumi Ādažu novada 

domes 23.02.2010.saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par 

Ādažu pašvaldības
pabalstu personas apbedīšanai.””
Nr.7 (27.01.2015.) “Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamā īpašuma „Gundegas” 2.z.v. 
lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas

un apbūves noteikumi.”
Nr.8 (27.01.2015.) “Grozījumi Ādažu novada 

domes 2013.gada 22.oktobra

saistošajos noteikumos Nr. 30 „Saistošie no-
teikumi par

teritorijas kopšanu un būvju uzturēša-
nu.””

Nr.9/2015 (27.01.2015.) “Par Ādažu novada 
pašvaldības budžetu 2015.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 30.

Paziņojums par saistošo noteikumu izdošanu
Ar Ādažu novada domes 2015. gada 27. janvā-

ra sēdes lēmumu Nr.2 izdoti saistošie noteikumi 
Nr.7/2015 “Ādažu novada Ādažu ciema nekus-

tamā īpašuma “Gundegas” 2. z.v. lokālplānoju-
ma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumi”. Ar saistošajiem no-

teikumiem var iepazīties Ādažu novada būv-
valdē un mājas lapā www.adazi.lv.

PAZIŅOJUMI
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Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki var bez maksas braukt 
arī “Ekspress Ādaži” autobusos

2015. gada 1. februārī stājās spēkā MK 
noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 
2009. gada 4. augusta noteikumos Nr.872 
“Noteikumi par pasažieru kategorijām, 
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 
maršrutos”, kas nosaka, ka turpmāk po-
litiski represētām personām un nacio-

nālās pretošanās kustības dalībniekiem, 
uzrādot apliecību, ir tiesības bez maksas 
izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, 
kas pārvadā pasažierus reģionālas nozī-
mes maršrutos. 

Sakarā ar šīm izmaiņām turpmāk 
politiski represētajām personām un na-
cionālās pretošanās kustības dalībnie-

kiem Ādažu novada dome neizsniegs 
e-talonus braucieniem “Ekspress Ādaži” 
transportā, bet jau izsniegtie e-taloni 
tiks anulēti.

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties 
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos vai zvanīt pa tālruni 
67997350.

NODERĪGI

Kā viegli un ērti apmaksāt nekustamā īpašuma nodokli 2015. gadā
Tuvojas 31. marts – nekustamā īpa-

šuma nodokļa nomaksas termiņš par 1. 
ceturksni. Tādēļ ikvienam, kuram pieder 
nekustamais īpašums, ir vērts atcerēties, 
ka nepieciešamo maksājumu var veikt in-
ternetbankā, turklāt “Swedbank” klienti 
to var viegli, ērti un bez komisijas maksas 
izdarīt, izmantojot internetbankas sadaļu 
“Mans nekustamā īpašuma nodoklis”. 

“Pērn viens no visvairāk izmantotajiem 
pakalpojumiem bija nekustamā īpašuma 
nodokļa apmaksa, kuru var veikt portā-
lā www.epakalpojumi.lv. Tajā var auto-
rizēties gan ar internetbankas parolēm/
kodiem, gan arī ar eID kartes paroli”, at-
klāj Arnita Kampāne, Swedbank Biznesa 
klientu apkalpošanas menedžere.  

Maksājot nodokli portālā www.epa-
kalpojumi.lv, iegūst gan nodokļa mak-
sātājs, gan pašvaldība.  Piemēram, no-

dokļa maksātājam, kas veic maksājumu 
portālā, ir pieejami visi aktuālie dati 
par saviem nekustamajiem īpašumiem 
un maksājamiem nodokļiem visā Latvi-
jā. Tādejādi šī informācija nav jāmeklē 
dokumentu kaudzēs. Turklāt maksātājs 
var izvēlēties summu, ko šobrīd var at-
ļauties samaksāt. Maksājuma uzdevums 
izveidojas automātiski  ar precīziem ne-
kustamā īpašuma datiem un īpašnieka 
norādīto summas apmēru. Nepārkāpjot 
likumdošanu par fizisko personu datu 
aizsardzību, maksātājs var veikt maksā-
jumu arī par trešo personu, piemēram, 
palīdzēt veikt maksājumu kādam gados 
vecākam radiniekam vai cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, tikai jāzina attiecī-
gās personas nodokļa maksātāja konta 
numurs pašvaldībā, kas norādīts NĪN 
maksāšanas paziņojumā.

