2015. gada janvāris

Ādažu novada dome
APBALVOTI LABĀKIE SPORTĀ

Pirmo reizi Ādažos apbalvoti labākie
novada sportisti. Sirsnīgā gaisotnē gada
nogalē Ādažu Kultūras centrā noslēdzās
apbalvošanas ceremonija "Ādažu sporta
laureāts 2014".

5. lpp.

www.adazi.lv
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FILMZVAIGZNE ĀDAŽU PICĒRIJĀ

Jaunajā latviešu filmā “Modris”, kas
plūc laurus ne tikai pašu mājās, bet arī
ārvalstīs, galvenajā lomā – ādažnieks
Kristers Pikša, kurš ikdienā gatavo gardus
ēdienus vietējā restorānā – picērijā.

10. lpp.

Foto – Monika Griezne

Ādažu pašvaldība pirmā Latvijā sāk izmantot jaunu
risinājumu efektīvai maksājumu karšu apstrādei pašvaldībā

Ādažu novada domes galvenā grāmatvede Anete Vaivade un domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks priecīgi par jaunievedumu pašvaldībā. Maksājumus, kā allaž, laipni pieņems domes kasiere Velta Kirša.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks uzsver, ka jaunais risinājums kļuvis par pamatu efektīvai norēķinu
kārtības ieviešanai pašvaldībā, tas ir nozīmīgs ieguvums iedzīvotājiem administratīvā sloga samazināšanā, saņemot ērtākus
pakalpojumus no pašvaldības.
Ādažu novada domes galvenā grāmatvede
Anete Vaivade atzīst, ka iedzīvotājiem ir radīta ērtāka apmaksas kārtība, jo POS terminālu
programmatūra nodrošina, ka, ievadot klienta personas datus, iedzīvotājiem ir iespēja pre-

cīzi norādīt visus apmaksājamos rēķinus, pat
ja rēķins nav paņemts līdzi, kā arī veikt to apmaksu. Risinājums vērtīgs arī tādēļ, ka pašvaldība var apstrādāt maksājumus tā, lai tie
nav jāievada manuāli un nav jāreģistrē katrs
darījums vismaz divas reizes (saņemot maksājumu no klienta un grāmatojot grāmatvedībā). “Kā veiksmīgu piemēru varu minēt
iespēju Ādažu Sporta centrā apmaksāt domes
izrakstītos rēķinus ar maksājuma karti par
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas vecāku līdzfinansējumu, vienlaikus apmeklējot

sporta nodarbības,” atzīst Anete Vaivade.
Jauno risinājumu efektīvai maksājumu
karšu apstrādei pašvaldībās izstrādājusi
“Swedbank” sadarbībā ar uzņēmumu “ZZ
Dats”. „Daudzas pašvaldības Latvijā seko
līdzi mūsdienīgām iedzīvotāju vajadzībām
un pieņem norēķinus ar karti. Šo pašvaldību vajadzība savukārt ir automatizēta
darījumu apstrāde – tagad jaunais risinājums sniedz šo ērtību,” saka Beāte Krauze,
“Swedbank” Naudas plūsmas un e-produktu vadības daļas vadītāja.

Foto – Antra Meola

MĒNESIS BILDĒS

Foto – Antra Meola

 Ziemassvētku gars skāris arī Ādažu
vidusskolu. Visi sagādājuši mīļas dāvanas,
iesaistoties Ādažu Sociālā dienesta rīkotajā
labdarības akcijā.

 Rūķu komanda, kas 17. decembrī ar
dāvanām steidzās pie novada mazturīgajiem, bērniem bāreņiem, vientuļajiem
pensionāriem, riska ģimeņu bērniem, 1.
grupas invalīdiem un daudzbērnu ģimenēm.

 Decembra vidū
Vējupes ledu klāj
pamatīga ūdens
kārta… Zemledus
makšķernieku tas
nesatrauc.
 Vai ciemiņus gaidījāt? Ziemassvētku vecītis
un Ādažu Sociālā dienesta darbiniece Antra
Meola pārsteiguši ne pa jokam.
 Atkal pirmās! Ādažu
brīnišķīgās līnijdejotājas
jau trešo gadu pēc
kārtas ieguvušas 1.
vietu senioru līnijdeju
sacensībās.
 Saulgriežu ieskandināšana latviskā garā –
ar kokļu spēli, puzuru
veidošanu,
dziesmām
un arī rotaļām.

 Ādažu seniori sanākuši kopā arī Ziemassvētku
ieskaņas pasākumā.

 Prieks un jautrība
ikgadējās labdarības
akcijas noslēguma
pasākumā!

 Ādažu Sociālā dienesta organizētās
labdarības akcijas noslēguma pasākumā
bērni fotografējas ar Disneja varoņiem –
Donaldu Daku un Deiziju.

Šeit un citviet lapā Monikas Grieznes foto

 Seniorus Ziemassvētku ieskaņas pasākumā ar
skaistu skanējumu priecē Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
orķestris mūzikas skolotāja Andreja Grimma vadībā.

 Savam iznācienam uz skatuves senioru Ziemassvētku ballē
jautrā noskaņojumā gatavojas deju kolektīvs “Dēka”.
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 Ziemassvētku ballē seniori bauda maltīti un vēro svētku
koncertu.
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Godātie ādažnieki,

Iesācies jaunais gads – ar jaunām iecerēm, plāniem un mērķiem.
Ādažu dome decembrī aktīvi strādāja,
lai sagatavotu rīcības plānu ar indikatīvajām investīcijām turpmākajiem 3 gadiem. Attīstības programma 2011–2017
un Rīcības plāns nosaka novada attīstību
un iezīmē galvenos pašvaldības darbības
virzienus, kuros turpmākajos gados tiks
plānoti domes finanšu līdzekļi, gan arī
identificē projektus, kuri atbilst ES fondu indikatīvajām prasībām 2014.–2020.
gadu plānošanas periodam.
Šobrīd vēl turpinās 2015. gada pašvaldības budžeta sagatavošana. Deputāti
kopā ar domes darbiniekiem un pašvaldības iestāžu vadītājiem izvērtē svarīgākās problēmas un vajadzības, bet balsojums par domes budžetu sagaidāms
janvāra beigās. Tādēļ par konkrētām iecerēm un budžeta piešķīrumu informēšu
februāra “Ādažu Vēstīs”.
Šoreiz vairāk akcentēšu galvenās pašvaldības problēmas un iezīmēšu plānotos risinājumus trīs nākamo gadu perspektīvā.
Ādažu centra sakopšana
Ādaži no lauku teritorijas pēdējās desmitgadēs izauguši par nelielu, bet tomēr
pilsētciemu – ar sazarotu ielu tīklu, sabiedrisko iestāžu, veikalu, mazstāvu un
daudzstāvu mājokļu izvietojumu, komunālo pakalpojumu infrastruktūru un ar
dabas pamatnes un parku teritorijām. Tomēr Ādažu centram joprojām ir būtiskas
problēmas: Gaujas ielas sākumdaļas sliktais stāvoklis, ietvju un ielu apgaismojuma
neesamība vai nolietojums, lietus ūdens
novadīšanas problēmas, nepabeigtās būves (vecā pasta ēka un jaunbūve pie Vējupes Gaujas ielā 20). Pirmās un Gaujas ielas
krustojums ir nedrošs gan gājējiem, gan
autobraucējiem. Bēdīgs ir padomju laikā
būvēto garāžu stāvoklis, kas bojā Ādažu
vides izskatu gan Gaujas ielā pie DOS māĀDAŽU VĒSTIS 15. JANVĀRIS (171) 2015

