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Ādažu novada dome
ĶERT VĒJU
Daudzkārtējs Latvijas un Baltijas čempions
vindsērfingā un vairākkārtējs pasaules un
Eiropas čempions ledus vindsērfingā, burāšanās treneris Jānis Preiss jau sesto gadu par
savām mājām sauc Podniekus Ādažu novadā.
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ČETRI MĒNEŠI AMATĀ
Iepazīstam personību! Normunds Zviedris. Negaidīti ievēlēts Ādažu novada
domes priekšsēdētāja amatā pirms četriem mēnešiem un tikpat pēkšņi saņēmis pieprasījumu atkāpties.

8. lpp.

Foto – Edgars Kalmēns

Vērienīgi aizvadīti Gaujas svētki

Gaujas svētki Ādažos šogad aizvadīti
vērienīgāk nekā jebkad agrāk. Ādažnieku un viesu īpašu interesi izraisīja Nacionālo bruņoto spēku militārās
tehnikas demonstrācija, velo un auto
tehnikas izstāde, Moto triāla skolas un
motobola paraugdemonstrējumi, kā arī
bezceļu apvidus auto skate. Viesi un
ādažnieki iztaujāja karavīrus par militāro tehniku. Kādas izjūtas pārņem,
atrodoties tajā, ikvienam interesentam
bija iespēja izmēģināt arī pašam. Svētku

apmeklētājus priecēja arī labākie Ādažu Kultūras centra un Ādažu izglītības
iestāžu kolektīvi. Bērni varēja izbaudīt
izjādes ar zirgiem, nogaršot dažādus
kārumus, iegūt tetovējumu no hennas,
kā arī apmeklēt radošās darbnīcas Ādažu Mākslas un mūzikas skolā un iesaistīties daudz un dažādās citās atrakcijās.
Pavasara tirdziņā bija iespēja iegādāties
dažādus amatnieku darinājumus un
lauku labumus. Vakarā Vējupes krastā tika aizdedzināti vairāki ugunskuri.

Muzeju naktī bija skatāma vēsturisku kino fragmentu skate par Ādažiem
gan brīvā dabā, gan iekštelpās. Vakara
programmā viesus priecēja folkloras
grupas "Garataka" un "Grodi", Nils Īle,
Ingus Ulmanis ar grupu "Lādezers",
Olga Rajecka, Normunds Rutulis un
"Slavenais Rīgas orķestris", trio "Limonāde", kā arī maestro Raimonds Pauls.
Īstu pārsteigumu visiem sagādāja uguņošanas izrādes krāšņais un interesantais scenārijs.

Foto – Monika Griezne

 Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Karina Sprūde sveicina
Nīderlandes ūdens valdes pārstāvi Ēriku
van Esenu.

Foto – Karina Sprūde

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs Normunds Zviedris
steidz paveikt pēdējos darbus,
lai varētu uzņemt Gaujas svētku viesus.

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs Normunds Zviedris
pateicas par darbu un sadala
svētku torti visiem Gaujas
svētku organizatoriem.

Foto – Signija Roze

Foto – Laima Jātniece

 Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe sveic 9. un 12.
klases audzēkņus pēdējā skolas zvana pasākumā.

Foto – Karina Sprūde

 Ādažu novada domes vadība ar Nīderlandes
Ūdens valdes ekspertiem pārrunā meliorācijas un pretplūdu sistēmas uzlabošanas
iespējas.

Foto – Monika Griezne

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Normunds Zviedris un izpilddirektors
Guntis Porietis satiek Marko Vīndorpu,
Nīderlandes Ūdens valdes pārstāvi.

Foto – Monika Griezne

Foto – Monika Griezne

RUBRIKA BILDĒS
MĒNESIS

 Uz Ādažu poligonu dodas Lietuvas
un ASV militārās tehnikas kolonna.
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 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Atvērto durvju dienā interesenti ne tikai varēja aplūkot skaistās skolas telpas, bet arī
aplūkot darbu izstādi katrā skolas klasē.

Foto – Signija Roze

 Ādažu
Mākslas un
mūzikas skolas
izlaidumā
arī skolotāja
Olga Freimane
un Ādažu
novada domes
priekšsēdētāja
vietniece
Karina
Sprūde.

Foto – Anita Milanceja
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Foto – Signija Roze

 Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes audzinātāja Vita Abricka
ar audzēkņiem bērnu deju koncertā Bērnu aizsardzības dienā
Līgo laukumā.

 Pūtēju ansamblis skolotāja Miervalža Lejas vadībā uzstājas uz
Gaujas svētku lielās skatuves.
 Ādažu vidusskolas izlaidumā skolotājas Sarmīte Savicka, Anna
Deniškāne un Elza Skerškāne.
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Šķeļot viļņus
"Neuzskatu, ka esmu ar kaut ko pārāks, man tikai paveicies, ka māku
vicināt buru labāk kā kāds cits, toties
droši vien daudz ko daru sliktāk," par
sevi saka vairākkārtējs pasaules un
Eiropas čempions ledus vindsērfingā
un daudzkārtējs Latvijas un Baltijas
čempions vindsērfingā, viens no Latvijas Olimpiskās burāšanas skolas dibinātājiem, burāšanas treneris Jānis
Preiss. Viņš gūst uzvaras ne tikai sportā – veiksmīgi saimnieko arī 50 hektāru lielā lauku saimniecībā pie Nīcas un
audzē graudus, bet Ozolniekos kopā
ar domubiedru ražo unikālas vējdēļa
spuras. Dzimis un audzis Liepājā, jau
sesto gadu par savām mājām viņš sauc
Podniekus Ādažu novadā. Šobrīd Jānis
Preiss ir pirmais pasaules rangā vindsērfinga "Formula" klasē.
Pagājušā gada rudenī Jūs ar vējdēli sasniedzāt Gotlandi. Kas bija tas dzinulis, kas neļāva padoties un trešo reizi
doties pretī Gotlandes salai, līdz beidzot to sasniedzāt?
Tas viss sākās kā avantūra, traka ideja,
var vai nevar. Diemžēl pirmajos divos
mēģinājumos pieļāvām daudz kļūdu un
daudz ko neņēmām vērā, bet tā nevar.
Īpaši jau ar jūru jokot nevar. Viens pats
es noteikti nebūtu turpinājis šo pasākumu, bet uzradās uzņēmīgi cilvēki, kuri
teica –darām. Un sanāca!
Kādas ir izjūtas, kad pēc 11 pavadītām
stundām uz ūdens, ir sasniegts ilgi lolotais mērķis?
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Sajūtas ir foršas, un domas prātā nāk vislabākās, bet tas jau vairāk bija stāsts par
trakas idejas radīšanu un tās realizāciju.
Laikam esmu tāds cilvēks – man patīk
nospraust mērķi un uz to doties. Doties,
kamēr sasniedzu.
Kāpēc jums ir nepieciešamas šīs uzvaras, mērķi, kurus sasniegt?
Es nedomāju, ka esmu kaut kāds izņēmums, mums visiem ir mērķi un virsotnes, ko gribam sasniegt, bet, iestingstot
ikdienas rutīnā, par tām aizmirstam.

Foto – šeit un citviet rakstā no privātā arhīva

PERSONĪBA
Nē, burājot laikam nē, taču nesen biju
Azoru salās, kur notika pasaules čempionāts. Vienu pēcpusdienu, kad nebija
vējš, gājām sērfot (bez buras pa viļņiem).
It kā – nekas īpašs, līdz tam brīdim, kad,
ēdot vakariņas, vietējie čaļi sāka apspriest, cik lielu haizivi, kurš redzējis. Izrādās, Azorās tā ir pierasta lieta – sērfot
kopā ar šarkiem, par ko biju krietni izbrīnīts. Viņi gan mierināja, ka tās neesot
badā un uzbrūkot ļoti reti.
Kā izvēlējāties savu dzīvi saistīt ar
sportu?
Pat nezinu vai izvēlējos, kaut kā tā viss
sakrita, ka 8 gadu vecumā Liepājā pieteicos burāšanas pulciņā, un tas mani
ievilka.
Vai sports būtībā nav nepārtraukta
cīņa ar sevi?
Noteikti ir, un tā ir bezkompromisu
cīņa, bet visa dzīve jau tāda ir. Galvenokārt man patīk pats process, burāt vai
sērfot – vienalga. Tu esi viens ar dabu,
tāda sava veida meditācija... Es to noteikti nedarītu, ja šis sports man būtu kā
pienākums vai kāds to liktu darīt.
Es domāju – te vairāk ir jautājums par
procesu, vai dzīvo un ar jebkuru problēmu cīnies, vai uztver to kā izaicinājumu,
uzdevumu kas jāatrisina.
Interesanti, jūs sakāt, ka visa dzīve ir
bezkompromisu cīņa. Viedi skolotāji
parasti vēsta, ka dzīve ir kompromisu
māksla...
Šeit es domāju tādu pozitīvu cīņu, ne iznīcinošu, bet attīstošu, ne tādu, kur viens
otru nogalina, bet iemācās kaut ko jau-

Ir jābūt izturīgam un pacietīgam,
lai kļūtu labāks.
Man laikam ir nedaudz paveicies, ka
paralēli ikdienas darbiem spēju izrauties uz šādiem un līdzīgiem pasākumiem.
Ir iekšēji un ārēji mērķi. Ārējie svarīgi,
lai pierādītu kaut ko otram, sabiedrībai, citiem, bet iekšējie – lai pārvarētu
kaut ko sevī. Kuri no šiem mērķiem
jums pašam svarīgāki?
Varbūt augstprātīgi skan, bet sabiedrībai
neko negribu pierādīt. Man nav svarīgi,
ko kāds domā vai nedomā par mani, svarīgāk ir savākt ap sevi motivētu komandu, kas par to lietu deg un iet uz priekšu. Man arī ļoti patīk pārlasīt anonīmus
komentārus, kur eksperti izsaka savas
domas par vienu vai otru lietu. Pārsvarā
par to uzjautrinos, bet citreiz kļūst žēl to
cilvēku, kas spēj nolaisties tik zemu...
Vai, kādreiz, veicot kādu no distancēm, pārņēmušas arī bailes?