Ādažu novada domes galvenā grā-
matvede Anete Vaivade uzsver, ka caur 
portālu www.epakalpojumi.lv noformēts 
maksājums automātiski nonāk pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma nodokļu prog-
rammā un nerodas domstarpības par 
iespējamu maksājuma kavējumu, kā arī 
ir skaidri saprotams, par kuru īpašumu 
attiecīgais maksājums ir veikts. 

Veikt maksājumu internetbankā var 
ar pāris darbībām. Piemēram, ja esat 
Swedbank klients, tad vispirms jāieiet 
savā Swedbank internetbankā, tad lapas 
kreisajā pusē zem sadaļas “Maksājumi” 
jāatrod un jānospiež “Mans nekustamā 
īpašuma nodoklis”. Tālāk jānospiež poga 
“Pievienoties” un jāizvēlas, par kuru 
īpašumu un kādā summas apmērā tiks 
veikts maksājums.

Ādažu novada domes Grāmatvedības daļa

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ādažu novada attīstības plānošanas dokumenta – Attīstības 
programmas 2016.-2022. gadam izstrādes procesā

Ādažu novada dome uzsāk attīstības 
plānošanu – Ādažu novada Attīstības 
programmas 2016.-2022. gadam izstrādi. 

Attīstības plānošanas dokuments tiek 
izstrādāts laika posmā no 27/01/2015. 
līdz 31/11/2015.

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrā-
dāt vidēja termiņa attīstības plānošanas 
dokumentu Ādažu novadam nākama-
jam plānošanas periodam, lai sekmētu 
ilgtspējīgu un stabilu Ādažu novada at-
tīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņē-
mēju konkurētspēju. Šī dokumenta īste-
nošanas periods aptvers valsts noteikto 
un Eiropas Savienības fondu plānošanas 
periodu (2014.-2020. gads) un tas tiks sa-
skaņots ar nacionālā un reģionālā līme-
ņa attīstības plānošanas dokumentiem, 
tajos noteiktajiem ilgtermiņa attīstības 
mērķiem un prioritātēm.

Attīstības plānošanas dokumenta plā-
notais termiņš ir 2016.-2022. gadam.

Dokumenta izstrāde. Attīstības prog-
rammas izstrādi veic Ādažu novada 

domes apstiprināta izstrādes vadības 
grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu 
nozares speciālistus un sabiedrību, tiks 
organizētas četras tematiskās darba gru-
pas:

• Ekonomiskās attīstības darba grupa.
• Izglītības, sporta un kultūras darba 

grupa.
• Veselības aprūpes un sociālo jautāju-

mu darba grupa.
• Telpiskās attīstības, teritorijas plāno-

šanas un vides darba grupa.
Tematisko darba grupu mērķis ir no-

drošināt sabiedrības iespēju līdzdarbo-
ties novada attīstības plānošanas doku-
menta izstrādē un nodrošināt nozaru 
speciālistiem iespēju izteikt viedokli.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
• piedaloties pašvaldības organizē-

tajā iedzīvotāju aptaujā (15.01.2015.-
15.04.2015.);

• piedaloties darba grupās;
• piedaloties publiskajā apspriešanā 

(plānotais laiks – 01.06.2015.-31.07.2015.);
• piedaloties publiskās apspriešanas 

sanāksmē (plānotais laiks – 09.07.2015.)
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus 

un pieteikumus līdzdarboties attīstības 
programmas izstrādē: elektroniski sūtot 
informāciju uz e-pastu inga.perkone@
adazi.lv vai rakstiski, adresējot to Ādažu 
novada domei, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
Ādažu novadā, LV-2164, norādot kon-
taktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, 
tālruni un e-pastu) un vēlamo līdzdalī-
bas veidu. Dalībai darba grupās lūgums 
pieteikties līdz 06.03.2015.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā 
persona ir Ādažu novada domes Attīstī-
bas un investīciju daļas projektu vadītāja 
Inga Pērkone, tālr.: 67996086, e-pasts: 
inga.perkone@adazi.lv.

Precizēta informācija par sabiedrī-
bas līdzdalības iespējām tiks ievietota 
Ādažu mājas lapā www.adazi.lv un no-
sūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto 
e-pastu. 