jām, gan Pirmajā ielā pie Sporta kompleksa. Centru bagātina nesen labiekārtotais
Līgo parks ar spēļu laukumu, bet netālu
esošais tirgus laukums izskatās noplucis.
Jau februārī/martā Ādažos iecerēts rīkot
arhitektu plenēru, lai veidotu Ādažu centra nākotnes vīziju un meklētu labākos risinājumus pilsētciemata vizuālā tēla izveidei, jo fragmentāri risinājumi ne vienmēr
dod vēlamo efektu.
Janvārī deputātiem, lemjot 2015. gada
budžetu, jāpieņem lēmums par Gaujas
ielas rekonstrukcijas projektu Ādažu centram, kuru varētu izbūvēt 2016. gadā, kā
arī gājēju ceļa izveidi gar Gaujas ielu no
Podniekiem līdz skolai, jo no Podnieku
dzīvojamajām mājām un savrupmāju rajona gar Gauju liels skaits bērnu nevar droši
nokļūt skolā.
Darbi ciematos
Līdzīga situācija ir arī citos ciemos – Kadagā, Garkalnē, Alderos, kur ciemu centri
nav līdz galam izplānoti un iekopti. Iecere
ir primāri labiekārtot aktīvo zonu, kur iedzīvotāji varētu pavadīt brīvo laiku ārpus
saviem mājokļiem.
Šogad apstiprināsim Kadagas ciema detālplānojumu, lai perspektīvā veidotu šo
teritoriju skaistu un ērtu iedzīvotājiem,
risinot problēmas ar ceļu tīklu, atpūtas
zonām un padomju laika haotiski veidotajām būvēm mežā – fermām, žogiem un
garāžām.
Alderos un Baltezerā šogad tiks uzsākta
kanalizācijas maģistrālās sistēmas izbūve,
kas uzlabos abu Baltezeru ūdens kvalitāti.
Alderos līdz peldsezonai aprīkosim pludmali ar ģērbtuvi un tualeti un izveidosim
aktīvās atpūtas zonu. Arī pie Kadagas ezera tiks labiekārtota sabiedriskā pludmale.
Garkalnes ciemā uzlabosim ielu apgaismojumu, labiekārtosim sporta laukumu
un sadarbībā ar kaimiņu pašvaldību rekonstruēsim Kodes grāvi pēc tehniskā
projekta saskaņošanas ar privāto zemju
īpašniekiem.
Stapriņu ciema apbūve ir izkaisīta plašā
teritorijā. Galvenā rūpe ir A1 šosejas šķērsošana gājējiem un pievadceļu tīkla izveide
uz privātajām zemēm, kas savieno savrupmāju ciematus ar šoseju. Grūtības sagādā
apstāklis, ka pašvaldība nevar attīstīt un
ieguldīt resursus privātīpašumos, taču tā
var un veido regulējošo vidi šādu investīciju sekmēšanai.
Stapriņos, Ataros un Eimuros turpināsim subsidēt sabiedrisko transportu un
meklēsim iespējas arī turpmāk paplašināt
maršrutus novadā, kas primāri nodrošinās skolēnu pārvadāšanu. Ir izstrādāti
Ziemeļbullas – Inču un Muižas ielu, kā
arī Kadagas ceļa rekonstrukcijas projekti,

kas pēc izbūves uzlabos satiksmes drošību.
Diemžēl par spīti aktīvajam Ādažu domes
darbam ar Satiksmes ministriju un LVC,
Satiksmes ministrija 2015. gada budžetā
neiekļāva finansējumu gājēju tilta projektēšanai starp Lielstapriņu ielu un „Maxima“ veikalu.
Šī ir sarežģīta problēma, ko nevar atrisināt bez Satiksmes ministrijas līdzdalības,
jo nepieciešamās investīcijas ir milzīgas.
Arī no tiesiskā aspekta Ādažu pašvaldība pati nevar rīkoties ar valsts īpašumu,
kas pēc nozīmes ir Eiropas nozīmes infrastruktūras objekts. Tādēļ šis projekts
kavēsies, pat neskatoties uz to, ka dome 3
gadu rīcības plānā tam paredzējusi pašvaldības līdzfinansējumu. Deputāti janvārī
diskutēs par alternatīva gājēju celiņa izveidi uz gājēju tiltu pretim Virši-A degvielas
stacijai, kas piedāvās risinājumu drošam
skolēnu maršrutam uz skolu, kaut arī, iespējams, nebūs ērtākais maršruts gājējiem
ceļā uz kādu no lielveikaliem – “Maximu“,
“Elvi“ vai “Rimi“.
Pretplūdu un melioratīvo sistēmu modernizēšana
2015. gada vasarā būs pilnībā pabeigta pretplūdu aizsargdambja izbūve no A1
Gaujas tilta līdz Kadagas tiltam. Ādažu
centrs, vasarnīcu rajons un Muižas ielas
kvartāls pret plūdiem būs pasargāts. Tomēr
jāturpina darbs, lai piesaistītu valsts un ES
finansējumu pārējo teritoriju aizsardzībai
– jāizstrādā tehniskie projekti posmam no
Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam un labajā krastā Gaujai – Upmalu
apdzīvotai vietai. Sagaidām iedzīvotāju izpratni, lai kopīgi meklētu risinājumus, kas
nekavētu un nesadārdzinātu projektus,
šķērsojot privātās zemes. Pretējā gadījumā
būs grūti pamatot, ka dambi jāfinansē no
valsts vai ES budžetiem, vai valstij dambis
ir nepieciešamāks vairāk kā privāto zemju
īpašniekiem, kurus tas aizsargās.
Lielus resursus tuvākajos gados prasīs
meliorācijas novadgrāvju sakopšana. Kolhoza laikos veiktas milzīgas investīcijas
melioratīvo sistēmu izveidē, bet tās nav
pienācīgi uzturētas un galvenie „saimnieki“ grāvjos ir bebri, kas postu vēl palielina.
Ja sistēmas netiks koptas, lietavās slīks ne
tikai lauki un meži, bet applūdīs arī dzīvojamie ciemati, jo dzīvojam līdzenumā tikai
vidēji 4–6m virs jūras līmeņa. Ja grāvji un
drenas nefunkcionēs, ūdens krāsies zemes
virpusē.
Pašvaldība katru gadu veiks investīcijas
maģistrālo grāvju, caurteku un sūkņu staciju uzturēšanā, savukārt no privātajiem
zemju īpašniekiem prasīs koplietošanas
grāvju, caurteku un lokālo melioratīvo
sistēmu uzturēšanu kārtībā, līdzīgi, kā tas
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notiek ar lauksaimniecības zemēm un neapbūvēto platību appļaušanu. Šī ir jauna
kārtība, ko nosaka grozījumi pašvaldības
saistošajos noteikumos par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu. Lai zemju īpašnieki varētu laicīgi sagatavoties darbiem
un uzturētu piegulošos grāvjus kārtībā,
ir noteikts 2 gadu pārejas periods (2015.–
2016.), pēc tam pašvaldība sāks melioratīvo sistēmu pārbaudes.
Ādažu skolas attīstība
Pagājušajā gadā Ādažu vidusskolai uzlikām jaunu jumtu, veicām klašu remontus,
logu nomaiņu, izremontējām sporta zāli
un ģērbtuves, turpmākajos gados lielākus
līdzekļus ieguldīsim Ādažu vidusskolas
papildu klašu telpu labiekārtošanai, stadiona modernizācijai un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas remontam.
Tomēr galvenais izaicinājums būs jaunas
skolas izveide 3–4 gadu periodā, jo bērnu
skaits turpina būtiski pieaugt un ap 2018.
gadu pārsniegs 1500 skolēnu, tādēļ ilgāk
par 3 gadiem nespēsim nodrošināt vietu
skaitu esošajā skolā. Lai atbrīvotu vietu
klašu telpām, no skolas šogad pārvietosim
novada bibliotēku. Šobrīt tiek meklētas
telpas ciemata centrā, lai jau vasarā bibliotēka varētu darboties jaunajā vietā. Tomēr
turpmākas telpu racionalizācijas iespējas
skolā vairs nav, variants perspektīvā pāriet
uz apmācībām maiņu režīmā arī nav guvis
atbalstu ne vecāku, ne arī pedagogu vidū.
Pēc diskusijām ar izglītības nozares
speciālistiem kā reālāko modeli saredzam
divu skolu izveidi 3–4 gadu periodā. Uz
esošās skolas bāzes izveidojot Ādažu sākumskolu 900 bērniem no 1.–6. klasei,
un ap 2018./2019. gadu, uzbūvējot jaunu
skolas ēku, tajā izvietojot ģimnāziju skolēniem no 7.–12. klasei – kopskaitā 600–700
skolēniem. Nozīmīgs faktors jaunas skolas
izveidē būs Izglītības un zinātnes ministrijas politika, kas vai nu paredzēs, vai neparedzēs valsts līdzfinansējumu šāda veida
investīcijai Pierīgā un tieši Ādažu novadā.
Atkarībā no valsts nostājas, Ādaži, pie08.01.2015. Nr. ĀND/1-12-10/15/23