nu. Ir jābūt izturīgam un pacietīgam, lai
kļūtu labāks.
Protams, tā ir arī kompromisu māksla,
bet nevar jau visu laiku meklēt kompromisus, dažreiz ir jāiet grūtakais ceļš, jāsauc lietas īstajos vārdos.
Pats esat uzstājīgs un nepiekāpīgs? Nemēdzat sevi žēlot?
To nezinu, tas jāprasa citiem. Ir lietas,
kurās esmu kompetents un man ir savs
viedoklis, ja man tāda nav, tad klusēju.
Par sevis žēlošanu... Man patīk iet līdz
galam, padarīt iesākto, mācīties ko jaunu. Ja tā ir sevis nežēlošana, tad jā, bet
tai pat laikā – patīk daudz darīt, lai pēc
tam varētu kaut ko vairāk atļauties un
nebūtu jāvaino valsts un visi pārejie pie
sliktas dzīves.
Vai, gūstot tik augstus panākumus
sportā Latvijā un pasaulē, Jūs nav skārusi zvaigžņu slimība?
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PERSONĪBA
Ha-ha-ha, es nezinu, man ir savs viedoklis par Latvijas zvaigznēm, bet neteikšu
to publiski, lai nebūtu rupjš. Domāju, ka
nē, neuzskatu, ka esmu ar kaut ko pārāks, man tikai paveicies, ka māku vicināt buru labāk kā kāds cits, toties droši
vien daudz ko daru sliktāk. Nekad neesmu sevi vērtējis augstāk vai pārāk par
citiem.
Kāpēc patīk tieši vindsērfings, nevis
kāds cits sporta veids?
Grūti pateikt, jau mazs būdams, 8 gadu
vecumā zināju, ka gribu nodarboties ar
vindsērfingu, bet tajā laikā tas nebija iespējams, jo tik mazas buras nebija. Līdz
ar to – sāku burāt ar bērnu jahtiņām un
tikai pēc pāris gadiem – ar vējdēli.
2010. gadā Latvijas Olimpisko rezervju burāšanas skolas Rīgā un Liepājā
apvienojās. Jūs minējāt, ka tas notika
tādēļ, lai sniegtu jauniešiem apmācību daudz augstākā līmenī. Vai tas ir
izdevies?
Jā, skola darbojas uz pilnu jaudu, ziemā
ir treniņi sporta zālē un baseinā, vasarā
– Jaunciema ostā. Paralēli Latvijas Olimpisko rezervju burāšanas skolai Jaunciemā darbojas sporta kluba "Rīdzene"
grupa. Latvijas Olimpisko rezervju burāšanas skola ir tāda kā platforma, bet
"Rīdzenē" jau trenējas sagatavoti sportisti. Tas notiek ar Rīgas domes atbalstu.
Kā vispār raugāties uz jaunās paaudzes
iespējām šajā sportā?
Jaunieši mūsdienās ir fantastiski, vismaz
tie, kuri nonāk pie manis. Viņi ir tik motivēti un ar pieaugušu domāšanu, viņi
zina, ko grib!
Vai burāšanas treniņus var atļauties tikai bagātu vecāku bērni?
Tas ir stereotips. Vai burāšanas treniņš
divas reizes nedēļā, saņemot visu ekipējumu un par to maksājot 100 eiro mēnesī, ir dārgi?
Cik ilgi dzīvojat Ādažos?
No 2008. gada.
Kādēļ izvēlējāties Ādažus par savām
mājām?
Man patīk lauku sajūta blakus lielpilsētai, īpaši jau vasarā. Es dzīvoju ne tieši
Ādažos, bet Podniekos, kur apkārt ir
daudz zālienu, koku, ir bērnu laukums
un upīte. Forši. Izvēle bija diezgan spontāna, vajadzēja lielāku dzīvojamo platību, kādu Rīgā nevarēju atļauties.
Kādēļ pametāt savu mīļo Liepāju?
18 gados devos studēt uz Rīgas Tehnisko
universitāti elektroinženieriju, pēc stu4

dijām arī paliku Rīgā. Ar laiku tomēr sapratu, ka nekas tā neaizrauj, kā ķert vēju.
Vai ir kāds īpašs cilvēks, kuram pateicoties, tik daudz esat sasniedzis?
Visu laiku pieminat manus sasniegumus, bet nemaz tā nejūtos. Pateicību
viennozīmīgi esmu parādā savai mammai, kura mani vienmēr ir atbalstījusi
jebkurā lietā, ko daru.
Kāds Jūs bijāt bērnībā – tāds, kurš nevar nosēdēt un kuram patīk dauzīties,
vai drīzāk – mierīgs un nosvērts?
Skolā biju mierīgs un nosvērts, liekas, ka
neizcēlos ar nekārtību radīšanu vai traucēšanu. Man bija sports, kur izārdīties
un pierādīt sevi.
Sportistiem ir īpaša diēta, veselīga
ēdienkarte, vai ir arī īpašs režīms, kādu
cenšaties ievērot?
Nav ne režīma, ne diētas, piemēram, ja
augusta beigās Liepājā ir pasaules čempionāts, tad pa dienu veicu četrus braucienus, bet vakarā braucu kult rudzus, pa

uzrunāja Kārlis Veidemanis, kuram ir
ražotne Ozolniekos. Viņš nodarbojas ar
dažādu poliuretāna produktu ražošanu.
Galvenokārt eksporta tirgiem. Kārlis teica, ka tas nevarot būt sarežģīti. Sākumā
viņu pat gribēju atrunāt, jo nedaudz kaut
ko zināju no citiem spuru ražotājiem, ka
tas nav vienkāršs process. Tai pat laikā
neteicu nē, jo tas likās aizraujoši un interesanti. Pirmās spuras, protams, nebija tās labākās. Bija jāiet garš un smags
celš, lai nokļūtu tur, kur esam tagad.
Tika radītas entās formas un materiālu
salikumi, lai dabūtu tās raksturlīknes tādas, kādas vēlējāmies. Es savukārt veicu
galveno testēšanas darbu Latvijā un ar
labākajiem paraugiem braucu uz Havaju salām, Angliju, Argentīnu, Ēģipti un
vēl daudz kur, lai testētu tās ar labākajiem sērferiem. Ar šīm spurām braucu
pats, kā arī šā gada pasaules čempionātā
pirmajā un trešajā vietā ierindojās mani
draugi un testa partneri Ross Viljams

Pie mums viss ir citādāk. Nedod Dievs,
kādam pateiksi, ka labi iet vai uzsmaidīsi.
ceļam Statoilā nopērkot fast food. Ar to
nelielos, bet brīžiem tādā ritmā dzīvoju.
Protams, ka pārsvarā cenšos ēst veselīgi
– salātus, zupas, zivi, brokastīs auzu pārslu putru, ēdu daudz augļus.
Minējāt, ka burāšana ir sava veida meditācija. Meditatīvas profesijas un nodarbes saista cilvēku, kas savā dziļākajā
būtībā ir vienpatis. Drīzāk esat vienpatis vai sabiedrības dvēsele?
Sabiedrības dvēsele – noteikti nē, man
patīk būt vienam vai savu tuvāko lokā,
bet noteikti ne lieli pasākumi.
Kā sākāt nodarboties ar vējdēļu spuru
ražošanu?
Pilnīgi nejauši trīs gadus atpakaļ mani

(Ross Williams) no Anglijas un Gonzalo
Kosta Hevels (Gonzalo Costa Hoevel) no
Argentīnas.
Sēdēt uz lauriem netaisāmies, jo nekas
nestāv uz vietas – mainās dēļi, buras,
masti, un tas ietekmē to, kādu spuru
vajag. Katru dienu pasaulē kāds kaut ko
izdomā, un tas ir interesanti. Nezinu, vai
tā ir tā cīņa vai process, par ko jau runājām. Ir vienkārši interesanti piedalīties
tajā, un ne tikai piedalīties kā skatītājam,
bet cīnīties par savu vietu. Ar Kārļa matemātisko domāšanu, ķīmijas maģistra
grādu un fiziķa analītisko prātu, manu
sapratni par vējdēli un burāšanu, neskaitāmajām stundām uz ūdens un testiem,
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PERSONĪBA/NOVADĀ
mums ir izdevies radīt labāko produktu
pasaulē. Ar to patiesi lepojos.
Par ko vispār sāp sirds un kas dara
priecīgu?
Pēc dabas laikam esmu optimists un ilgi
nespēju un nevaru dzīvot ar sāpošu sirdi,
tāpēc, vai nu to padaru priecīgu, vai arī
kaut ko mainu apstākļos. Diemžēl Latvijā notiek daudz nejēdzību, bet tas nav
tikai pie mums. Es parasti cenšos nevis
apspriest šīs lietas un bēdāties, bet kaut
ko reāli darīt, jo darot vismaz centies
kaut ko mainīt, ar runāšanu nekas netiek
līdzēts. Man gribētos dzīvot sakartotākā
vidē. Ar to domāju, lai cilvēkiem būtu
lielāka drošība par nākotni – būtu darbs
un varētu saņemt pienācīgu atalgojumu
par to, kā tas ir citur Eiropā. Mums ir
visas iespējas tādiem būt, bet ir jādomā
valstiski, kā to panākt. Braukājot apkārt
pa pasauli, fascinē tas cilvēku starojums,
kas no viņiem nāk. Pie mums viss ir citādāk. Nedod Dievs, kādam pateiksi, ka

labi iet vai uzsmaidīsi. Padomās, ka esi
jocīgs vai kādu apzadzis. Protams, mums
nav visu gadu +30 un saule, mums jādomā par to, kā dzīvosim pa ziemu!
Iepriecina, ka esam spēcīga, gudra un
arī lepna tauta, un tā tam arī jābūt. Laikam mans kurzemnieciskais raksturs
liek man tā justies. Zinu, ka arī draugi
visā pasaulē par mani tā domā, bet es
ar to lepojos. Es ļoti ceru, ka kādā brīdī
valstiskā līmenī lielie onkuļi sapratīs, ka
tieši kultūra un sports nes Latvijas vārdu
pasaulē. Domāju, ka man nav jāsauc uzvārdi, kas vistiešākajā veidā uzspridzinājuši interneta portālus saistībā ar Latvijas
vārdu. Tas ir mūsu potenciāls, bet skumji, ka sporta treneris vai skolotājs tai pat
laikā saņem minimālo algu.
Kas ļauj justies patiesi laimīgam?
Tad jāprasa, kas ir laime? Domāju, ka tas
ir ļoti filozofiski dziļš jautājums, jo laimes izpratne katram ir citādāka. Viens
ikdienas rutīnā saskatīs laimi, citam va-

jadzēs kaut kur triekties apkārt to meklēt.
Kur jūs to saskatāt?
Man laimes sajūta atnāk pēc labi padarīta, novērtēta darba. Kad vienā brīdī saproti, ka mēnesi, gadu vai vairāku gadu
darbs ir vainagojies panākumiem. Tad
vari atsēsties dīvānā uz piecām minūtēm
un izbaudīt laimes sajūtu, un sākt domāt
par nākamo darbu.
Monika Griezne

Foto – no ĀBVS arhīva

Ādažu un austriešu skolēnu pieredzes apmaiņa

Comenius skolu divpusējās partnerības projekts "Vēsture mūsu labākais
skolotājs – Austrija un Latvija cauri
gadsimtiem" noslēdzās ar Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestra koncertu
Klāgenfurtes Valdorfa skolā Austrijā. Projekta ietvaros vidusskolēni no
Ādažu Brīvās Valdrofa skolas un Klāgenfurtes Valdorfa skolas piedalījās
dažādās aktivitātēs gan Latvijā, gan
Austrijā, kuru centrā bija Austrijas un
Latvijas 21. gadsimta vēstures izpēte.
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Projekta laikā skolēni grupās strādāja pie kādas no vēsturiskajām tēmām
– dzintara ceļš, holokausts, ieslodzījuma vietas, multikulturālisms Latvijā un
Austrijā, kā arī citām. Jaunieši diskutēja, vāca un atlasīja dažādus materiālus,
analizēja tos, apmeklēja dažādas vēsturiskas vietas, tātad – izmantoja dažādas pētniecības metodes. Apmeklējot
dažādas vēsturiskas vietas Latvijā, Austrijā, Slovēnijā un Itālijā, skolēniem tās
bija ne tikai jāiepazīst, bet arī jādomā
par to, kā pārveidot vēsturiskās negācijas un iedzīvināt tradīcijas mūsdienās.
Austriešu jauniešiem spilgtas emocijas
izraisīja Liepājas cietuma apmeklējums,
kurā varēja pārliecināties par to, ka totalitārus režīmus būvē uz bailēm. Tāpat
viņi varēja iepazīties arī ar Aukstā kara

mantojumu – Irbenes radiolokatoru, kā
arī kolorīto Daugavpili. Latviešu jaunieši savukārt apmeklēja Ļubļanas cietumu,
kas pārveidots gaišā un rotaļīgā jauniešu hostelī, kā arī Klāgenfurtes Zinātnes
centru, kura mērķis ir saglabāt un saprātīgi izmantot dabas resursus. Ieraugot
dzintara izstrādājumus kādas Akvilejas
pilsētiņas muzejā Itālijā, radās iespēja
apzināties dzintara vērtību, kas Latvijā
ir bieži atrodams, bet ne vienmēr novērtēts. Pieprasīts tālās aizjūras zemēs, tas
kļuvis par vienu no vērtīgākajām eksportprecēm.
Stikla pūtējs Austrijā, keramiķis Latgalē. Holokausta muzejs Latvijā, holokausta piemiņas vieta Austrijas un Slovēnijas
robežā. Kolorītā un multikulturālā Daugavpils, sarežģītās austriešu–slovēņu attiecības pierobežā. Pieredze un iespaidi
ļauj jauniešiem veidot savu attieksmi un
redzējumu par vēsturiskajām norisēm.
"Esam priecīgi par šo iespēju, kas tika
dota, jo tā mums ļāva iepazīt citu valsti
un tās iedzīvotājus, bet tajā pašā laikā vēl
vairāk novērtēt Latviju," pēc projekta secināja skolēni. Galvenais – nebūt vienaldzīgiem. Aizspriedumi, naids, cinisms un
neiecietība dažkārt rodas no nezināšanas
un norobežošanās, no nevēlēšanās iedziļināties un pārkāpt pāri savam lepnumam
un aizspriedumiem.
Marika Hudobkina
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Foto – Aija Krūze