Aicinām ikvienu iesaistīties Ādažu 
novada attīstības plānošanas doku-
menta izstrādē!
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes sēdē (27.01.2015.) izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks, J.An-

tonovs, P.Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, 
A.Keiša, I.Pētersone-Jezupenoka, E.Plūmīte, P.Pultraks, 
L.Pumpure, J.Neilands, K.Sprūde, N.Zviedris.

1. Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 “Ādažu novada 
Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Gundegas” 2.z.v. 
lokālplānojuma grafiskās daļu un teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

Lēmums: Izdot saistošos noteikumus Nr.7/2015.
Balsojums: “par” - 12, “pret” – nav, “atturas” – 2 

(K.Sprūde, N.Zviedris).
2. Par nekustamo īpašumu “Ziemeļbullas”, “Liā-

nas”, “Mājas” un “Annas” detālplānojuma īstenoša-
nas kārtības precizēšanu, ielas nosaukuma, adrešu un 
lietošanas mērķu piešķiršanu.

Lēmums: Atļaut īstenot detālplānojumu un atdalīt no 
nekustamā īpašuma “Liānas” apbūves gabalu saskaņā ar 
spēkā esošo detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem 
“Ziemeļbullas”, “Liānas”, “Mājas” un “Annas”. Piešķirt 
detālplānojumā noteiktajai ielai jaunu nosaukumu: Li-
lijas iela, Stapriņi, Ādažu nov. Piešķirt parcelei Nr.18 
adresi: Lilijas iela 10, Stapriņi, Ādažu nov., lietošanas 
mērķis: neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme. Saglabāt nekustamā īpašuma “Liānas” pārējai 
daļai adresi: “Liānas”, Stapriņi, Ādažu nov., lietošanas 
mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Āda-

žu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam 
“Viesturi”.

Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma “Viesturi” 
zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sada-
līšanai pēc būvju rekonstrukcijas pieņemšanas eksplua-
tācijā. Piešķirt nekustamā īpašuma “Viesturi” parcelei 
Nr.1 ar ēkām un būvēm adresi: Vējupes iela 52, Ādaži, 
Ādažu nov., lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme. Piešķirt nekustamā īpašuma “Vies-
turi” parcelei Nr.2 adresi: Vējupes iela 50, Ādaži, Ādažu 
nov., lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes vienības atdalīšanu, adreses un lietoša-

nas mērķa piešķiršanu.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Vecli-

lavas”, atdalot no īpašuma zemes vienību 13,87 ha pla-
tībā. Piešķirt atdalāmajai zemes vienībai jaunu adresi: 
“Jaunlilavas”, Kadaga, Ādažu nov. Saglabāt atdalāmajai 
zemes vienībai lietošanas mērķi – zeme, uz kuras galve-
nā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes vienību apvienošanu, jaunu zemes 

vienību izveidošanu un adrešu un lietošanas mērķu 
noteikšanu.

Lēmums: Atļaut apvienot nekustamos īpašumus Gre-
dzenu ielā 1, 1A, 3, 5, 7, 7A, 9, 11, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
29A, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 
45, 47; Kungu ielā 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; bez adreses Kungu 
ielā un Gredzenu ielā. Noteikt apvienotajai zemes vie-
nībai adresi “Dailas”, Ādaži, Ādažu novads, lietošanas 
mērķis: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, un likvidēt apvienojamo zemes 
vienību adreses. Piešķirt izveidotajai ielai nosaukumu 
“Vainagu iela”. Atļaut atdalīt no apvienotā nekustamā 
īpašuma zemes vienības un piešķirt tām jaunas adreses: 
Vainagu iela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. 

Balsojums: “par” - 13, “pret” - nav, “atturas” – nav 
(K.Sprūde atstāja sēdi).

6. Par Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-
2022. gadam izstrādes uzsākšanu.

Lēmums: Uzsākt Attīstības programmas izstrādi 2016. 
- 2022. gadam. Apstiprināt programmas izstrādes darba 
uzdevumu un izpildes termiņus.

Balsojums: “par” - 9, “pret” – nav, “atturas” – 5 
(A.Keiša, I.Pētersone-Jezupenoka, E.Plūmīte, 
K.Sprūde, N.Zviedris).