saistot valsts resursus, varētu veidot vai
nu valsts ģimnāziju, tādējādi nodrošinot
kvalitatīvas izglītības pieejamību arī blakus novadu jauniešiem, vai, ja tas nebūs
iespējams, – par pašvaldības līdzekļiem
veidot pašvaldības ģimnāziju, kurā primāri mācītos Ādažu novadā reģistrētie bērni.
Abi modeļi ir Ādažu mērogam liela investīcija, kuras pamatošana prasīs padziļinātu
analīzi, izvērtējot ne tikai bērnu skaitu un
attīstības dinamiku Ādažu novadā un pieguļošajos novados, bet arī izglītības kvalitāti un iespējas piesaistīt augstas kvalifikācijas pedagogus.
Sadarbība ar uzņēmējiem
Šobrīd dome uzņēmējdarbības veicināšanas virzienā vēl ir tikai pašā sākumā.
Ādaži nebūt nav vienīgā pašvaldība, kas
vēlas atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību
un, it īpaši ražošanu, kas radītu jaunas
darbavietas.
Decembrī Ādažos kopā sanāca ap 40
uzņēmēju, lai vienotos par uzņēmēju biedrības izveidi savstarpējai sadarbībai un regulāram dialogam ar pašvaldību. Ādažos
turpina ienākt jauni uzņēmumi, un tiem
ir pieaugošas vajadzības pēc ražošanas,
noliktavu telpām un zemēm ar nepieciešamo inženiertehnisko infrastruktūru.
No pašvaldības puses jānodrošina atbilstošs informatīvais atbalsts, jārada lielāka
skaidrība par apbūves noteikumiem un
prasībām inženiertehniskās infrastruktūras izveidei.
Aizvien lielāku lomu spēlēs kvalificēta
darbaspēka pieejamība. Ražotāju izvēli investēt Ādažos noteiks darbaspēka mobilitāte no citiem novadiem un Rīgas.
Ugunsdrošība
Neapmierinoša situācija izveidojusies
ugunsdzēsības jomā, jo VUGD brigādes
no Rīgas un Saulkrastiem joprojām ierodas par vēlu. Arī šajā situacijā pašvaldība
viena nevar atrisināt problēmu, pilnībā
uzņemoties valsts funkciju uz saviem pleciem. Kopīgi ar Carnikavas novadu decembrī esam piedāvājuši Iekšlietu minis-

trijai divu pašvaldību investīcijas Ādažu
depo telpu modernizācijai un garāžu izbūvei, pretim prasot VUGD ugunsdzēsēju
brigādes izvietošanu Ādažos. Arī no Ādažiem Saeimā ievēlētais deputāts J. Ruks šo
problēmu Iekšlietu ministram akcentēja
Saeimas komisijas diskusijās par valsts budžetu iekšlietu nozarei. Ja IeM atsauksies
šim aicinājumam, divas pašvaldības ieguldīs nepieciešamos resursus depo izveidei,
un tas ļaus kopīgiem spēkiem radīt efektīvu ugunsdzēsības pakalpojumu.
Šīs ir tikai dažas problēmas, kas parāda
apstākļus un izvēles, kuru ietvaros deputātiem jālemj par 2015. gada budžetu.
Katrā situācijā nepieciešams izvērtēt, vai
konkrētais projekts realizējams nekavējoties vai vēlāk, vai ieguldītie resursi
sniedz maksimālo labumu plašai sabiedrībai, vai projekta realizācijai iespējams
piesaistīt valsts vai ES līdzfinansējumu,
vai projektam ir plašs vai lokāli teritoriāls
labums.
Labs budžets ir tāds, kurā panākts iespējami lielākais sabiedriskais labums dažādu problēmu un projektu konkurencē,
nodrošinot sabalansētu attīstību gan teritoriālā, gan nozaru griezumā.
Tomēr tāpat kā mājsaimniecībās, arī
pašvaldībā resursu nekad nebūs pietiekami visu vajadzību apmierināšanai. Saglabājot esošo nodokļu līmeni, tuvākajos
gados nevarēsim noasfaltēt vai izgaismot
katru ielu, lai kā to vēlētos iedzīvotāji vai
deputāti. Savukārt nodokļu celšana sarežģītajā ekonomiskajā situāciju būtu nesaprātīga. Tādēļ sabiedrības izpratne un
atbalsts budžeta veidošanas procesā ir ļoti
nozīmīgi. Domes vārdā pateicos iedzīvotājiem par ierosinājumiem uzlabojumiem
un saimnieciskiem risinājumiem, kas veicina Ādažu attīstību un plašu sabiedrisko
labumu.
Novēlu visiem veiksmi un ražīgu šo gadu
katram savā ģimenē, novadā un valstī!
Patiesā cieņā,
Māris Sprindžuks