Ādažu vidusskolēni viesojas Vācijā

Comenius projekta ietvaros desmit
Ādažu vidusskolas skolēni un vācu valodas skolotājas piedalījās skolēnu apmaiņas braucienā uz Kētenes Ludviga
ģimnāziju Vācijā, Saksijas-Anhaltes federālajā zemē.
Visās Comenius projekta dalībvalstu
skolās – Vācijā, Polijā, Slovākijā, Turcijā,
Portugālē, Itālijā un arī Ādažu vidusskolā mācību gada garumā notikuši dažādi
nacionālie konkursi, kas saistīti ar kopīgi
veidojamo mūziklu: talismana, plakāta,
kostīmu skiču konkursi. Labākie šo konkursu dalībnieki no 10. – 16. maijam devās uz Vāciju, pa ceļam apskatot arī Vācijas galvaspilsētu Berlīni.
Skolēni, gatavojoties šai tikšanās reizei,
bija izveidojuši prezentācijas par skolu,
Ādažiem, Latviju un bukletu par skolu
vācu valodā un savu uzstāšanos papildi-

nāja ar skaistiem muzikāliem skaņdarbiem klavierēm un flautai, ar skanīgo
skolas himnu, tautasdziesmām un dejām,
atklājot savus daudzpusīgos radošos talantus. Skolēniem bija iespēja piedalīties
un vērot mācību stundas, atbildēt uz
jautājumiem par Latviju un mūsu skolu. Ludviga ģimnāzijā mācās apmēram
tikpat skolēnu, cik mūsu skolā, un skola
jau 20 gadus aktīvi piedalās Comenius
projektos. Iepazināmies ar Kētenes seno
viduslaiku vecpilsētu un īpaši ar J.S.Baha
kultūras centru, kur 2015. gada maijā notiks mūzikls un katras valsts prezentācija.
Īpaši jauka bija Agnus baznīca, kur tajā
pašā laikā plānots Itālijas skolas orķestra
un mūsu skolas kopīgs koncerts.
Tā kā mūsu Comenius projekts saistīts ar mūziku, teātri, mākslu, tad kopā
ar vācu skolēniem apmeklējām Anhaltes

teātri Desavā, kur profesionāļu vadībā
apguvām teātra spēles elementus, kustību prieku, partneru sadarbības nozīmi
uz skatuves. Lai savām acīm ieraudzītu
un labāk saprastu mūziklu iestudēšanas
procesu, teātra darbinieki izrādīja gan
plašās izrādes tērpu garderobes ar dažādu
laikmetu un stilu tērpiem, gan skatuves
dekorāciju izgatavošanas darbnīcas. Esot
uz Desavas teātra skatuves, kas ir viena no
lielākajām Vācijā, varējām apjaust apgaismošanas, apskaņošanas un iekārtošanas
sarežģīto sistēmu, kā arī bija neparasta
un vienreizēja iespēja klātienē piedalīties
baleta trupas mēģinājumā, kurā poļu horeogrāfs iestudēja A.Šnitkes baletu "Revidents". Pēc radošās programmas teātrī
apskatījām UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Verlitcas dabas parku. Arī neparastā Harca kalnu pilsētiņa
Vernigerode ar raksturīgajām pildrežģu
mājiņām šaurajās ieliņās un ar 12. gadsimta pili radīja vienreizējus iespaidus.
Visas šīs dienas skolēni viesmīlīgi tika
uzņemti vācu skolēnu ģimenēs. Jebkura
darbošanās projektos saistīta ar iepazītiem draugiem, jauniem iespaidiem un
sadarbības iespējām, ar sava redzesloka
paplašināšanu, ar svešvalodu nozīmes apzināšanos. Tas raksturoja arī šo skolēnu
apmaiņas vizīti.
Gaidīsim vācu skolēnus pie mums
Ādažos novembrī, kad tiek plānots vācu
un mūsu skolēnu kopējs koncerts!
Inga Urbanoviča, Aija Krūze

Foto – en.wikipedia.org

Diskusija par plūdu draudu mazināšanu Gaujas lejtecē

Ādažu novada dome sadarbībā ar Nīderlandes Ūdens valdes (Waterboard)
ekspertiem organizēja diskusiju par plūdu draudu mazināšanu Gaujas lejtecē.
Diskusija bija atklāta un informatīva, tās
gaitā tika pausta viedokļu dažādība gan
par meliorācijas un pretplūdu sistēmas
izveidošanas vēsturiskajiem aspektiem,
gan par tās pašreizējo stāvokli, gan par
valsts un pašvaldības institūciju mij6

iedarbību vides situācijas uzlabošanai
Gaujas upes lejteces teritorijās. Viesi no
Nīderlandes atzīmēja apstākļu atšķirību
Latvijā, kur meliorācijas sistēmas uzturēšana notiek vai nu ļoti centralizēti, vai
arī savrupi, applūstošo zemju īpašnieku
pašu spēkiem. Abos gadījumos pagaidām tas norit gausi un neefektīvi.
Holandiešu speciālisti ieteica vairākas
iespējamās turpmākās rīcības. Pirmkārt,
vēlams izstrādāt kompleksus pretplūdu
risinājumus, jo kilometriem garš dambis
nav vienīgais glābiņš. Ir jāizmanto reljefa apstākļi, jo krājbaseinu un palienes
pļavu kapacitāte ļauj upes ūdeni uzkrāt
brīvās vietās, neļaujot tam apdraudēt apbūvētās teritorijas. Holandieši demonstrēja vairākus tehniskos risinājumus, kas
jau daudzus gadu desmitus veiksmīgi
tiek pielietoti viņu vietējos apstākļos.

Otrkārt, ir jāizmanto praksē pārbaudīti
tehniskie un vides dizaina risinājumi,
izbūvējot drošu un sabiedrības atpūtai
un sadzīvei piemērotu pretplūdu infrastruktūru. Treškārt, kaimiņu pašvaldībām ir jāsadarbojas kopēju mērķu labā,
iespējams, veidojot nodibinājumus ar
juridiskas personas statusu, tādejādi
iegūstot rīcības leģimitāti, darbības ilglaicīgumu, finansiālās rīcības brīvību
un precīzi noteiktas atbildības par savu
darbību.
Ceturtkārt, valstij un pašvaldībām ir
jāuztur regulāra institucionālā sadarbība, kā arī jānodrošina pastāvīga finanšu
resursu pieejamība, piemēram, specifisku nodokļu vai budžeta programmu veidā, citādi kārtējie pavasara pali aizskalos
visus labos, bet „papīra” plānus.
Guntis Porietis
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Foto – Edgars Kalmēns

Foto – Laima Jātniece

Foto – šeit un citviet Monika Griezne

Gaujas svētku fotomirkļi

Foto – Tomas Blaszciks

Comenius darba grupas tikšanās Turcijā

Marta sākumā Ādažu vidusskolas
Comenius darba grupa (Sarmīte Savicka, Anda Kļave, Vaira Baltgaile un
Jevgēnijs Ļitvinovs) mēroja tālo ceļu
uz Konju Turcijas vidienē, kur no otrā
līdz septītajam martan notika mūzikla
"Comenius in love" otrā sanāksme.
Turcija – zeme, kas tiek dēvēta par
paradīzes stūrīti, – savaldzina ne vien ar
tai raksturīgo kultūru, kas apvieno senatni un mūsdienas, nacionālo kolorītu
un modernismu, bet arī ar cilvēku viesmīlību un atsaucību.
Ģeogrāfiskais novietojums starp diĀDAŽU VĒSTIS JŪNIJS (164) 2014

vām pasaules daļām Turcijas kultūrā
ļāvis saglabāt gan austrumnieku, gan
rietumnieku iezīmes, visspilgtāk tās saskatāmas arhitektūrā.
Savdabīgā apbūve, mūzika, ģērbšanās
stils, viesmīlības tradīcijas, galda kultūra
un islāma rimtā klātbūtne – viss raisīja
teju vai nerealitātes sajūtas, taču vislielākais pārsteigums bija riņķojošo dervišu
deja – sema, jo tieši Konja ir pilsēta, kurā
13. gadsimtā izcilākais sūfistu dzejnieks
Muhameds Dželaledīns Rūmī, dēvēts
par Mevlanu, izveido Mevlevi ordeni,
kas radījis pamatu Turcijas tradicionāla-

jai mūzikai, kultūrai un literatūrai.
Iegūtos iespaidus papildināja sirsnīgā
septiņu projekta dalībvalstu (Vācija, Slovākija, Polija, Itālija, Portugāle, Latvija
un Turcija) pārstāvju atkalredzēšanās.
Tikšanās dienās intensīvā darbā
Comenius grupas, pirmkārt, rezumēja
pirmajā posmā paveikto – klausījās uzrakstītās dziesmas, izvērtēja talismanu
un tērpu skices-, otrkārt, vairākkārt izskatīja pirmā cēliena libretu, konkretizēja katras valsts uzdevumus lomu
izpildīšanā, dziedāšanā, dejošanā, skatuviskajā iekārtojumā, tērpu izstrādē,
treškārt, tika atgādināti arī papilduzdevumi, t.i., projekta talismana, plakāta
konkursu organizēšana un prezentāciju
gatavošana, un, ceturtkārt, A un B darba
grupas vienojās par otrā cēliena galvenajām darbības līnijām.
Atgriezušies mājās, Comenius darba
grupas dalībnieki kopā ar skolēniem un
skolotāju atbalsta grupu aktīvi turpina
mūzikla "Comenius in love" uzdevumu
īstenošanu. Ir veiktas scenārija korekcijas, sadalītas lomas, uzsākts darbs ar mūzikla lomu izpildītājiem. Šā mācību gada
izskaņā visām projektā iesaistītajām
darba grupām vēlreiz jāpārskata veicamie pasākumi, gatavojoties mūzikla dalībnieku vizītei Ādažu vidusskolā 2014.
gada septembrī.
Vaira Baltgaile
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Negaidīts pagrieziens
Laikā, kad top šī intervija, Normunds
Zviedris vēl ir domes priekšsēdētājs.
Negaidīti ievēlēts pirms četriem mēnešiem un tikpat pēkšņi saņēmis pieprasījumu atkāpties, viņš atzīst, ka lēmums
par to, vai kļūt par domes priekšsēdētāju, viņam bijis jāpieņem dienas laikā.
Kāds ir uzņēmējs, Latvijas čempions
kalnu riteņbraukšanā, sporta kluba
"ZZK" vadītājs, veikalu tīkla "ZZK"
līdzīpašnieks un deputāts Normunds
Zviedris? Mēģināsim noskaidrot, ielūkojoties viņa dzīves gaitās.
Jūnijā aprit gads kopš esat Ādažu novada domes deputāts. Ko dome kopumā šā gada laikā ir paveikusi?
Kopīgiem spēkiem esam panākuši, ka
šajā pavasarī novadā sāka kursēt jauns
autobusu maršruts. Esam pievērsuši vairāk uzmanības tieši neaizsargātākajām
sabiedrības grupām – strādājām pie tā,
lai palielinātu sociālo pakalpojumu klāstu – maznodrošinātajiem pensionāriem
tagad ir iespēja saņemt dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai
malkas iegādei, bet ģimenēs, kurās aug
bērns ar īpašām vajadzībām, ir iespēja
saņemt logopēda, Montesori pedagoga,
reitterapijas un smilšu terapijas pakalpojumus, kurus daļēji apmaksā Ādažu
novada dome. Pēc četru gadu pārtraukuma atjaunota arī tradīcija sveikt seniorus apaļajās jubilejās. Lai iedzīvotājiem
dome būtu pieejamāka un tuvāka, atvērts Klientu apkalpošanas centrs. Domājot par bērnu iespējām kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, atjaunojām skeitparku,
ziemā izveidojām vienu no lielākajām
slidotavām Latvijā, vasarā organizējam
8