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst K.G. nekustamā īpašuma nodokļa pa-

rādu par nekustamo īpašumu – zemi un mājokli Pirmā 
ielā 311.72 EUR apmērā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Lēmums: Dzēst SIA “DECENTS” nekustamā īpašuma 

nodokļa parādu par nekustamo īpašumu – zemi, “Bru-
ģi”, Eimuri, EUR 152.80 apmērā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Lēmums: Dzēst SIA “TĪKS” nekustamā īpašuma nodok-

ļa parādu par nekustamo īpašumu – ēkām un zemi, Mui-
žas iela 2 un Muižas iela 6, Ādaži, 12997.36 EUR apmērā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Lēmums: Dzēst SIA “Lange un Kompānija” nekusta-

mā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašu-
miem Rudens iela 21; Vasaras iela 4, 7, 9, Alderi, 336.13 
EUR apmērā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt līdz 31.01.2017. starp domi un D.P. 

noslēgto līgumu par telpas nomu Gaujas ielā 30 (Ādažu 
Sporta centrs, pagrabstāvs).

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par lauksaimniecības zemes darījumu komisijas 

izveidošanu.
Lēmums: Izveidot Lauksaimniecības zemes darījumu 

komisiju šādā sastāvā: priekšsēdētājs: Edvīns Šēpers 
(domes deputāts), komisijas locekļi: Valērijs Bulāns 
(domes deputāts), Volijs Kuks (nekustamā īpašuma spe-
ciālists), Valdis Ligers (Saimniecības un infrastruktūras 
daļas vadītājs), Nataļja Krasnova (jurists). Apstiprināt 
komisijas nolikumu. 

Balsojums: “par” - 12, “pret” – nav, “atturas” – 2 
(K.Sprūde, N.Zviedris).

10. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā.

Lēmums: Nodot SIA “Ādažu Namsaimnieks” bezat-
līdzības lietošanā ar apbūves tiesībām domei piederošo 
nekustamo īpašumu – zemesgabalu Attekas ielā 43A. No-
teikt līguma termiņu – 10 gadi no līguma stāšanās spēkā.

Balsojums: “par” - 13, “pret” – nav, “atturas” – 1 
(A.Keiša).

11. Par dalību Interreg Centrāl Baltijas programmas 
projektā.

Lēmums: Piedalīties Ādažu novada domes, Mālpils no-
vada domes, Olaines novada domes, Ikšķiles novada do-
mes un Somijas organizācijas “South Karelia Museum” 
kopprojektā, kas tiek gatavots Interreg Centrāl Baltijas 
programmas ietvaros. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo pašvaldības līdzfi-
nansējumu kopprojektā līdz 787500,00 EUR, finansējuma 
apjomu precizējot pēc tāmju sagatavošanas. Projekta ap-
stiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta īstenošanai 
nepieciešamo priekšfinansējumu 2015.gadā – tehniskā pro-
jekta izstrādei, 2016.gadā – pārējo aktivitāšu īstenošanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par izmaiņām Ādažu novada domes Sociālā die-

nesta struktūrā un amatu sarakstā.
Lēmums: Ar 01.02.2015. apstiprināt domes Sociālā 

dienesta struktūrā jaunu amatu “Sociālais darbinieks”.
Balsojums: “par” - 13, “pret” – nav, “atturas” – 1 

(E.Plūmīte).
13. Par izmaiņām Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas struktūrā.
Lēmums: Ar 01.02.2015. apstiprināt domes Ādažu BJSS 

struktūrā peldēšanas trenera amatu “Peldēšanas treneris”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par izmaiņām Ādažu novada pirmsskolas izglītī-

bas iestāžu struktūrās un darbinieku atlīdzību.
Lēmums: Ar 01.02.2015. apstiprināt Ādažu pirms-

skolas izglītības iestādes struktūrā jaunu amatu “Pa-
līgstrādnieks”. Ar 01.09.2015. apstiprināt Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādes struktūrā jaunu amatu 
“Mūzikas skolotājs”. Ar 01.02.2015. apstiprināt Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādes amatam “Psihologs” vie-
nu (pilnu) amata likmi.

Balsojums: “par” - 11, “pret” – nav, “atturas” – 3 
(E.Plūmīte, K.Sprūde, N.Zviedris).

15. Par Ādažu novada domes Ādažu vidusskolas 
struktūras izmaiņu apstiprināšanu.

Lēmums: Ar 01.02.2015. likvidēt Ādažu vidusskolas 

struktūrā vakanto amatu “Direktora vietnieks saimnie-
ciskajā darbā”. Ar 01.02.2015. apstiprināt Ādažu vidus-
skolas struktūrā jaunus amatus: “Darba aizsardzības 
speciālists” un “Pedagoga palīgs”.