Igoram Osipovam
pēdējā deklarētā dzīvesvieta “Kārļi”, “Kārļmuiža”, Dundagas pagasts, Dundagas novads

Brīdinājums par Sandra Osipova ārpusģimenes aprūpes parāda piedziņu
Ādažu novada dome ar 2011. gada 24. maija lēmumu Nr. 89 noteica samaksu LVL 60,00 jeb EUR 85,37 par Jūsu dēla S. Osipova uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumiem Nr.
1536 “Noteikumi par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru” p.3., kas nosaka, ja “bērns ievietots pašvaldības finansētā
ilgstošas sociālās ārpusģimenes aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, samaksu par pakalpojumu no bērna vecākiem pieprasa attiecīgā
pašvaldība”. Ņemot vērā, ka Jūs neesat apmaksājis 2014. gadā izrakstītos un nosūtītos rēķinus par bērna uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā 2014. gadā, Ādažu novada dome informē, ka Jūsu parāds par augstākminēto pakalpojumu 01.01.2015. sastāda
EUR 170,74 (viens simts septiņdesmit euro, 74 centi). Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 18. marta Noteikumu Nr. 142 “Noteikumi par
ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību”, turpmāk Noteikumi 11. punktu, brīdinām, ja samaksa par Sanda Osipova ārpusģimenes
aprūpi 2014. gadā netiks veikta līdz 2015. gada 25. janvārim, pamatojoties uz Noteikumu 12. punktu pašvaldība izdos izpildrīkojumu un iesniegs
to izpildei tiesu izpildītājam piedziņas vēršanai uz Jūsu kustamo nekustamo mantu, naudas līdzekļiem. No Jums tiks piedzīti arī spriedumu izpildes izdevumi par tiesu izpildītāju darbu. Brīdinājums paziņots saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktu otro daļu.
Domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks P. Balzāns
E. Kāpa 67895717
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Apbalvoti labākie Ādažu sportisti un treneri
17. decembra vakarā Ādažu Kultūras
centrā noslēdzās apbalvošanas ceremonija “Ādažu sporta laureāts 2014”. Par labāko
Ādažu sportistu 2014. gadā atzīts motobraucējs Leons Kozlovskis, par labāko sportisti
– Vineta Alksne (džudo), par labāko jauno
sportisti – Anita Aiga Bērziņa (džudo), par
labāko jauno sportistu – Andrejs Rižovs
(džudo). Labākās komandas titulu ieguvusi Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
trenera Arņa Krištopāna vadītā 2003. gadā
dzimušo zēnu basketbola komanda, labākā
trenera titulu – Arnis Krištopāns (basketbols), par uzlecošo zvaigzni sportā atzīts
Edvards Tūters (BMX, “Rīgas favorīts”),
par gada notikumu sportā – džudo sacen-

sības “Zelta rudens”. Gada sporta skolotāja
titulu ieguvis Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
sporta pedagogs Artis Murāns. Par aktīvāko
sporta klubu Ādažu novadā 2014. gadā atzīts
veloklubs “ĀdažiVelo”. Gada sporta atbalstītāji – a/s “Latfood”, SIA “Emerald Baltic”,
SIA “Kokaudzētava Baltezers”. Titulu “Visiedvesmojošākais sportists” ieguva Mārtiņš Oliņš. Viņš skriešanas seriālā “Skrien
Latvija” ratiņkrēslā pieveica piecus pusmaratonus, kā arī Valmieras maratonu 42,195
kilometru garumā.
Šajā vakarā tika sumināti arī tie novada
sportisti, kuri aizvadītajā gadā parādījuši
augstus rezultātus sportā, saņemot naudas
balvas un diplomu “Par augstiem sasniegu-

miem sportā”. Tie ir Jānis Edgars Štrauss,
Andrejs Rižovs, Elīza Jevstigņejeva, Mārtiņš Lūkins, Aleksandrs Koršunovs, Sergejs
Policāns, Armands Alferovs, Aleksejs Mihailovs, Evija Roķe, Agnese Krūmiņliepa,
Alvis Tabors, Normunds Grīnbergs, Leons
Kozlovskis, Jānis Kirilko, Monta Dišlere,
Ričards Jānis Sniedze, Agnese Groza, Laura Leiboma, Andra Nika, Dārta Smildziņa,
Artjoms Ratņikovs. Pateicībā par audzēkņu
augstajiem sasniegumiem tika godināti arī
treneri Leonīds Kuzņecovs, Vasīlijs Zjatkovs, Mārtiņš Lūkins, Tamāra Kosmačeva,
Jānis Kirilko, Jānis Skrims, par sporta olimpiādes izveidi senioriem atzinību saņēma veterānu sporta aktīviste Biruta Krūze.

 Labākā komanda basketbols (2003.g.dz./
Arnis Krištopāns)

 Labākā sportiste Vineta Alksne

 Labākais sportists
- Leons Kozlovskis

 Visiedvesmojošākais
sportists Mārtiņš Oliņš

 Labākais
treneris
- Arnis
Krištopāns

 Gada sporta skolotājs - Artis Murāns

 Gada notikums
sportā - džudo sacensības
"Zelta rudens"
(Dagnija Puķīte)

Šeit un citviet lapā Monikas Grieznes foto

 Labākā jaunā sportiste Anita Aiga Bērziņa
 Gada sporta atbalstītājs SIA "Emerald Baltic" (Valērijs Bulāns)

 Labākais jaunais
sportists - Andrejs Rižovs
 Aktīvākais sporta klubs "ĀdažiVelo"
(Zigmunds Nurža)
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 Uzlecošā zvaigzne
sportā - Edvards Tūters
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Mūsējie – labākie amatierteātru 1. kārtas atlases skatē
Foto –amatierteātra “Kontakts” publicitātes foto

29. novembrī Mālpils Kultūras centrā
notika Pierīgas amatierteātru iestudējumu 1. kārtas atlases skate “Gada izrāde
2014”, kurā piedalījās arī Ādažu Kultūras
centra amatierteātris “Kontakts” (režisori Vaira Baltgaile un Artūrs Breidaks) ar
kolektīva kopdarbu “Priekulene 2014”.
Rezultāti ir pārsteidzoši: iegūta I pakāpe (teicami) un visaugstākais punktu
skaits – 44, aiz sevis atstājot amatierteātrus no Krimuldas, Mālpils, Inčukalna,
Saulkrastiem, Baldones un Carnikavas.
12. decembrī Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks

Oļģerts Lejnieks un žūrijas komisijas
locekle – Latvijas Nacionālā teātra aktrise, režisore Indra Roga sirsnīgi sveica
režisorus un aktierus. Tika piešķirtas

arī dažādas nominācijas. Nomināciju
“Labākais iestudējums” saņēma mūsu
amatierteātris “Kontakts”, nomināciju
“Veiksmīgākā režija” ieguva Krimuldas
tautas nama Raganas amatierteātris, bet
“Izcilākais aktieriskais sniegums” tika
Voldemāram Cērpam no Mālpils un
mūsu Lindai Kalniņai par Džesikas – datorspeciālistes lomas atveidojumu izrādē
“Priekulene 2014”.
Sirsnīgi apsveicam “Kontaktu” un turēsim īkšķus, lai veicas arī reģionālajā
skatē!