divas nometnes bērniem. Lai ikvienam
būtu iespēja izkustēties un pārbaudīt
savus spēkus, izveidojām arī 1. maija krosa stafešu skrējienu. Ne vienmēr
runa ir par naudu, svarīga ir attieksme.
Ja paskatāmies, cik skaisti un ar izdomu sakopts Latgales centrs, tad var tikai
brīnīties, kādēļ Ādaži ar savu budžetu
izskatās tik nesakopti. Nupat noslēdzās
strītbola sacensības. Iedzīvotāji noteikti
arī ievēroja, ka Gaujas svētki šogad bija
ar daudz interesantāku un plašāku pasākumu programmu nekā iepriekš. Tieši
tādēļ tagad darbu domē uzsākusi ainavu
arhitekte – dārzniece, kura rūpēsies par
novada apkārtni.
Ko vēl dome šogad plāno paveikt?
Plānu ir daudz, piemēram, paredzēts izbūvēt kanalizācijas tīklus gan Baltezerā
un Alderos, gan arī no Podniekiem līdz
Attekas ielai. Plānots izbūvēt arī piecas

Foto – Krišjānis Grantiņš

IEPAZĪSTAM DEPUTĀTUS
bas, Olimpiskā diena, kā arī jau minētais
1. maija stafešu skrējiens. Šogad Ādažu
novada dome organizē arī Latvijas Pašvaldību savienības Sporta spēles. Ja citus
gadus skolas jumtu tikai pieremontēja,
tad šogad to mainīs pavisam. Pēc ilgāka
laika šogad tiks izremontēta arī Sporta
centra sporta zāle.
Kāpēc Jūs, būdams ļoti veiksmīgs uzņēmējs, nolēmāt iesaistīties politikā?
Pēc 20 gadu darba uzņēmums jau vairāk
vai mazāk ir nostabilizējies. Paralēli uzņēmējdarbībai nodarbojos arī ar kalnu
riteņbraukšanu, piedalījos sacensībās
Latvijā un Igaunijā. Kalnu riteņbraukšana ir diezgan traumatisks sports. Mugurai bija jāveic operācija, kļuva skaidrs, ka
ar sportu laikam vairāk nopietni nodarboties nevarēšu.
Vai šī muguras operācija jūs kā cilvēku
nesalauza?
Nē, gluži otrādi, tas sniedza iespēju
meklēt jaunus attīstības virzienus. Kā
sportistam man vienmēr bijis mērķis,
pēc kā tiekties. Sapratu, ka brīvajā laikā
vēlos izdarīt ko nozīmīgu, dot kaut ko
citiem, jo visu naudu tāpat nenopelnīsi. Kad pats Ādažos rīkoju sacensības,
pašvaldība tam atvēlēja tikai 70 latu, lai
gan patiesībā tas prasa daudz lielāku
naudu. Vēlēšanās piedalījos ar mērķi sakārtot sporta jomu, jo daudzi sūdzējās,
ka Ādažos nekas nenotiek. Piemēram,
Siguldā ir 300 sporta pasākumi gadā –
gan starptautiskie, gan vietējie. Kultūra
un izglītība Ādažos ir līmenī, bet sporta joma bija ļoti vāji attīstīta. Jau tagad
redzam, ka Sporta daļas vadītājs Pēteris
Sluka ar savu enerģiju un iniciatīvu ir
paveicis daudz. Cerams, ka izdosies uzbūvēt sporta laukumus novada ciemos
un izgaismot skolas stadionu, lai rudens
vakaros tur varētu skrituļot. Daži mani

Ne vienmēr runa ir par naudu,
svarīga ir attieksme.
jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Jādara viss iespējamais, lai nepieaugtu ūdens
cenas. Lai brīvo laiku varētu pavadīt ne
tikai jautri, bet arī droši, paredzēts izveidot veloceliņu gar Gaujas ielu (posmā no
Ādažu vidusskolas līdz Zīļu ielai). Tāpat
– tiks atjaunots asfalts un nomales, kā
arī Garciema ceļa grants segums. Daudzi ādažnieki droši vien būs ievērojuši,
ka turpinās arī Gaujas aizsargdambja rekonstrukcija. Lai cilvēkiem būtu lielākas
iespējas aktīvi pavadīt brīvo laiku, plānoti daudz un dažādi sporta pasākumi
– strītbola sacensības, Ādažu Sporta diena, rudens kross un nūjošanas sacensī-

draugi, uzzinot, ka esmu ievēlēts par
priekšsēdētāju, teica – šis amats tevi salauzīs, tu mainīsies un kļūsi citāds...
Tā nenotika?
Domāju, ka nē. Es tiešām neesmu varas
kārs. Kad dzīvē jau kaut ko esi sasniedzis, tad pienāk tāds brīdis, kad gribi izdarīt ne tikai savā un savu tuvinieku, bet
arī citu cilvēku labā.
Grūtāk ir vadīt pašvaldības darbu vai
privāto biznesu?
Pašvaldībā, atšķirībā no privātās sfēras,
visi procesi ir daudz lēnāki. Privātajā
sfērā katru dienu vari izdarīt ko labu, ieguldītajam darbam tūlīt redzi rezultātu,
ĀDAŽU VĒSTIS JŪNIJS (164) 2014

Foto – no privātā arhīva

bet pašvaldībā viss nav atkarīgs no viena
cilvēka vien. Man vienmēr bijis svarīgi
redzēt, kāds ir mans pienesums katru
dienu. Tad es jūtos labi, bet šeit tas ne
vienmēr ir iespējams. Tāpat – te katru
dienu jāsaskaras ar cilvēku sūdzībām.
Ar kādām sūdzībām?
Ar visdažādākajām. Protams, ka birokrātiskā struktūra ir smagnēja. Nav viegli
ienest inovācijas vidē, kura sava ierastajā ritmā funkcionējusi 20 gadus. Arī es,
tāpat kā citi ādažnieki, ikdienā redzēju
problēmas, kas jārisina. Esot šajā amatā
aizvien vairāk apzinos, ka visiem izdarīt
pa prātam nav iespējams. Daudzi arī cer,
ka jaunais sasaukums lems citādāk, būs
līdzcietīgāks, taču ne vienmēr tas ir iespējams. Arī man pašam ir skumji apjaust,
ka likums diemžēl ne vienmēr ir cilvēku
pusē. Tas vienkārši ir likums un viss.
Pastāstiet vairāk par sevi. Dzirdēju, ka
jaunībā esat dienējis jūras spēkos.
Jā, 3 gadus dienēju Sevastopolē uz kuģa.
Padomju armijas jūras kara flotē. Pirms
kāda laika gribēju aizbraukt uz Ukrainu
un paskatīties vietu, kur dienējām, bet
tas, protams, neizdevās. Laikā, kad dienēju, Vidusjūrā bija saspīlējums starp
Sīriju un Lībiju. Tur bija koncentrējušies
ap 30 ASV karakuģi. Ja nemaldos, bija
nolaupīti divi ģenerāļi. No Sevastopoles
caur Turciju, Bosforu, gājām uz Vidusjūru. 2 mēnešus sekojām milzīgam aviokuģim "Džordžs Vašingtons", uz kura
dienēja ap 4000 cilvēku. Ja izietu cauri
visiem koridoriem – 40 km. Tieši 1991.
gadā, puča laikā, dabūju atvaļinājumu.
Ja būtu izbraucis stundu vēlāk, mani nemaz nebūtu palaiduši uz mājām. Pēc neatkarības atgūšanas domāju – jāaizbrauc
atvadīties, tā nevar tomēr. Tie cilvēki,
kuri palaida atvaļinājumā, bija atbildīgi
par mani. Nevar viņus nostādīt neērtā situācijā. Divas nedēļas vai mēnesi vēl paliku tur un tad svinīgi, mūzikai skanot,
nokāpām no kuģa.
Kāda bija ikdiena uz kuģa?
Kad bija lielās vētras, 90% uz kuģa bija
slikti. Pret jūras slimību uz kuģa atradās
lieli maisi ar sausiņiem, bet, ja bija liela
vētra, tad deva kaltētas zivis, kas glabājās
3l konservu kārbās. Veci jūrnieki zina,
ko dara. Tā stiprā, sāļā garša tiešām pa-
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līdzēja. Uz kuģa galdiem bija speciālas
malas, ko varēja pacelt un nostiprināt,
lai zupas katli, šļūcot no vienas galda
malas uz otru, nenogāztos. Man paveicās, jo piederēju apkalpojošam personālam. Vieni bija motoristi, citi – stūrmaņi, torpēdisti, bet es biju lietvedis. Nebija
viegli, jo viss bija jāraksta krievu, nevis
dzimtajā valodā. Turklāt krievu valodā
skolā man bija trijnieks. Izkopu pat savas metodes, kā rakstīt.
Vai uz kuģa visu komandu veidoja tikai vīriešu sastāvs?
Jā, uz kara kuģiem padomju laikā sieviešu nebija vispār.
Šis dienests tā neaizrāva, lai, iestājoties
neatkarībai, izvēlētos Latvijas bruņotos
spēkus par pastāvīgu darbu vietu?
Par šādu iespēju domāju, kad mani tikko
iesauca. Sešus mēnešus pirms dienesta
notika mācības Kaļiņingradā. Tā kā zināju, ka dienestā būs jāpavada trīs gadi,
kurus nevēlējos zaudēt, gribēju stāties
Rjazaņas karaskolā. Tur bija programma, kas paredzēja, ka pretendentus no
valstīm, kur ir maz iedzīvotāju, uzņem
bez iestājeksāmeniem. Tā kā nebiju gulējis un asinsspiediens bija paaugstināts,
neizgāju medicīnisko komisiju. Viņiem
viss bija ļoti stingri – dienestā ņēma, bet
karaskolā – nē.
Kāds ir jūsu viedoklis – uzskatāt, ka
jauniešiem būtu jādien obligātajā dienestā?
Jā, noteikti, jo armija norūda un disciplinē. To savā ziņā varētu saukt par dzīves
skolu, kas cilvēku padara patstāvīgu.
Kāda bija jūsu dzīve līdz iesaukumam
armijā?
Līdz 17 gadu vecumam ar mammu un
brāli dzīvojām kopmītnēs, 15 kvadrātmetru istabā. Uz 10 ģimenēm bija divas
tualetes un viena vannas istaba. 17 gadu
laikā tā arī nevienu reizi nesagaidījām
silto ūdeni. Varbūt iemesls, kādēļ tik ļoti
gribēju izveidot slidotavu, saistās arī ar
manu bērnību. Dzīvoju blakus Dinamo
stadionam. No mājām varēju pārskriet
pāri ielai un biju stadionā. Ziemā uz tā
vienmēr uzlēja ledu, laukumu izgaismoja. Slidotava bija atvērta līdz desmitiem
vakarā, gulēt varēja tikai tad, kad tur visa
rosība beidzās, jo vienmēr skaļi skanēja
mūzika.
Kā sākāt nodarboties ar sportu?
Tajā laikā treneri staigāja pa klasēm un
stāstīja, ka ikviens interesents var pieteikties. Treniņnometnes, treniņi – viss
bija par brīvu. Padomju Savienībā jau
tādu bagātnieku nebija. Varbūt juristu,
advokātu vai ārstu bērni dzīvoja labāk,
lai gan – nezinu. Sākumā riteni deva tikai