Balsojums: “par” - 11, “pret” – nav, “atturas” – 3 
(E.Plūmīte, K.Sprūde, N.Zviedris).

16. Par Ādažu novada domes Saimniecības un infra-
struktūras daļas struktūras izmaiņām.

Lēmums: Ar 01.02.2015. likvidēt domes Saimniecī-
bas un infrastruktūras daļas struktūrā vakanto amatu 
“Datora operators”. Ar 01.02.2015. apstiprināt domes 
Saimniecības un infrastruktūras daļas struktūrā jaunu 
amatu “Projekta vadītājs”. 

Balsojums: “par” - 10, “pret” – 3 (A.Keiša, K.Sprūde, 
N.Zviedris), “atturas” – 1 (E.Plūmīte).

17. Par izmaiņām Ādažu novada domes Sporta daļas 
struktūrā un amatu sarakstā.

Lēmums: Ar 01.02.2015. likvidēt domes Sporta daļas 
struktūrā vienu vakantu amata vietu “Peldēšanas ins-
truktors”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par Ādažu novada domes Grāmatvedības daļas 

iekšējo restrukturizāciju.
Lēmums: Ar 30.04.2015. likvidēt domes Administrā-

cijas Grāmatvedības daļā šādas amata vienības: “Algu 
grāmatvedis” un “Grāmatveža palīgs IT jautājumos”. 
Ar 01.05.2015. domes Grāmatvedības daļā izveidot jau-
nu amata vienību “NĪN administratora palīgs” un ap-
stiprināt daļas struktūru. 

Balsojums: “par” - 12, “pret” – nav, “atturas” – 2 
(J.Antonovs, E.Plūmīte).

19. Par izmaiņām Ādažu novada domes Sabiedrisko 
attiecību daļas struktūrā un amatu sarakstā.

Lēmums: Ar 01.02.2015. apstiprināt domes Sabiedris-
ko attiecību daļas struktūrā jaunu amatu “Sabiedrisko 
attiecību speciālists”.

Balsojums: “par” - 11, “pret” – 1 (E.Plūmīte), “attu-
ras” – 2 (A.Keiša, K.Sprūde).

20. Par izmaiņām Ādažu novada domes struktūr-
vienību struktūrā un amatu sarakstā.

Lēmums: Ar 01.02.2015. apstiprināt domes Adminis-
trācijas struktūrā jaunu amatu “Izglītības darba un jau-
natnes lietu speciālists”.

Balsojums: “par” - 13, “pret” – nav, “atturas” – 1 
(A.Keiša).

21. Par izmaiņām Ādažu novada domes amatu sa-
rakstā.

Lēmums: Likvidēt Ādažu novada domes amatu “Re-
vidents”.

Balsojums: “par” - 10, “pret” – 2 (A.Keiša, K.Sprū-
de), “atturas” – 2 (E.Plūmīte, N.Zviedris).

22. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mē-
nešalgām 2015.gadā.

Lēmums: Noteikt atlīdzību par pašvaldības deputātu 
darbu EUR 18,00 stundā. Apstiprināt pašvaldības amat-
personu (darbinieku) mēnešalgu. Lēmums stājas spēkā 
ar 01.02.2015.

Balsojums: “par” - 8, “pret” – 4 (E.Plūmīte, A.Kei-
ša, K.Sprūde, N.Zviedris), “atturas” – 2 (J.Antonovs, 
I.Pētersone-Jezupenoka).

23. Par pašvaldības vidējās izmaksas noteikšanu vie-
nam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Lēmums: Apstiprināt pašvaldības vidējās izmaksas 
vienam izglītojamam pirmsskolas izglītības programmā 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē EUR 180,76 
apmērā mēnesī. Lēmums stājās spēkā ar 01.02.2015.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
24. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Lienei Krūzei savienot novada Admi-

nistratīvās komisijas locekļa amatu ar rasētājas darbu 
SIA “Leģenda Gold”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
25. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā 

bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot I.A. īpašumā bez atlīdzības daudzdzī-

vokļu mājai (Pirmā ielā) piesaistītā un dzīvoklim piekrī-
tošās domājamās daļas no ēkai piesaistītā zemes gabala.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
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No sirds sveicam
seniorus jubilejā! 
Onu Bēvaldi 70 g. 
Irinu Čujani 70 g. 
Maldu Eglīti 70 g.
Jevgeņiju Ostrovsku 70 g.
Viktoru Svetcovu 70 g.
Anitu Bernāti 75 g.
Intu Granovski 75 g.
Aiju Gulbi 75 g. 
Egonu Siliņu 75 g. 
Pāvelu Bulanu 80 g. 
Jāni Kliederu 80 g.
Annu Leimani 80 g. 
Rasmu Liepiņu 85 g.
Raisu Novikovu 85 g. 
Mariju Ščerbuku 85 g. 
Klāru Andrijecu 90 g. 
Malvīni Vaivodi 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

© “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 “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”. Tirāža 4000 eksemplāri. 