Maija Drunka

Katru gadu Sociālais dienests ar Ādažu novada domes atbalstu rīko lielo labdarības akciju, palīdzot dāvāt
prieku un sirds siltumu tiem, kuriem
svētku laikā tas ir visvairāk vajadzīgs.
Ziemassvētku labdarības akcija sākās
17. decembrī, kad daudzās mājās iegriezās Ziemassvētku vecītis ar pārtikas
pakām. 28. decembrī akcija noslēdzās
ar labdarības pasākumu bērniem invalīdiem, bāreņiem, jauniešiem ar īpašām
vajadzībām, bērniem no daudzbērnu,
trūcīgām un riska ģimenēm. Bērni tic
svētku brīnumam, ar nepacietību gaida Ziemassvētku vecīša ierašanos, un
mūsu spēkos ir ļaut iemirdzēties prieka
dzirkstīm bērnu acīs, atskanēt jautriem

smiekliem un redzēt gandarījumu vecāku sejās.
Šogad bērnus iepriecināja SIA “Pārsteigumu karuselis” ar izrādi “Ziemassvētku
burvestība”. Bērni juta līdz Donalda Daka
un Deizijas pirmssvētku piedzīvojumiem,
dziedāja un dejoja kopā ar sniegbaltīti un Ziemassvēt ku
vecīti. Mīļš
paldies vokālajai studijai “Saules
stariņi” un
tā
vadītājai Kristīnei
Voitovai par
sirsnīgo dziesmoto sveicienu un sarūpētajām dāvaniņām.
Ādažu novada domes Sociālais dienests
izsaka lielu pateicību iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri bija atsaucīgi aicinājumam
piedalīties Ziemassvētku labdarības akcijā.
Ar lielu sirsnību, prieku acīs un degsmi sirdī mūs katru gadu atbalsta Ādažu
vidusskolas skolotāji, skolēni un viņu ģimenes, sagatavojot individuālas dāvaniņas, kā arī ziedojot rotaļlietas, grāmatas,
apģērbus un citas noderīgas lietas.
Mīļš paldies individuālajām ziedotājām Lienei Mikulānei, Ievai Grāvītei, AiFoto – Antra Meola

Foto – Monika Griezne

Noslēgusies Ādažu Sociālā dienesta organizētā labdarības akcija
jai Ausējai-Rudzītei un Janai Strogonovai
par vēlmi sagādāt prieku tiem, kuriem iet
grūtāk. Esam saņēmuši gan naudas ziedojumu, gan skaistas dāvaniņas.
Arī vietējie uzņēmumi un iestādes aktīvi iesaistījās akcijā, ziedojot savu produkciju vai naudas līdzekļus.
Sirsnīgs paldies ziedotājiem: SIA Lat
Eko Food, Emerald Baltic, PORTMANNS
UN KO, ražošanas komercfirmai ALEKS
P, Ādažu desu darbnīca, ARPOS, ALFOR, Sekura stils, Ruzi, Funeral Service Latvia, Ādažu aptieka, Statoil, A/S
Hornbaek Baltic, Latfood, Virši A, biedrībai Ceļš uz laimi, Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādei – Bitītes un Vāverītes
grupiņām.
Liels paldies Ādažu iedzīvotājiem, kuri
ir atsaucīgi un ziedo apģērbu, apavus un
citas saimniecībā noderīgas lietas sociālā dienesta humās palīdzības atbalsta
punktam.
Par darbu labdarības akcijas sagatavošanā un veiksmīgu svētku norisi liels
paldies par atbalstu Ādažu novada domei un visiem iesaistītajiem darbiniekiem. Kopīgiem spēkiem mēs radījām
prieku un svētku sajūtu daudzās sirdīs.
Lai 2015. gads ir veiksmīgs, labu vārdu
un darbu piepildīts!
Ieva Roze, sociālā dienesta vadītāja

Foto – Monika Griezne

“Varavīksne” – trīskārtējas
Latvijas čempiones deju festivālā
“Senioru kauss 2014”
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6. decembrī Ķekavas novada Baložu kultūras
namā notika trešās Latvijas senioru līnijdeju sacensības – deju festivāls “Senioru kauss 2014”, kurā
Ādažu Kultūras centra senioru līnijdeju grupa “Varavīksne” (vadītāja Lilita Lēruma) jau trešo gadu
pēc kārtas ieguva 1. vietu un, nenoliedzami, savā
vecuma grupā ir līderes Latvijā. Suminām!
Maija Drunka
ĀDAŽU VĒSTIS 15. JANVĀRIS (171) 2015
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Ādažu novada I un II grupas invalīdiem, bērniem, kuri slimo ar celiakiju, Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas dalībniekiem, bērniem invalīdiem no 15. janvāra iespēja saņemt “Latvijas aptiekas”
atlaižu kartes
aptieka” tīkla aptiekās, kā arī sadarbības
partneru – “Veselības centrs 4”, medicīnas sabiedrība “ARS”, Latvijas Jūras medicīnas centra, Veselības grupas MFD
medicīnas iestādēs, kā arī veselības centrā “Vivendi”.
Dāvinājuma saņēmēji var izmantot
priekšrocības visās “Latvijas aptieka” tīkla aptiekās, arī Ādažos, kur SIA “Latvijas
aptieka” ir diennakts aptieka tirdzniecības

“Latvijas aptieka” dāvina Sudraba kartes
Ādažu novada I un II grupas invalīdiem,
bērniem invalīdiem, kā arī Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un bērniem, kuri slimo ar celiakiju.
Sudraba karte nodrošina tās uzrādītājam pieejamāku un ekonomiski izdevīgāku veselības aprūpi, aptiekas produkcijas
(medikamentu, uztura bagātinātāju, medicīnas preču u.c.) iegādi visās “Latvijas

centrā “Apelsīns”.
Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Ādažu novada domes Sociālo dienestu. Īpaša
pateicība tā darbiniekiem un vadītājai Ievai Rozei.
Norādītajām personu grupām Sudraba
kartes tiks izsniegtas no 15. janvāra Ādažu
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, tālr.
67997977
“Latvijas aptieka”

Dzīvot renovētā mājoklī ir izdevīgāk!
un apkures sezonā būt atbildīgiem par
siltuma zudumiem, kas tiek radīti, atstājot atvērtas ieejas durvis, koridoru un
pagraba logus, jo arī tas būtiski ietekmē
mājas siltuma patēriņu.
Vēdināšanu dzīvokļos iesakām veikt
ar pilnībā atvērtu logu 1–2 reizes dienā,
bet ne ilgāk par 15 minūtēm. Nevajadzētu izmantot logu vēdināšanas režīmā (atgāzts logs) un atstāt to uz ilgu
laiku. Tas rada nevajadzīgus siltuma