Foto – no privātā arhīva
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treniņos, bet pēc tam jau ļāva ņemt līdzi
uz mājām. Sāku trenēties kādos gados 12,
un tā līdz 17. Pamēģināju arī citus sporta
veidus, bet velobraukšana tomēr saistīja visvairāk. Pēc skolas 3, 4 reizes nedēļā bija treniņi, bet brīvlaikā – nometnes.
Kad atnācām no treniņa, ja mammai bija
brīvā nedēļa, ēdām, ja nē, mācījāmies,
gaidījām, kad mamma atnāks, tad kopā
vakariņojām. Pēc tam jau arī paši iemācījāmies vārīt kartupeļus, makaronus. Dažreiz kaut ko kaimiņi iedeva. Ne jau tādēļ,
ka mums nebija ko ēst. Redzot, kā divi
puikas paši mizoja kartupeļus, kļuva žēl
skatīties, iedeva mums arī kaut ko. Mums
ar brāli gāja jautri, vienīgi mammai bija
grūtāk – viņa strādāja divos darbos. Piecos no rīta brauca tīrīt taksometru parku,
pēc tam sēdās trolejbusā, brauca uz otru
darbu, pusdienas pārtraukumā – atkal uz
pirmo, tikai astoņos vakarā – mājās.
Ko darījāt pēc armijas?
Bija jāmeklē darbs. Kad atnācu no armijas, naudas nebija vispār. Kaut kas bija
jāvelk mugurā. Aizgāju uz lietoto apģērbu veikalu un par mammas iedotajiem
5 rubļiem nopirku sev apģērbu. Izgāju
kursus un ieguvu matroža apliecību. Pēc
tam ar vienu draugu, ar ko kopā trenējāmies, nokļuvām Argentīnā.
Kā tā – nokļuvām?
Vecmilgrāvī atradās refrižeratoru flote,
kas nodarbojās ar nozveju. Bija tāds Latvijas – Argentīnas uzņēmums Latar, kas
Argentīnā zvejoja kalmārus. Vienu gadu
nostrādāja viena ekipāža, saņēma naudu
un devās mājās, otru gadu – cita. Braucām uz Maskavu un no turienes – uz
Montevideo. Nokļuvām tur uz kuģa, bet
tā arī ne reizi jūrā neizgājām, jo kompānija bankrotēja. Vecajiem darbiniekiem
par veselu gadu nebija izmaksātas algas.
Pēc nedēļas pietauvojāmies Buenosairesas ostā. Kad no kuģa izlaida degvielu,
sapratām, ka nekādas jūrā iešanas nebūs.
No sākuma ēdiens bija – vesela krava
kalmāru, bet vēlāk pareizticīgo baznīca
mums veda maizi. Vecā ekipāža beigās
iztiesāja naudu un tika mājās, bet mēs
gadu nodzīvojām un knapi iztiesājām
biļeti atpakaļceļam. Pabijām tur kādus 9
mēnešus.
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Kā iztikāt visu šo laiku?
Ēdām kalmārus un strādājām dažādus
gadījuma darbus. No kādas avīzes uzzinājām, ka Bueonosairesā latvieši katru otro svētdienu draudzes namā rīko
dievkalpojumu, pēc kura sanāk kopā un
izrunājas. Arī mūs uzaicināja. Dažiem
latviešiem no draudzes piederēja mazas rūpnīciņas, citiem mājās vajadzēja
veikt remontu. Darba dienās strādājām
rūpnīcā, brīvdienās piepelnījāmies, veicot dažādus remontdarbus. Piemēram,
daudziem žalūzijas bija no koka, izdegušas saulē. Mēs tās izņēmām ārā, nopulējām, nolakojām. Bijām jauni, spēki
pietika. Bija arī dienas, kad strādājām no
pieciem rītā līdz 23.00 naktī. Pēc kāda
laika mums rūpnīcā iedeva arī istabiņu.
Naudu gandrīz nemaz netērējām, jo bija
arī tādi saimnieki, kas iedeva brokastis,
pusdienas un vakariņas. Rūpnīcā kafiju
un maizītes pienesa klāt, jo darbs nevienu brīdi nedrīkstēja apstāties. Argentīnā
mani arī iesvētīja. Skaitos piederīgs Argentīnas luterāņu Augšāmcelšanās draudzei.
Kā bija pavadīt laiku kopā ar Argentīnas latviešiem?
Viņi ir ļoti jauki un izpalīdzīgi. Esot tālumā, nošķirtiem no dzimtenes, izjutu,
ka arī latvieši spēj būt vienoti un draudzīgi. Tieši Argentīnā pārliecinājos par
to, ka nav gluži tā, ka latvietim gardākais ēdiens ir otrs latvietis. Pēc dievkalpojuma bija interesanti dzirdēt dažādus
dzīvesstāstus. Piemēram, kamēr māte ar
vienu meitu bijusi laukos, otra aizbraukusi uz pilsētu. Ienākot padomju armijas
karaspēkam, vajadzējis bēgt, rezultātā –
viena māsa palikusi Padomju Savienībā,
bet otra – Argentīnā. Un abas satikušās
tikai pēc 50 gadiem. San – Miguelā ir iela
Lettonia. Tur dzīvoja arī Latvijas Goda
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konsule Argentīnā Mirdza Restbergs de
Zalts. Viņa panāca, ka ielu nosauc Latvijas vārdā.
Kā tikāt mājās?
Pēc 9 mēnešiem iztiesājām no Latar ceļanaudu, lai atgrieztos. Daudzi tā arī neatgriezās mājās, palika Argentīnā. Viena
daļa neko nenopelnīja, jo neatrada darbu. Otra, ja arī nopelnīja, tad visu iztērēja, bet pārējiem iepatikās tas dzīvesstils.
Argentīnā mēdz būt arī tā – kamēr vieni
sēž restorānā pēc nakts vakariņām, citi
puspiecos no rīta pirms darba malko
ekspresso.
Ko darījāt, kad atgriezāties no Argentīnas?
Mana drauga paziņas tikko bija atvēruši veloservisa veikalu. Tagad tas zināms
ar nosaukumu TREKS. 90. gadu sākumā
viņi kā bijušie treneri brauca uz Minskas
rūpnīcu. Kā treneri viņi bija ņēmuši riteņus Sporta skolai, tādēļ labi pārzināja
sortimentu. Es pie viņiem strādāju par
pārdevēju velo veikalā. Mans brālis reiz
ievēroja, ka starp mājām Pļavniekos ir
ratiņtelpas, kuras neviens neizmanto.
Domāju – jānoskaidro, vai telpas ir lētas,
varbūt paši tur varam atvērt velo veikalu.

zām lielus logus, lai piesaistītu cilvēkus
un prece uzreiz būtu redzama. Sākām
strādāt ar Šauļu rūpnīcu "Baltic Vairas".
Tā sagadījās, ka mums piedāvāja iegādāties veikalu Imantā, kur pats kādreiz
strādāju. Tā kā vajadzēja attīstīties, iegādājāmies zemi Purvciemā. Vēl pēc pāris
gadiem uzcēlām "ZZK" veikalu. Nodarbojoties ar velosipēdu vairumtirdzniecību, īrējām noliktavas telpas. Radās doma
uzbūvēt tādas pašiem savas un nemaksāt
īri. Tieši tādēļ iegādājāmies zemi pie Ulmaņa gatves. Sākām taisīt projektu un
uzcēlām veikalu ar noliktavu.
Kā sākotnēji veikalus sauca?
"Velo viss". Ar domu, ka viss priekš
velo. Uzlikām tādu zīmi Pļavniekos, bet
jutām, ka kaut kas nav. Baigi garais nosaukums, bet nosaukumiem jābūt īsiem.
Viss, kas ir īss, paliek atmiņā. Atcerējāmies tādu grupu "ZZ Top". Tā izdomājām "ZZK". Mana, brāļa un mūsu drauga
uzvārdu pirmie burti.
Nevienu brīdi nebija doma no velosipēdu pārdošanas pievērsties ražošanai?
Ja atvērtu rūpnīcu un tā strādātu, tad
Latvijas vajadzībām to daudzumu varētu saražot vienā dienā. Velo tirgus ir

Man vienmēr bijis svarīgi redzēt,
kāds ir mans pienesums katru dienu.
Gribējām uzreiz piedāvāt ne tikai velo
tirdzniecību, bet arī nomu, remontu.
Vinnējām īres tiesības. Paralēli tam par
Argentīnā sapelnītajiem 3000 dolāru,
mēs ar brāli atvērām pārtikas veikaliņu
Pērnavas ielā.
Vai 90. gadu sākumā cilvēki varēja atļauties pirkt velosipēdus?
Jā, mēs paši tajā laikā sākām strādāt ar
Daugavpils pievedķēžu rūpnīcu. Viņi ražoja ķēdes visiem velosipēdiem Padomju
Savienībā. Rūpnīca taisīja barteri – viņi
deva velorūpnīcām ķēdes, bet rūpnīcas
– riteņus. Pirmo reizi par 300 latiem nopirkām 5 riteņus, ķēžu kasti, rezerves daļas. Tos sataisījām, pārdevām, un tā atkal
uz priekšu. Ritenis tajā laikā maksāja 35
latus. Tagad tāds maksā pāri 100 latiem.
Īre nebija liela. Paši daudz strādājām.
Protams, sākumā daudz nepelnījām, bet
lēnā garā sākām tirgot, naudu neņemot
ārā un visu ieguldot uzņēmumā. Par to
naudu, ko nopelnījām pārtikas veikalā,
varējām nopirkt velosipēdus. Kad iznomājām daļu veikala stacijā, mēs uzreiz
logos izlikām riteņus, detaļas. Pēc tam
ievērojām kiosku pie autoostas. Tajā
bija tāda augsta lete, kur varēja nopirkt
desiņas un šņabi plastmasas glāzēs. Nopirkām kiosku, apšuvām to un izgrie-