Aptauja par novada bibliotēkas vietu
Ādažu novada dome no 15.02.2015. – 15.03.2015. 
veic aptauju, lai noskaidrotu iedzīvotājiem ērtāko 
bibliotēkas atrašanās vietu. Aizpildīto aptaujas zīmi 
lūgums iemest speciālā aptaujas urnā “Aptauja. Bib-
liotēka” domes Klientu apkalpošanas centrā Gaujas 
ielā 33A un pašreizējā novada bibliotēkā Ādažu 
vidusskolā, Gaujas ielā 30. Uz aptaujas jautājumu 
iespējams atbildēt arī novada domes mājaslapā 

www.adazi.lv.
Kur Jums būtu ērtāk apmeklēt

novada bibliotēku?
   Rīgas gatvē 5, tirdzniecības centrā “Apel-

sīns”, 2. stāvā
   Gaujas ielā 27B, veikala “Aibe” 2. stāvā, 

(pie DOS mājām)
Veiciet atzīmi pretī Jūsu izvēlētajai atbildei!

SENIORU FEBRUĀRA MĒNEŠA SAIETS
18. februārī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

Piedalās novada domes pārstāvis
Mīļi aicināti visi seniori!

SENIORU MARTA MĒNEŠA SAIETS
18. martā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

Mīļi aicināti visi seniori!

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKĀ JĒZUS KRISTUS 
DRAUDZE

 dziedināšanas dievkalpojumi svētdienās
no plkst. 16.30 –18.30

Slimo dziedināšanas dievkalpojumi
1., 15. martā, 26. aprīlī

Gavēņa dievkalpojums 29. martā
Jēzus Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums 5. aprīlī 

Ādažu vecās pagastmājas telpās Gaujas ielā 16,
2. stāva zālē

IZPILDRĪKOJUMS
Ādažu novadā 

2015. gada 27. janvārī Nr. 31
Par administratīvā akta piespiedu izpildi

1. Pamatojoties uz Ādažu novada bāriņtiesas 22.03.2011. lēmumu Nr.1-6/8 par S.O. ievietošanu ilgstošas 
sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, Ādažu novada dome 2011. gada 24. maijā pieņēma lēmu-
mu Nr.84 „Par samaksas noteikšanu ārpusģimenes pakalpojumiem” (turpmāk tekstā Lēmums), ar kuru 
noteica samaksu par S.O. sniegtajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem tēvam Igoram Osipovam 
(turpmāk Parādnieks) EUR 85,37 (LVL 60.00) mēnesī. 

2. Lēmums stājās spēkā 2011. gada 20. jūnijā un kļuva neapstrīdams 2011. gada 20. jūlijā.
3. Pamatojoties uz pieņemto Lēmumu, Parādniekam tika nosūtīti rēķini 2014. gadā:

N.p.k. izrakstīšanas datums Rēķina Nr. summa EUR samaksas termiņš
3.1. 31.01.2014. R14.0027 85,37 14.02.2014.
3.2. 20.02.2014. R140097 85,37 04.03.2014.

  Kopējais parāds par periodu no 01.01.2014. līdz 28.02.2014. sastāda EUR 170,74.
4. 2015. gada 15. janvārī pašvaldības laikrakstā „Ādažu Vēstis” tika publicēts brīdinājums Parādniekam 

par parāda nomaksu par S.O. sniegtajiem ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, 
kurā lūgts samaksāt parādu labprātīgi līdz 2015. gada 25. janvārim. 