“Ādažu Namsaimnieks” mājaslapā
adazunamsaimnieks.lv ikviens var iepazīties ar izmaksu kopsavilkumu par
2014. gada apkures sezonu. Izmaksas
par vienu kvadrātmetru dažādās mājās ir ļoti atšķirīgas. Tas saistīts ar māju
energo noturību un to tehnisko stāvokli.
Jāsecina, ka dzīvot renovētā mājoklī ir
izdevīgāk!
Atkārtoti aicinām māju iedzīvotājus
domāt par energo taupības pasākumiem

zudumus un nesniedz vajadzīgo gaisa
apmaiņu.
Tāpat atgādinām, ka jebkāda nesaskaņota iejaukšanās apkures sistēmā (radiatoru, cauruļu nomaiņa, jaunu mezglu
izbūve) pasliktina siltuma cirkulāciju,
līdz ar to jāpatērē vairāk siltuma, lai nodrošinātu dzīvoklī nepieciešamo siltuma komfortu!
Būsim atbildīgi un taupīsim siltumu!
“Ādažu Namsaimnieks”

Foto – publicitātes foto

SIA „Ādažu Ūdens” pabeidz Eiropas Savienības līdzfinansētos ūdenssaimniecības projektus

Ūdens atdzelžošanas stacijas iekārtas
Kadagā

SIA “Ādažu Ūdens” 2014. gada beigās
pabeidza Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ādažos, II kārta”. Pateicoties projektu
I un II kārtas izbūvei 10 miljonu EUR
apmērā, izmantojot Ādažu pašvaldības
un Eiropas Savienības finanšu līdzekļus,
viens no svarīgākajiem panākumiem ir
Eiropas Savienības direktīvu prasību izpilde attiecībā uz dzeramā ūdens kvalitāti gan Ādažos, gan Kadagā.
Ūdens atdzelžošanas stacija kvalitatīvākam un tīrākam dzeramajam ūdenim
Jau projekta I kārtas ietvaros Ādažu ciemā dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai
Ādažos, Krastupes ielā 6 tika izbūvēta
ūdens atdzelžošanas stacija ar otrā pacēluma sūkņiem un diviem pazemes tipa
ūdens rezervuāriem, kas nodrošina kvalitatīvu un tīru dzeramā ūdens piegādi. Savukārt Kadagas ciemā pie centrālās katlu
ĀDAŽU VĒSTIS 15. JANVĀRIS (171) 2015

mājas ir rekonstruēta 2. pacēluma sūkņu
stacija, veikta divu artēzisko aku rekonstrukcija, izbūvēti divi jauni ūdens rezervuāri un ūdens atdzelžošanas stacija.
Izveidota ūdenssaimniecības automātiskā vadības sistēma
Projekta ietvaros izveidotā apvienotā
ūdenssaimniecības automātiskā vadības
sistēma “SCADA” nodrošina uzņēmuma ūdenssaimniecības iekārtu un sūkņu
staciju darbības pārraudzību un bojājumu un avāriju operatīvu identificēšanu.
Būvdarbi pabeigti veiksmīgi, to apliecina arī Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas veiktās pārbaudes,
2014. gada novembrī sniedzot pozitīvu
atzinumu.
Ūdens un kanalizācijas tīklu izbūve
un rekonstrukcija
Projektā atbilstoši atvēlētajiem finanšu līdzekļiem ir aptverta plaša teritorija,
kurā tika veikta ūdens un kanalizācijas
tīklu izbūve un rekonstrukcija. Būvdarbos maksimāli izmantoti Latvijā ražotie
būvmateriāli un iekārtas, tajā skaitā arī
Ādažos ražotās SIA “Rotons” kanalizācijas sūkņu stacijas. Projekta ieviešana
nodrošina turpmāku ūdenssaimniecības

infrastruktūras attīstību Ādažos.
Aicina ēku īpašniekus pieslēgties
centralizētiem ūdensapgādes tīkliem
Ņemot vērā izbūvēto maģistrālo tīklu
apjomu, kas nodrošina plašu tīklu pārklājumu, SIA “Ādažu Ūdens” aicina ēku
īpašniekus pieslēgties centralizētiem
ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.
Par iespējām un nosacījumiem, lai pievienotos centralizētajiem tīkliem var uzzināt SIA “Ādažu Ūdens”, Ādažos, Gaujas ielā 16, 1. stāvā.
Plānots izveidot kanalizācijas tīklus
Alderos un Baltezerā
Vēl 2015. gadā tiks pabeigts projekts
“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”, kura ietvaros Ādažu novadā plānots izveidot kanalizācijas tīklus
Alderos un Baltezerā. Projekta mērķis ir
panākt Lielā un Mazā Baltezera aizsardzību no neattīrītu notekūdeņu ieplūdes
tajos. Šis projekts tiek realizēts, pateicoties veiksmīgai sadarbībai starp Ādažu
un Garkalnes novada pašvaldībām, kur
tiks izmantotas abu pašvaldību un Kohēzijas fonda finanšu līdzekļi.
Aivars Dundurs,
SIA “Ādaži Ūdens” valdes loceklis
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Ekonomikas ministrijas plānotās ES fondu aktivitātes 2014.–2020. gadā
Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas (EM) sniegto informāciju, Ādažu novada dome izveidojusi īsu apkopojumu par jaunajā plānošanas
periodā pieejamo finansējumu, kas
būs EM pārziņā. Liela daļa no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondos
paredzētā atbalsta būs pieejama arī
uzņēmējiem. Kopumā 2014.–2020.
gadam paredzēti 764,3 milj. eiro, no
kuriem lielākā daļa (333,6 milj.eiro)
būs pieejama energoefektivitātes paaugstināšanai, 237,2 milj.eiro – dažādām mazo un vidējo uzņēmumu
aktivitāšu atbalstam, savukārt 193,5
milj.eiro paredzēti dažādu inovāciju
ieviešanai un pētniecībai.
Energoefektivitātes paaugstināšanas
pasākumiem lielākā daļa finansējuma
tiek plānota dzīvojamo ēku energoefektivitātei, atlikušais pieejamais finansējums tiks sadalīts energoefektivitātes
paaugstināšanai valsts un pašvaldību
ēkās un atjaunojamo energoresursu izmantošanai centralizētajā siltumapgādē un siltumtrašu energoefektivitātei.
Uzņēmējiem būs pieejams 32,6 milj.
eiro liels atbalsta finansējums industriālo ēku energoefektivitātei.
Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas paaugstināšanas aktivitāšu
ietvaros lielākā daļa no pieejamā finansējuma būs pieejami dažādu aizdevumu (mikrokredītu, garantiju, u.c.)
un riska kapitāla formā, nevis tiešo
investīciju veidā, kā tas bija iepriekšējos plānošanas periodos. Liela daļa
finansējuma paredzēta arī uzņēmumu
ārējo tirgu apgūšanai un starptautiskās konkurētspējas uzlabošanai, kā
arī biznesa inkubatoru un industriālo
zonu un telpu attīstībai. Daļa atbalsta
finansējuma paredzēta tūrisma mārketinga un pasākumu piesaistes veicināšanai, un tehnoloģiju akseleratoru
un klasteru iniciatīvām.
Pētniecības un inovāciju aktivitātēm
vairāk nekā puse no paredzētā atbalsta
tiks novirzīta kompetences centriem un
tehnoloģiju pārneses sistēmu izveidošanai, tāpat tiks turpinātas partnerībā organizēto nodarbināto apmācības, kam
finansējums plānots gandrīz 30 milj.
eiro apmērā, paredzēti arī divi jauni
atbalsta virzieni: inovācijas vaučeri un
motivācijas programma.
Tāpat atgādinām, kā Ekonomikas
ministrija izstrādājusi nodokļu atvieglojumu sistēmu, kas paredz uzņēmuma
ienākuma nodokļa atvieglojumu (UIN)
jaunu, tehnoloģiska rakstura iekārtu
8