ļoti piesātināts. Piemēram, tam pašam
"Baltic Vairas" mēs paši pasūtām, kādas
krāsas vēlamies, kādas rezerves daļas, kā
to sakomplektēt. Mēs pasūtām ar tādām
rezerves daļām, lai velosipēds ilgāk kalpotu, būtu izturīgs, nelūztu. Lai tam droši var dot 2 gadu garantiju.
Ko ieteiktu tiem uzņēmējiem, kas tikai
sāk darboties?
Mēs gājām soli pa solim. Varbūt varējām attīstīties daudz straujāk, bet mums
attīstība notika ļoti lēni. Ja kaut ko esi
sasniedzis, jāsaprot, ka, sperot vienu neapdomātu soli, vari pazaudēt visu, tādēļ
mēs nekad neuzņēmāmies lielu risku.
Kad nokritās apgrozījums, mazāk nopelnījām, bet nebankrotējām.
Bērnībā nedzīvojāt bagātībā un pārticībā, tagad esat daudz sasniedzis, izveidojis labu uzņēmumu. Varbūt šī bērnības pieredze neļauj būt augstprātīgam
arī šodien?
Visi ir vienādi. Godīgi sakot... Jā, tā kā
mums ir sava kompānija un esam īpašnieki, tas droši vien jājautā cilvēkiem,
kuri pie mums strādā, bet mēs ar visiem
vienmēr esam bijuši kopā. Arī sacensībās
piedalījušies kopā. Es nealkstu nevienu
komandēt, galvenais, lai darbs ir izdarīts.
Monika Griezne
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30. jūnijā darbu sāks bērnu dienas nometne
No 30. jūnija līdz 11. jūlijam un no 11. līdz
22. augustam darbu sāks Ādažu novada
domes organizēta bērnu (8 – 13g.) dienas
nometne "Mēs – svaigā gaisā". Nometnes
laikā bērni ies pārgājienos, pārvarēs dažādus šķēršļus, peldēsies, meklēs apslēptās
mantas, piedalīsies sporta spēlēs, brauks

ekskursijās, piedalīsies komandu sacensībās, kā arī apgūs citas vērtīgas prasmes,
atklājot sevī jaunas īpašības un spējas.
Nometne veidota ar mērķi nodrošināt
bērniem kvalitatīvas atpūtas iespējas, kas
attīsta gan viņu koncentrēšanās spējas,
orientēšanos un līdzsvara izjūtu, gan arī

vairo sadarbības prasmes un stiprina vispārējo imunitāti. Katru dienu bērniem
tiks dota iespēja mācīties vadīt, kā arī sadarboties un izprast otru, veicinot savstarpējas cieņas jūtas. Nometne būs arī lielisks
veids, kā iegūt jaunus draugus un paziņas.
Pēteris Sluka

Foto – Monika Griezne

Braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā Ādažu novadā

Ar 2014. gada 1. jūniju ir stājušies spēkā saistošie noteikumi, kas nosaka, ka
braukšanas maksas atvieglojumus 100%
apmērā no vienas biļetes cenas Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgas
saņemt personas, kas sasniegušas 75 gadu
vecumu vai vecāki un savu pamata dzīves

vietu deklarējuši Ādažu novada administratīvajā teritorijā un politiski represētās
personas, kuras savu pamata dzīves vietu
ir deklarējušas Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas četriem braucieniem
kalendārajā mēnesī ar pasažieru pārvadātāja SIA "Ekspress Ādaži" autobusiem
Ādažu novada administratīvajā teritorijā,
izmantojot personalizētu elektronisko
biļeti. Mēnesī neizmantotie braucieni nepārceļas uz nākamo mēnesi.
Kas jādara, lai saņemtu personalizēto
elektronisko biļeti?
Ādažu novada domes Klientu apkalpo-

Foto – no BPJSS arhīva

"Kāruma" kausa izcīņa

Aizvadīts Latvijas Jaunatnes basketbola
līgas rīkotais turnīrs U10 un U11 grupās meitenēm un puišiem – "Kāruma"
kausa izcīņas finālsacensības. 80 komandu konkurencē savās grupās uzvarēja
BJBS "Rīga/TTP" un 3.BJSS meitenes, kā
arī BJBS "Rīga/DSN", Ādažu, Jēkabpils
un "B-klase/Ķekavas avots" puiši.Kārums kausa izcīņas finālposmā uzvarēja
Arnis Krištopans no Ādažiem, 2.vietā
palika Jānis Butāns un Juris Vasiļjevs

šanas centrā (KAC) Gaujas ielā 33A jāiesniedz attiecīgs iesniegums, pievienojot
savu fotogrāfiju (3x4), kas uzņemta ne vēlāk kā 1 gadu pirms atvieglojumu pieprasīšanas un jāuzrāda personu apliecinošs
dokuments. KAC nodrošina arī personas
fotografēšanu iesnieguma pieņemšanas
brīdī. Politiski represētām personām bez
iepriekš minētā jāiesniedz arī politiski
represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu). Personalizētā biļete tiek
izsniegta KAC 2 nedēļu laikā no lēmuma
par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanas dienas.
Ādažu novada dome

("Ķeizarmežs/RSC
Sarkandaugava"),
trešajā – Aleksejs Grehovs (Rēzeknes
"Ezerzeme"). Finālturnīrā varēja piedalīties komandas, kuras sezonas laikā bija
startējušas vismaz vienā posmā. "Kāruma" kauss ir pirmās oficiālās sacensības
jaunajiem basketbolistiem. Tās tradicionāli risinās skolēnu brīvdienās dažādās
Latvijas pilsētās un pulcē apmēram tūkstoti mazo spēlētāju.
Dagnija Puķīte

Foto – agnesenash.wordpress.com

Satiksmes ierobežojumi uz ceļiem A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) un V30
Baltezers – Ādaži

Sākot ar 2014. gada 4. jūniju uzsākta
valsts galvenā autoceļa A1 Rīga (Baltezers) – robeža (Ainaži) posma 6.3 –
ĀDAŽU VĒSTIS JŪNIJS (164) 2014

12.866 km un apbraucamā vietējā autoceļa V30 Baltezers – Ādaži 0.520 – 4.160
km segas atjaunošana. Plānots slēgt šādus autoceļa A1 posmus:
1. autoceļa A1 posmu no autoceļa V30
sākuma līdz krustojumam ar autoceļu P1 Rīga–Carnikava–Ādaži, satiksmi
novirzot caur Ādažiem pa autoceļu V30
(Rīgas gatve);
2. autoceļa A1 posmu no krustojuma ar
autoceļu P1 līdz krustojumam ar autoceļu V45 Pievedceļš Gaujas tiltam.
Pirmais posms slēgts no 9. līdz 20.jūnijam, otrais – no 30. jūnija līdz 11. jūlijam. Paredzēts, ka abi posmi satiksmei
tiks atvērti brīvdienās – no piektdienas
pēcpusdienas līdz pirmdienas rītam,
kā arī 23. un 24. jūnijā. Veicot darbus

krustojumos ar autoceļiem P1 un V45,
kā arī uz autoceļa V30, satiksme tiks
organizēta vairākos posmos, reversi pa
vienu joslu, izmantojot luksoforus un
satiksmes regulētājus.
Pēc asfaltbetona virskārtas ieklāšanas uz
A1, sāksies Rīgas gatves seguma atjaunošana.
Autobusu pieturas, kas atradīsies slēgtajos posmos, tiks pārceltas uz apvedceļu
vai uz tuvāko nākamo vai iepriekšējo
pieturu, par ko atsevišķi tiks uzstādītas
norādes.
SIA Lemminkainen Latvija, Latvijas
Valsts ceļi un Ādažu novada dome lūdz
izturēties ar sapratni. Būvdarbus plānots
pabeigt 2014. gada septembrī.
Kristīne Žukovska
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Biedrības "Gaujas partnerība" paziņojums
Biedrība "Gaujas partnerība" izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākuma
"Vietējās attīstības stratēģijas" ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2014. gada 15. jūlija līdz 2014. gada
15. augustam plkst. 14.00.
Astotajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 24498,13 EUR.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības
"Gaujas partnerība" birojā Ādažu novadā,
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā 240. kabinetā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam 4. ass 413. pasākuma "Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā" ietvaros šādai
aktivitātei un rīcībai:
Aktivitātes "Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana

un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu
klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem" ietvaros šādai rīcībai:
1.1. rīcība "Atbalsts iedzīvotāju apmācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai
visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir
viņu spējas, vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis", pieejamais finansējums – 24498,13 EUR.
Rīcības mērķis – Attīstīt iedzīvotāju apmācību, izglītošanu un kultūrizglītības
apgūšanu biedrības "Gaujas partnerība"
darbības teritorijā, sekmējot iedzīvotāju izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu.
Plānotās darbības – Atbalsts paredzēts iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai, tādā
veidā sekmējot viņu personisko izaugsmi
un jaunu iemaņu iegūšanu, kultūrizglītības
pieejamības sekmēšanai Ādažu novada iedzīvotājiem: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu

"Ādažu Namsaimnieks": Jauna aprēķinu kārtība atkritumu
apsaimniekošanā

Daudzdzīvokļu mājās mainoties atkritumu
apsaimniekotājam no "Ādažu Namsaimnieks" uz "Eco Baltia vide", mainās arī aprēķinu kārtība par atkritumu izvešanu.
Iepriekšējā kārtība daudzdzīvokļu mājās
noteica, ka par katru iedzīvotāju tiek aprēķināta fiksēta mēneša maksa, un tā ir nemainīga, neskatoties uz izvesto atkritumu
apjomu.
Jaunā aprēķinu kārtība saistīta ar faktiski
izvesto atkritumu daudzumu, kas nozīmē –
jo vairāk izvesto atkritumu, jo lielāks rēķins
apmaksai. Tātad, izvesto atkritumu apjoms
tiek sadalīts uz atkrituma laukumam piesaistīto iedzīvotāju skaitu.
Šī situācija aktualizē jautājumu par nelegālajiem atkritumu izmetējiem. Tas attiecas
ne tikai uz privātmāju iedzīvotājiem, bet
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arī uz tiem, kas izmet atkritumus savai mājai nepiederošā atkritumu laukumā. Šāda
rīcība nav pieļaujama un ir administratīvi
sodāma, jo šādā veidā tiek radīti papildu izdevumi konkrēto māju iedzīvotājiem.
Rūpējoties par "Ādažu Namsaimnieks" apsaimniekošanā esošo māju iedzīvotājiem,
esam veikuši divu jaunu (Pasta iela 4 un
Pasta iela 6) slēgta tipa atkritumu laukumu
izbūvi, kur durvis ir slēdzamas un to lietošana ir pieejama tikai un vienīgi piesaistīto
māju iedzīvotājiem, tādā veidā līdz minimumam samazinot iespēju izmantot atkritumu laukumu personām, kuras nav tam
piesaistītas.
Lai sakārtotu vidi un ierobežotu nelegālo
atkritumu nonākšanu Jūsu mājai piesaistītajā atkritumu laukumā, aicinām iesaistīties arī citu "Ādažu Namsaimnieks"
apsaimniekošanā esošo māju īpašniekus.
Lūdzam māju vecākos vērsties "Ādažu
Namsaimnieka" Apsaimniekošanas daļā,
lai uzzinātu vairāk par šādu laukumu izbūves iespējām.
"Ādažu Namsaimnieks"

nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Ar vietējās attīstības stratēģiju var
iepazīties un projekta iesniegumus var iesniegt biedrībā "Gaujas partnerība" Ādažu novadā,
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā
240. kabinetā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.
lv, Ādažu novada domes mājas
lapā www.adazi.lv un biedrības
"Gaujas partnerība" mājas lapā
www.gaujaspartneriba.lv. Kontaktpersonas: ELFLA administratīvā un finanšu vadītāja Gunta Dundure (tālrunis: 67996086,
e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv).
Projekta iesniegumu elektroniska
dokumenta formā, parakstītu ar
elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā var iesniegt sūtot uz
e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Paziņojums par
lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014. gada 27. maija lēmumu Nr. 131 "Par atļauju izstrādāt
lokālplānojumu nekustamajam
īpašumam Ādažu novadā, Ādažu
ciemā, Ūbeļu ielā 8", ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde teritorijā ar
mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no darījumu iestāžu
apbūves zonas uz dzīvojamās apbūves teritoriju.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis
Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un
ieteikumus minētā lokālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt
Ādažu novada domē Gaujas
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes
darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē:
silvis.grinbergs@adazi.lv.
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (13.05.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 9 deputāti: Valērijs
Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze
Pētersone, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Māris
Sprindžuks, Karina Tinamagomedova.
1. Par dzīvokļa īpašumu noteikšanu
un ierakstīšanu zemesgrāmatā.
Lēmums: Noteikt pašvaldībai piederošā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Gaujas iela
25 k-2, Ādaži, dzīvokļa Nr. 1 kopīpašuma
domājamo daļu 462/25349. Precizēt telpu
grupas adresi: Gaujas iela 25 k-2 – 1, Ādaži,
Ādažu nov. Ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda pašvaldības funkciju
veikšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (9) "par".