Brīdinājums stājās spēkā 16.01.2015. un kļuva neapstrīdams 24.01.2015.  
Parāds brīdinājumā noteiktajā termiņā nav samaksāts. 
 Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2014. gada 18. marta noteikumu „Nr.142 ”Noteikumi par ārpusģi-

menes aprūpes samaksas kārtību” 12. punktu, Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu, 361., 
363., 367.pantu, Ādažu novada dome 

izdod izpildrīkojumu:
1. Veikt Ādažu novada 2011. gada 24. maija lēmuma Nr.84 „Par samaksas noteikšanu ārpusģimenes 

pakalpojumiem” piespiedu izpildi.
2. Piedzīt no Igora Osipova, (personas kods), pēdējā deklarētā dzīvesvieta „Kārļi”, „Kārļmuiža”, Dunda-

gas pagasts, Dundagas novads samaksu par S.O. sniegtajiem ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumiem par kopējo summu EUR 170,74 (viens simts septiņdesmit eiro, 74 centi) apmērā par laika 
periodu no 01.01.2014. līdz 28.02.2014. bezstrīdus kārtībā, piedziņu vēršot uz Parādnieka naudas līdzek-
ļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo mantu.

3. Pamatojoties uz Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktu otro daļu izpildrīkojumu pub-
licēt laikrakstā „Ādažu Vēstis” un izlikt pašvaldības ēkā. 

4. Šo izpildrīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu nams (Baldones iela 1A, 
Rīga ) septiņu dienu laikā no dienas, kad adresātam tas paziņots.

M.Sprindžuks

28. FEBRUĀRĪ LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA 
Novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgajiem LIELGABARĪTA 

SADZĪVES ATKRITUMIEM BEZ MAKSAS, nododot  mēbeles un elektropreces (kopā līdz 100 kg personai) 2015. 
gada 28. februārī SIA ”Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā šādos laikos un vietās:

1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā) 09.00 – 09.30
2. KADAGA (vecais veikals) 10.00 – 10.30
3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43) 10.45 – 12.00
4. KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8) 12.15 – 12.45
5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem) 13.00 – 13.30
6. ALDERI (pie veikala) 13.45 – 14.15
7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas) 14.30 – 15.00
8. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums 15.15 – 15.45

“Eco Baltia Vide” pārstāvis Klientu
apkalpošanas centrā

23. februārī no plkst.12.00 līdz 19.00
Gaujas iela 33A, Ādaži

Ādažu novada domes vadība ir tikusies ar SIA „Eco 
Baltia Vide” sakarā ar iedzīvotāju izteikto neapmie-

rinātību par līdz šim izsniegtajiem rēķiniem. Ņe-
mot vērā uzņēmuma klientu centra lielo noslodzi, 
kas neļauj operatīvi izskatīt iedzīvotāju pretenzijas, 

uzņēmums organizēs sava klientu apkalpošanas 
speciālista ierašanos un Ādažu novada iedzīvotāju 
pieņemšanu klātienē. Aicinām iedzīvotājus izman-
tot šo iespēju un tikties ar uzņēmuma speciālistu.

PATEICĪBA
Jurim Bricim ar komandu un Zinaidai Kozurei 

Bērnu vecāki pateicas par Jūsu labo sirdi un atbal-
stu līdzcilvēkiem. Paldies Latvijas Bērnu bāreņu 

fonda prezidentam Jurim Bricim un viņa komandai – 
Kristīnei, Inārai, kā arī Bērzpils Daudzbērnu ģimeņu 

biedrības vadītājai Zinaidai Kozurei.
Neizsīkstošu darba sparu Jums 2015. gadā! 

Staņislavsku ģimene

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILITĀRĀS 
BĀZES KAPELĀ KADAGĀ

Sākot ar 18. februāri,
Pelnu trešdienu,

iesākas Lielais gavēnis
Katru svētdienu – 22. februārī;

1. martā; 8. martā; 15. martā; 22. martā
Sv. Mise plkst.15.00

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

piemiņas dievkalpojums.
Pirms katras sv. Mises plkst. 14.00

Rožukronis un Grēksūdzes sakraments
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments!

Plašāka informācija pa tālr. 26434830
Kapelāns Raimonds Krasinskis
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ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES FEBRUĀRĪ UN MARTĀ
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171

www.adazikultura.lv

26. februārī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagogu 
KONCERTS

Ieeja brīva

27. februārī plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Latvijas Jaunatnes teātra izrāde bērniem
UN ATAKAL PIFS

Lomas: Laila Kirmuška, Jūlija Ļaha, Jānis 
Kirmuška, Pēteris Šogolovs, Edgars Lipors         

un Jānis Mūrnieks.
Jaunos aranžējumus leģendārajām Jāņa 

Petera un Ivara Vīgnera dziesmām veidoja 
Kristaps Krievkalns.