iegādei, izmatojot izmaksu vērtības palielinošu koeficientu, kas ļaus ievērojami samazināt ar UIN apliekamos ienākumus. Uzņēmējiem ir pieejami UIN
atvieglojumi par ieguldījumiem pētniecībā un attīstībā, kas paredzēti kā
atbalsts rūpniecisko pētījumu veikšanai un eksperimentālajām izstrādēm,
pielietojot līdzīgu principu – izmaksu

vērtības palielinošu koeficientu. Papildu informējam, ka uzņēmumiem ir iespēja saņemt nodokļu atlaides lielajiem
investīciju projektiem (investīcijām no
10 milj.eiro) ieguldījumiem ražošanas
būvēs, ēkās un iekārtās atbalstāmajās
nozarēs – apstrādes rūpniecības, IKT
un loģistikas nozarēs).

Kristīne Berķe
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Uzsākta jaunā tirdzniecības laukuma projektēšana Gaujas ielā 7

tirgotājiem, gan novada iedzīvotājiem
un viesiem.
2015. gada janvārī noslēgts līgums ar
SIA „Baltex Group” par projektēšanas
darbiem, kura ietvaros uzņēmumam
no sākuma būs jāizstrādā skiču projekts un vizualizācija, pēc tā saskaņošanas domē tiks izstrādāts arī tehniskais projekts, kas paredzēs iespēju
dalīt būvniecības darbus divās kārtās.
Paredzēts, ka no projekta izstrādes uzsākšanas līdz tā ekspertīzei un apstiprināšanai būvvaldē būs nepieciešami
pieci mēneši, līdz ar to 2015. gada rudenī tirdzniecības laukums iegūs jaunu, pievilcīgu veidolu!

Jaunais gads sācies ar jauniem projektiem. 2013. gada nogalē novadā aktualizējās jautājums par esošā tirdzniecības
laukuma turpmāko attīstību un izskatu. Tika organizēts metu konkurss,
un saņemtas visdažādākās idejas. Arī
2014. gadā turpinājās darbs ar idejām
par tirdzniecības laukuma attīstību,
tika uzrunāti gan esošie tirgotāji, gan
potenciālie tirdzniecības kiosku nomnieki. Kopā ar domes speciālistiem un
deputātiem tika izstrādāta tirdzniecības laukuma koncepcija, kas paredz,
ka esošie tirdzniecības kioski ir jānovāc
un tirdzniecības laukums ir jāizveido
par pievilcīgu tirdzniecības vietu gan

Paziņojums tirdzniecības laukuma kiosku īpašniekiem un pircējiem
Lai sekmīgi un savlaicīgi īstenotu jaunā
tirdzniecības laukuma
attīstības projektu, atgādinām, ka saskaņā
ar 2014. gada 22. aprīlī Ādažu novada domes lēmumu Nr.122
tirdzniecības laukumā Ādažos, Gaujas
ielā 7 izvietoto kiosku īpašniekiem ir

Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171.2
noteiktajā kārtībā.
Raiņa vārdiem: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”; ceram, ka jaunais tirdzniecības
laukums priecēs novada iedzīvotājus un
viesus jau 2015. gada rudenī. Jau iepriekš
atvainojamies par sagādātajām neērtībām pircējiem un kiosku īpašniekiem.

jāpārvieto vai jānojauc tiem piederošie
tirdzniecības kioski līdz 2015. gada 31.
janvārim.
Informējam, ka saskaņā ar iepriekš
minēto lēmumu, visus ar būves pārvietošanu vai nojaukšanu saistītos izdevumus
sedz būves īpašnieks un lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks
izpildīts piespiedu kārtā MK noteikumu

Kristīne Berķe

Aicinājums piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība” veiktajā aptaujā

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji,
biedrība “Gaujas Partnerība” – vietējā
rīcības grupa, kas nodrošina LEADER
veida pasākumu īstenošanu Ādažu novadā – veic pētījumu, kura laikā vēlas izvērtēt biedrības Vietējās attīstības stratēģijas
2009.–2013. gadam (turpmāk tekstā –
Stratēģija) ieviešanas gaitu un pienesumu
biedrības darbības teritorijas attīstībai, kā
arī definēt turpmākos darbības virzienus
2014.–2020. gada plānošanas periodā.
Pētījums “Biedrības “Gaujas Partnerība” stratēģijas ieviešanas izvērtējums,
ietekmes uz vietējās rīcības grupas darbības teritorijas attīstību noteikšana un
priekšlikumu sagatavošana turpmākai
darbībai” tiek veikts līdz 2015. gada janvāra beigām. Tā ietvaros tiek organizē-

ta arī iedzīvotāju aptauja, kuras mērķis
– noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju
domas par biedrības “Gaujas Partnerība”
Stratēģijas ieviešanas gaitu un pienesumu Ādažu novada teritorijas attīstībai, kā
arī noteikt turpmākos darbības virzienus
jaunajā plānošanas periodā. Aptaujā aicināts iesaistīties un savu viedokli izteikt
ikviens Ādažu novada iedzīvotājs. Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti
tikai apkopotā veidā.
Anketas elektroniskā forma atrodas
biedrības “Gaujas Partnerība” mājaslapā www.gaujaspartneriba.lv, Ādažu
novada domes mājaslapā www.adazi.lv.

Anketu elektroniski var aizpildīt arī
http://ej.uz/gaujas_partneriba
Anketas un pastkastītes aizpildītajām anketām atrodas: Klientu apkalpošanas centrā
(Gaujas iela 33A,
Ādaži); Sociālajā
dienestā (Gaujas
iela 13/15, Ādaži);
bibliotēkā
(Gaujas iela 30,
Ādaži).
 Viedtālruņu lietotāji anketu var atrast
un aizpildīt šeit

29. decembrī, noslēdzot aizvadīto gadu,
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas
Peldēšanas nodaļā notika mācību – treniņa sacensības sešās grupās: sākuma
sagatavošanas, pirmajā mācību treniņu,
2004.–2005. un 2002.–2003. gadā dzimušo, 2001. g. un vecāku, kā arī audzēkņu–
vecāku stafetē. Visās sešās grupās startēja
gan zēni, gan meitenes.
Sākuma sagatavošanas un pirmajā mācību treniņu grupām vajadzēja 25 metrus
peldēt brīvajā stilā, pārējām grupām bija
jāveic 50 metru peldējums brīvajā stilā,
izņemot vecāku – audzēkņu stafeti. Tajā
ĀDAŽU VĒSTIS 15. JANVĀRIS (171) 2015

kompleksais peldējums 25 metru garumā
bija jāveic gan audzēknim, gan kādam no
viņa vecākiem. Sākuma sagatavošanas
grupā zēnu vidū pirmo vietu ieguva Emīls
Andrejevs, no meitenēm šajā pašā grupā pirmajā vietā izvirzījās Agate Barone.
Pirmajā mācību treniņu grupā kā pirmais
finišēja Kristaps Breikšs. 2004.–2005. g.dz.
meiteņu grupā uzvarēja Laura Matjuhina,
bet zēnu – Mārtiņš Staņko, 2002.–2003. g.
dz. meiteņu grupā triumfēja Agnese Groza, bet zēnu – Patriks Legzdiņš. 2001. g.
dz. un vecāku grupā laurus plūca Eduards
Vilnis.