Lēmums: Noteikt pašvaldībai piederošā
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas "Rūsas",
Baltezers, dzīvokļa Nr. 7 kopīpašuma domājamo daļu 488/3657. Precizēt telpu grupas
adresi: "Rūsas" – 7, Baltezers, Ādažu nov.
Ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pašvaldības funkciju veikšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (9) "par".

Lēmums: Noteikt novada pašvaldībai
piederošā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
"Rūsas", Baltezers, dzīvokļa Nr. 8 kopīpašuma
domājamo daļu 427/3657. Precizēt telpu grupas adresi: "Rūsas" – 8, Baltezers, Ādažu nov.
Ierakstīt īpašumu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda pašvaldības funkciju veikšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (9) "par".

2. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsonis A.V. iegūst īpašumā 870/115610
un 27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Čiekurkrasti", Baltezers zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma
Nr. 22 un garāžas uzturēšanai.

Balsojums: "par" 8 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (A. Keiša).

Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas pilsonis K.Š. iegūst īpašumā 845/115610 un
27110/115610 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Čiekurkrasti", Baltezers zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa īpašuma Nr.
40 un garāžas uzturēšanai.
Balsojums: "par" 8 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (A. Keiša).

Lēmums: Piekrist, ka Kazahstānas
Republikas pilsonis A.T. iegūst īpašumā
2/27110 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Čiekurkrasti", Baltezers zemesgabala
1,31 ha platībā 27110/115610 domājamām
daļām garāžas ēkas uzturēšanai.
Balsojums: "par" 8 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (A. Keiša).

3. Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr. 60 "Par dalību projektā "Sporta
inventāra iegāde vispārējās izglītības iestā-

dēs Ādažu novadā"".
Lēmums: Veikt grozījumus novada domes 18.03.2014. lēmumā Nr. 60 Par dalību
projektā "Sporta inventāra iegāde vispārējās
izglītības iestādēs Ādažu novadā", izsakot tā
3. punktu šādā jaunā redakcijā: "3. Piedalīties
projekta "Sporta inventāra iegāde vispārējās
izglītības iestādēs Ādažu novadā" īstenošanā,
kura prognozētā summa ir 8023,80 EUR, ieskaitot PVN."
Balsojums: vienbalsīgi (9) "par".

4. Par grozījumiem 25.02.2014. lēmumā Nr. 47 "Par dalību projektā "Vējupes
publiskās pludmales labiekārtošana"".
Lēmums: Piedalīties projekta ""Vējupes"
publiskās pludmales labiekārtošana" īstenošanā par kopējo summu EUR 9831,45 bez
PVN.
Balsojums: vienbalsīgi (9) "par".

5. Par grozījumiem 18.03.2014. lēmumā Nr. 61 "Skārienjutīgā ekrāna iegāde
Ādažu vidusskolas muzejam".
Lēmums: Grozīt 18.03.2014. lēmuma
Nr. 61 "Par dalību projektā " Skārienjutīgā
ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam"
3. punktu, izsakot to jaunā redakcijā: "3. Piedalīties projekta "Skārienjutīgā ekrāna iegāde
Ādažu vidusskolas muzejam" īstenošanā par
kopējo summu 1499,00 EUR bez PVN."
Balsojums: vienbalsīgi (9) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (20.05.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Juris
Antonovs, Pēteris Balzāns, Valērijs Bulāns,
Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Jānis
Ruks, Māris Sprindžuks, Edvīns Šēpers, Karina Tinamagomedova.

1. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Edītei Laugai savienot
Ādažu novada domes Administratīvās komisijas locekles amatu ar Ādažu novada vēlēšanu komisijas locekles amatu.

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Juris
Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis
Ruks, Māris Sprindžuks, Edvīns Šēpers, Karīna Tinamagomedova.
1. Par nekustamā īpašuma Baltezera
ciemā „Āķi" atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai
piederošo nekustamo īpašumu "Āķi", Baltezers, kas sastāv no zemes gabala 0,8512 ha
platībā, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (A. Keiša).

Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

2. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Lienei Krūzei savienot
Ādažu novada domes Administratīvās komisijas locekles amatu ar Ādažu novada vēlēšanu komisijas locekles amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

Ādažu novada domes kārtējā (27.05.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
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2. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Ūbeļu ielā 8.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma
Ūbeļu ielā 8 lokālplānojuma izstrādāšanu ar
mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu
no darījumu iestāžu apbūves zonas uz dzīvojamās apbūves teritoriju. Par lokālplānojuma
izstrādes vadītāju apstiprināt novada teritorijas plānotāju Silvi Grīnbergu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

3. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Ādažu
novadā, Kadagas ciemā, "Timroti".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Kadagas
ciemā, "Timroti" ar mērķi veikt zemesgabala
sadalīšanu, ielas veidojot kā atsevišķas zemes
vienības. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

4. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Ādažu
novadā, Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 30.
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Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Ādažu
ciemā, Rīgas gatvē 30 ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

5. Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Birznieku ciema nekustamajiem
īpašumiem "Freimaņu Strēlnieki" apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Birznieku ciema
nekustamā īpašuma "Freimaņu Strēlnieki"
zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

6. Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Baltezera ciema nekustamajiem
īpašumiem "Vizmas 1", "Vizmas 2", "Ezerlīči" un "Ezerviļņi" apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Baltezera ciema
nekustamo īpašumu "Vizmas 1", "Vizmas 2",
"Ezerlīči" un "Ezerviļņi" zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai un
savstarpējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

7. Par ceļa ierīkošanu cauri nekustamajam īpašumam "Dorītes".
Lēmums: Neatbalstīt nekustamā īpašuma
"Dorītes" daļas 0,0306 ha platībā atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – caurbraucamā
ceļa būvniecībai uz kaimiņu nekustamajiem
īpašumiem.

Balsojums: "par" 1 (J. Ruks), "pret" – 7 (J. Antonovs, A. Brūvers, A. Keiša, I. Pētersone, E. Plūmīte, E. Šēpers, K. Tinamagomedova), "atturas" – 7
(P. Balzāns, V. Bulāns, K. Dāvidsone, P. Pultraks,
L. Pumpure, M. Sprindžuks, N. Zviedris).

8. Par zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 31.12.2016.
L.G. "Vinetas" daļu, mazdārziņa Nr. 13A
zemesgabalu 0,046 ha platībā, personīgas
palīgsaimniecības uzturēšanai. Noteikt iznomājamam zemesgabalam atļauto izmantošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

Lēmums: Piešķirt nomā līdz 31.12.2016.
I.S. "Vinetas" daļu, mazdārziņa Nr. 13 zemesgabalu 0,046 ha platībā, personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. Noteikt iznomājamam zemesgabalam atļauto izmantošanas
mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

Lēmums: Piešķirt nomā līdz 31.12.2016.
L.Š. "Alkšņi 6A" daļu, mazdārziņa Nr. 6C
zemesgabalu 0,013 ha platībā, personīgas
palīgsaimniecības uzturēšanai. Noteikt iznomājamam zemesgabalam atļauto izmantošanas mērķi – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

Lēmums: Piešķirt nomā līdz 31.12.2016.
S.D. "Mežezeriņi" zemesgabalu 0,2 ha platībā, personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai. Noteikt iznomājamam zemesgabalam
atļauto izmantošanas mērķi – zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

9. Par agrāk pieņemta lēmuma precizēšanu.
Lēmums: Precizēt novada domes š.g. 22.
aprīļa sēdes protokola Nr. 9 §17.2. lēmuma
lemjošās daļas 1. punktā noteikto kļūdaino
zemes vienības daļas platību un izteikt lēmuma 1. punktu šādā redakcijā: "1. Piešķirt
nomā līdz 2016. gada 31. decembrim K.K.
mazdārziņa "Alkšņi 6A", zemes vienības ar
kadastra apzīmējumu 8044 014 0290 daļu
0,026 ha platībā personīgas palīgsaimniecības uzturēšanai.".
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

10. Par zemes vienības atdalīšanu.
Lēmums: Piekrist novada nekustamā īpašuma "Selgas" sadalīšanai, atdalot no īpašuma zemes vienību 2,24 ha platībā, izveidojot
jaunu nekustamā īpašuma objektu ar nosaukumu "Kelvini", Ādaži, Ādažu novads.

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

11. Par autoceļu V47 pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Lēmums: Neatbalstīt autoceļa V47 pārņemšanu pašvaldības īpašumā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

12. Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka saskaņā ar projektu
"Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve no
Gaujas ielas līdz dzīvojamai mājai "Bairīši""
izbūvētie maģistrālie ūdensvada un kanalizācijas tīkli Druvas ielā, pēc to izbūves un
nodošanas ekspluatācijā, ir izmantojami
sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā L. N.
ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saskaņā ar domes 2011.
gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 8
"Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā" 3.10. punktu, ja ir
iestājušies apstākļi: 1) L. N. pirms projektā
noteikto būvdarbu uzsākšanas ir noslēgusi vienošanos ar domi un ir izpildījusi tajā
noteiktās saistības; 2) ir iestājušies visi citi
domes 2011. gada 22. februāra saistošajos
noteikumos Nr. 8 priekšnoteikumi nodokļa
atvieglojumu saņemšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

13. Par dalīto atkritumu savākšanas
laukuma ierīkošanu Ādažu ciemā.
Lēmums: Apstiprināt lielā dalīto atkritumu savākšanas laukuma ierīkošanu Kadagas
veco attīrīšanas ietaišu teritorijā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

14. Par atbalstu Ādažu novada jaunsargu vienībai.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt jaunsardzes kustību Ādažos.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

15. Par atbalstu Ādažu vidusskolas skolēniem ar mācīšanas traucējumiem.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ādažu vidusskolai divu

APTAUJA

Vai apmeklējāt Gaujas svētkus Ādažos? Kā tos vērtējat?
Jā, brīnišķīgi! Pa dienu biju
pirkt stādus, vakarā gāju
uz koncertu. Mums ar vīru
īpaši patika skatīties kino
fragmentus. Viņš atcerējās
savu jaunību, kā te strādāja, uznāca pat nostaļģija.
Viss bija lieliski, arī mani
Natālija Kvitka
draugi un paziņas ir sajūsmā, vienīgi žēl, ka nevarējām sagaidīt, kad sāksies salūts, tādēļ aizgājām mājās.
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Es pati negāju, jo nebija neviena, kas sastādītu kompāniju, bet
visi mani paziņas bija
sajūsmā. Teica, ka tik
skaisti svētki vēl nebija
bijuši. Mana draudzene dejo līnijdeju grupā.
Biruta Kļaviņa
Tā kā pēc uzstāšanās
viņa bija nogurusi, neatsaucās manam aicinājumam izklaidēties.