Biļetes EUR 5.00, 7.00, 10.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

28. februārī plkst. 14.00
CERIŅU ZĀLĒ

Senioru vokālo ansambļu koncerts
DZIESMU PUTENIS

Šoreiz viesosies kolektīvi no Saulkrastiem, 
Lēdurgas, Mores, Rīgas un Ādažiem.

Īpašais viesis Andris Daņilenko
No 1. – 14. martam

IZSTĀŽU ZĀLĒ
Galerijas “Mākslas banka” izstāde

Piedalas mākslinieki: Inga Pērkons (gleznas), 
Mārtiņš Pērkons (svēpētā keramika),

Arnis Vēzis (porcelāns),
Gunārs Bērzinš (Baltu rotas)
Tikšanās ar māksliniekiem
6. un 13. martā plkst. 17.30

6. martā plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Harija Baša trio un 
Aminatas Savadogo

DŽEZA MŪZIKAS KONCERTS
Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs

www.bilesuparadize.lv

17. martā plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Sānsolītis” ielūdz uz koncertu

PAVASARA SADANCIS

Piedalās draugi no Mālpils, Lēdurgas, 
Saulkrastem u.c.

13. martā   plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Valmieras teātra viesizrāde
TAUREŅI IR BRĪVI

Dons ir atbrīvojies no savas labās, bet
valdonīgās mātes rūpēm un no bagātas 

savrupmājas pārcēlies uz Ņujorkas
bohēmas un imigrantu rajonu, lai nodotos 

mūzikai. Iepazīšanās ar kaimiņu meiteni 
Džilu atklāj viņam nebijušu izjūtu pasauli, 
sniedz jaunu spēku, bet sagādā arī sāpes. 
Un ļauj sarakstīt dziesmu par taureņiem.

Lomās: Mārtiņš Meiers, Inese Pudža, 
Dace Eversa, Kārlis Neimanis

Biļetes EUR 5.00, 7.00, 10.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs  
www.bilesuparadize.lv

14. martā   plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Latvijas vokālo ansambļu festivāls
TIK PIE GAUJAS

Viesosies kolektīvi no Skrīveriem, Skultes, 

Suntažiem, Rīgas, Allažiem, Limbažiem, 
Aizkraukles, Ikšiles u.c.
No 16. – 31. martam

IZSTĀŽU ZĀLĒ
Sadarbībā ar žurnālu “Četras sezonas”

fotoizstāde
MŪSU KULINĀRIJAS MANTOJUMS

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

STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230

No 20. februāra – 31. martam 
VĒSTURES UN MĀKSLAS GALERIJĀ IZSTĀDE

       LATVIJAS HOKEJAM – 80
Izstādes atklāšana un tikšanās
ar izstādes veidotāju
Ē. Grabovski un Ādažu sporta
dzīves veicinātājiem 
20. februārī
plkst. 15.00

20. februārī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

AIJA ANDREJEVA
10 gadi uz skatuves koncertprogrammā

SOĻI
Desmit gadu laikā uzkrātā pieredze un 

kolēģu loks iedvesmo atgriezties pie paša 
svarīgākā jebkura dziedātāja darbā –

sava klausītāja.
Biļetes EUR 7.00 – 15.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs  

www.bilesuparadize.lv

21. februārī plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Senioru deju kolektīvs “Dēka” ielūdz
 uz iepazīšanās sadanci

DĒKA PIE GAUJAS ĀDAŽOS
Piedalās kolektīvi no Aknīstes, Ķeguma, 

Ķekavas, Limbažiem, Saulkrastiem,
Garkalnes, Ulbrokas, Salaspils,

Zvejniekciema, Salacgrīvas, Siguldas.
Ieeja brīva

24. februārī plkst. 19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Latviešu mākslas filma
MODRIS

Filmas “Modris” stāsts balstīts uz patiesiem 
notikumiem, tas attēlo tikko pilngadību 

sasnieguša puiša liktenīgu dzīves posmu – 
konflikts ar māti iziet no rāmjiem, par sīku 

zādzību māte savu dēlu nodod policijai. Tas 
puisi noved krustcelēs ar Latvijas tiesu sistē-

mu un attiecībām ar vienaudžiem. Spēlfilmas 
scenārijs balstīts uz patiesiem notikumiem.

Biļetes - EUR 3.00 Kultūras centra kasē