Nē, es nebiju. Man
ļoti sāp kājas, tādēļ
reti eju ārā
no mājām.
Dzīvoju
Kadagā, atValentīna Gauza braucu uz
centru tikai pēc pensijas. Grūti
iet. Neko darīt.
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DOMES LĒMUMI
pagarinātas dienas grupas skolotāja amata
vienību darba samaksas nodrošināšanai.
Domes finansistei sagatavot nepieciešamos
grozījumus pašvaldības budžetā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

16. Par projektu "Mūzikas instrumentu
un atskaņošanas aprīkojuma iegāde Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādei".
Lēmums: Atbalstīt projekta "Mūzikas
instrumentu un atskaņošanas aprīkojuma
iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei" īstenošanu par pašvaldības līdzekļiem.
Domes finansistei sagatavot nepieciešamos
grozījumus pašvaldības budžetā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

17. Par saistošo noteikumu projektu
"Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs".
Lēmums: Pieņemt un sagatavot parakstīšanai saistošos noteikumus Nr. 11 "Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un
uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs".
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

18. Par projektu apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām "Sabiedrība ar
dvēseli".
Lēmums: Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu šādu konkursā iesniegto projektu
realizācijai:
1. "Deja – bērnu izaugsmei, izpausmei, attīstībai!" – EUR 999,00.
2. "Telpiskā ģeometrija izglītībai un vides
dizainam" – EUR 999,50.
3. "Bērnu labsajūtai un drošībai" – EUR
1000,00.
4. Orientēšanās ciematā Upmalas – EUR
703,52.
5. Bērnu rotaļu laukuma paplašināšana un
labiekārtošana – EUR 1000,00.
6. Ataru sporta un atpūtas laukums – EUR
1000,00.

7. Kāpņu telpas remonts Pasta ielā 4/2 (dzīvokļi 19 - 24) – EUR 998,02.
Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu 6700,04 EUR apmērā nodrošināt no
Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas budžeta līdzekļiem. Kontroli par
lēmuma izpildi veikt Ādažu novada domes
projektu vadītājai Kristīnei Berķei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

19. Par 2013. gada publiskā pārskata
apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt "Ādažu novada
pašvaldības 2013. gada publisko pārskatu".
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

20. Izvērtējums par pašvaldības autobusa iespējamo iegādi, izmantošanu un
uzturēšanu.
Lēmums: Pieņemt zināšanai izvērtējumu
par pašvaldības autobusa iespējamo iegādi,
izmantošanu un uzturēšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

21. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
Lēmums: Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
– Pirmā iela 38, Ādaži, Ādažu nov., energoefektivitātes pasākumu veikšanai: 1) energoauditam – 426,86 EUR apmērā, atbilstoši
maksājuma uzdevumam par sniegtajiem
pakalpojumiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai; 2) vienkāršotās renovācijas
projekta izstrādei – 50% apmērā (1119,09
EUR) atbilstoši maksājuma uzdevumam par
sniegtajiem pakalpojumiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

22. Par grozījumiem nolikumā "Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un izlietošana Ādažu
novada pašvaldības iestādēs".
Lēmums: Apstiprināt un sagatavot parakstīšanai grozījumus nolikumā "Finanšu
līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu)
pieņemšana un izlietošana Ādažu novada

pašvaldības iestādēs".

Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

23. Par grozījumiem lēmumā par
transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu
novada pašvaldībā.
Lēmums: Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra
lēmumā Nr. 294 "Par transporta līdzekļu
izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā":
1) papildināt lēmuma 2. pielikumu ar šādu
jaunu ierakstu: "Būvinženieris"; 2) papildināt
ar lēmumu apstiprinātos noteikumus "Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu
Ādažu novada pašvaldībā" ar šādu jaunu
29.1 punktu: "29.1 Pildot attaisnotā prombūtnē esoša darbinieka amata pienākumus,
kuram ir noteikta degvielas patēriņa norma,
darbinieks (aizvietotājs) var izmantot savu
personīgo transportlīdzekli un saņemt degvielas izdevumu kompensāciju ne vairāk,
kā proporcionāli aizvietošanas pienākumu
dienu skaitam pret degvielas patēriņa normu mēnesī, domes izpilddirektora noteiktā
kārtībā."
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

24. Latvijas Pašvaldību savienības 25.
kongresa rezolūciju "Par priekšlikumiem
politisko partiju priekšvēlēšanu programmām".
Lēmums: Piekrist, ka domes priekšsēdētājs, piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības 25. kongresā, atbalsta Ādažu novada pašvaldības vārdā Latvijas Pašvaldību savienības
sagatavoto rezolūcijas projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
25. Par neatbrīvotā priekšsēdētāja
vietnieka ievēlēšanu.
Balsojums: Nav ievēlēts neviens kandidāts.

26. Par domes š.g. 24. jūnija sēdes pārcelšanu uz š.g. 30. jūniju.
Lēmums: Pārcelt domes kārtējo sēdi no
š.g. 24. jūnija uz 30. jūniju.

Balsojums: "par" 14 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (V. Bulāns).

APTAUJA

Viss bija jauki un skaisti, tikai varbūt
vispirms vajadzēja sakopt centrālo
Gaujas ielu. Uztaisīt normālu trotuāru, kā arī abus ceļus, kas no Gaujas
ielas ved uz 12 stāvu māju un Dosu
mājām. Katru gadu liek ielāpus, vai
tiešām vienreiz nevarēja uzliet jaunu asfaltu? Vai tas nebūtu lētāk? Pie
Sarmīte Jaškāne Saukas veikala ir tāda bedre asfaltā,
ka lietus laikā nevar tikt ne uz vienu, ne otru pusi. Milzīgas peļķes pašā Ādažu centrā.
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Salūts bija super! Lai gan uguņošana mani
vispār nesaista, šī bija izcila, ļoti, ļoti skaista! Arī svētku norises vieta bija lieliski izvēlēta. Viss bija ļoti pārdomāts. Ļoti patika
kino fragmenti, ka tos varēja skatīties gan
iekštelpās, gan ārā. Jauki, ka bija iespēja
redzēt motobola paraugdemonstrējumus.
Konfektes pasākuma organizatorei Lindai!
Ilze Breidaka
Pateicība viņai par to, ka beidzot izdevās
izvilkt ādažniekus ārā no mājas! Mēs parasti esam tik kūtri, nu
tad beidzot! Pati svētkos uzstājos, dejoju “Sprigulītī”.
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SIA „Eco Baltia vide" nodrošinās
arī šķiroto atkritumu savākšanu
Ādažu novadā SIA "Eco Baltia vide" iedzīvotājiem nodrošina arī dalīto jeb šķiroto atkritumu
savākšanu. Daudzdzīvokļu māju apkārtnē ir
pieejami atkritumu šķirošanas konteineri (stiklam paredzēti zaļie konteineri; PET pudelēm
dzeltenie), bet privātmāju rajonos iedzīvotājiem jāizmanto speciālie maisi.
Speciālajos šķiroto atkritumu maisos kopā
drīkst vākt papīru, plastmasu un dzērienu skārda bundžas, bet atsevišķā maisā – stiklu.
Sašķiroto atkritumu speciālo maisu izvešana
2014. gada jūlijā:
7. jūlijs – Ādaži
9. jūlijs – Alderi, Āņi, Baltezers, Garkalne,
Jaunkūlas, Podnieki
10. jūlijs – Kadaga, Divezeri, Gauja, Iļķene,
Upmalas
11. jūlijs – Atari, Birznieki, Eimuri, Stapriņi
Lūdzam iedzīvotājus nodrošināt šķiroto atkritumu maisu pieejamību to iztukšošanai
attiecīgajā datumā no plkst. 8.00. Šķiroto
atkritumu maisi tiks izvesti pēc klientu pieteikuma, kas ir jāpiesaka vismaz vienu darba dienu iepriekš līdz plkst. 14.00, zvanot
pa tālruni: 67799999 vai rakstot e-pastu:
adazi@vide.ecobaltia.lv.
Speciālie šķiroto atkritumu maisi ir vienreizlietojami, un tie arī tiks nodoti pārstrādei. Turpmāk šķiroto atkritumi maisi būs pieejami
Ādažu novada "Latvijas Pasta" nodaļā, Gaujas ielā 11.
! Atgādinām, ka stikla šķirošanas maisos drīkst
mest tikai stikla burkas un pudeles bez pārtikas atliekām. Nedrīkst mest porcelāna un stikla
traukus, māla traukus un pudeles, spoguļus,
logu stiklus, spuldzes. Iepakojumu nav nepieciešams mazgāt ar trauku mazgāšanas līdzekli,
pietiek, ja to rūpīgi izskalo ar ūdeni. Stikla pudeles un burkas var būt ar etiķetēm un alumīnija foliju, kas pārstrādes procesā tiek atdalīta.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam "Ādažu Vēstis" (Nr.164) izdots informatīvs
pielikums, kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.11 (27.05.2014.) "Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu
Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs."
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties
Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā,
Ādažu novada domes Sociālajā dienestā
Gaujas ielā 13/15, SIA "Ādažu Namsaimnieks" Gaujas ielā 16 un Ādažu novada
domes bibliotēkā Gaujas ielā 30.

No sirds sveicam seniorus jubilejā!
Baibu Circeni 70 g.
Ivonni Kroniņu 70 g.
Dzintru Kukaini 70 g.
Ritu Liberti 70 g.
Pāvilu Maču 70 g.
Ludmilu Mončinsku 70 g.
Zinaidu Petuhovu 70 g.
Agni Raugzi 70 g.
Veltu Asīti 75 g.
Birutu Maiju Erlati 75 g.
Kseniju Paškovu 75 g.
Alīnu Stelmaku 75 g.
Zinaidu Sutkalnu 75 g.
Antoņinu Lācīti 80 g.
Loniju Sniķeri 80 g.
Valiju Stakovsku 80 g.
Marinu Giļiku 85 g.
Raisu Hantemirovu 85 g.
Skaidrīti Rasmani 85 g.
Jāni Krištopanu 90 g.
Dzidru Lazdiņu 90 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome
INFORMĀCIJA PAR ĀDAŽU NOVADA
DOMES KASES DARBU JŪNIJĀ
Līdz 6.jūlijam Ādažu novada domes kase
joprojām strādās 3.stāvā. Maksājumus par
ūdeni un apsaimniekošanu domes kasē
nav iespējams veikt. Šos maksājumus
varat veikt: 1. Internetbankā, 2. Veikalā
„Maxima», 3. „Latvijas Pasts».
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!
Domes administrācija

© "Ādažu Vēstis" Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Korektore Maija Drunka. Maketētāja Alda Palmbaha.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz "Ādažu Vēstīm" obligāta.
Iespiests SIA "McĀbols Poligrāfija". Tirāža 4000 eksemplāri.
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SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
18. jūnijā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
JĀŅU IELĪGOŠANA
Piedalās vīru vokālais ansamblis
Būs tradicionālais Jāņu cienasts!
Pensionāru padome
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