Foto – Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Mācību – treniņa sacensības peldēšanā

9

PERSONĪBA
ka ļauj kino kritiķiem Kristeru saukt par
spožu atradumu. Lai gan visās intervijās
pats Kristers paudis, ka viņa un galvenā
tēla rakstura līdzība ir tuvu nullei, cenšos
saprast, vai tiešām tā – kā citādi izskaidrot režisora izjūtu: “Viņš ienāca un piepildīja telpu ar Modri.”

Ceļš
līdz
sarunai
Kā jūs justos, ja, dzīvojot savu vienkāršo dzīvi, pēkšņi pamostos kā kinozvaigzne ar galveno lomu filmā? Ko
līdzīgu sapnim pieredzējis bijušais
mazsalacietis, tagad ādažnieks Kristers Pikša, kurš, nebūdams aktieris un
nekad pat neiztēlojoties par tādu kļūt,
saņēma piedāvājumu atveidot galveno lomu latviešu spēlfilmā “Modris”.
Mācoties Rīgas Pārtikas ražošanas
vidusskolā, viņš kopā ar citiem klases
biedriem pēc mācību pārzines piedāvājuma aizgāja uz filmas “Modris”
kastingu*, pēc tam – uz pāris atlases
kārtām, un galvenā loma bija kabatā.
Tā, nejauši, viņš bija izturējis konkurenci ar 1200 citiem pretendentiem uz
lomu. “Un Kristers ienāca un... es nezinu, kas tas ir, viņš ienāca un piepildīja
to telpu ar Modri, ” atzinis filmas režisors Juris Kursietis. Kristers piedalījies vairākos starptautiskos kino festivālos, intervēts Latvijas un ārvalstu
medijos un ticis nominēts kinobalvai
“Lielais Kristaps” kā labākais aktieris
galvenajā lomā. Gan Latvijas, gan ārvalstu kino kritiķi Kristeru nodēvējuši par tīrradni, spožu jauno talantu.
“Es domāju, ja Kristers būtu debitējis
Amerikas filmā, viņam jau būtu kabatā kontrakts”, spriež Nacionālā Kino
centra vadītāja Dita Rietuma. Ikdienā
strādājot Ādažu restorānā – picērijā
“4 krasti”, viņš ieguvis iesauku – picu
meistars, jo pat viesi no Itālijas atzinuši, ka tik gardas picas, kādas izdodas
Kristeram, ne vienmēr var dabūt pat
picu dzimtenē.
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Labākā debijas filma 2014.
gadā
Interesanti, ka samērā neilgā laika
posmā uz latviešu kino lielās skatuves
parādījās divas pilnmetrāžas spēlfilmas
“Mammu, es tevi mīlu” un “Modris”, kurās abās skartas smeldzīgas tēmas – par
atsvešinātību un aukstumu ne tikai ģimenes attiecībās, bet arī varas attieksmē
pret cilvēku. “Mammu, es tevi mīlu” ieguva 2014. gada labākās pilnmetrāžas
spēlfilmas statusu latviešu filmu festivālā
“Lielais Kristaps”, bet “Modris” atzīta par
2014. gada labāko debijas filmu. “Filma
“Modris” sākas kā ļoti intīms stāsts par
džeku no Pļavniekiem, kurš konfliktē ar
māti un varu,” saka Juris Kursietis, filmas režisors. Galvenās lomas atveidotājs
Kristers Pikša ir pārliecināts, ka filma
“Modris” vēl vairāk nekā par attiecībām
ar māti, vēsta par valsts cinismu pret
cilvēku. Par absurdiem likumiem un
nespēju iedziļināties lietas būtībā, kalpojot tikai likuma burtam, nevis garam.
“Filma “Modris” ir patiesos notikumos
iedvesmots stāsts par pusaudzi, kura samilzušais konflikts ar māti noved līdz
tiesu darbiem. Pēc tam Modris nolemj
atrast tēvu, kuru nekad dzīvē nav saticis,”
vēsta filmas veidotāju pārstāve Zane Peneze. Nespēja sarunāties ilgā laika posmā
noved pie vēsuma, pat sasaluma mātes un
dēla attiecībās. “Filmas fināla kadrs liek
domāt par to, cik tālu jānonāk, cik daudz
jāpārdzīvo, lai cilvēki gluži vienkārši
sāktu sarunāties,” domā Kristers Pikša.
Galvenais varonis filmā “Modris” pasaka
ļoti maz, taču viņa būtība, ķermeņa valoda un sejas izteiksme ir tik daiļrunīga,

Foto – Ieva Gailīte

Modris versus Kristers
Vēl aizvien uzskatāt, ka Jums ar filmas galveno varoni Modri rakstura
ziņā nav nekādu līdzību?
Vienīgais, kas mūs saista, ir ārējais izskats un fakts, ka arī es kādreiz aizrāvos
ar grafiti. Apzīmēju mājas, elektro būdiņas. Tagad Mazsalacā visi zina, ka tas
biju es, jo Juris (filmas “Modris” režisors
Juris Kursietis M.G.) to pateica Mazsalacā
pēc filmas, kad norisinājās jautājumu un
atbilžu vakars.
Kā varējāt nospēlēt tik atšķirīgu
cilvēku?
Nezinu.
Mēģinājāt uzzināt, sajust, kā Jūsu
prototips varēja justies?
Jā, mēģināju, bet patiesībā es nezinu,
kā viņš patiešām jutās, jo šī ir spēlfilma,
nevis dokumentālais kino. Īsto prototipu
nekad neesmu saticis. Redzēju viņu tikai
vienā ainā, jo režisors viņu laikam bija
paaicinājis. “Īstais Modris” šobrīd dzīvo
un strādā Anglijā. Ja nemaldos, viņš tā
arī nav redzējis šo filmu.
Interesanti, ka režisors nelika parunāties un iepazīt īsto varoni. Citi režisori tieši tā liek rīkoties…
Jā, bet tas, iespējams, būtu mainījis
manu skatījumu uz šo stāstu.
Vai Jums vispār likās, ka spēlējat?
Ka es tur baigi tēlotu, nē. Tikai darīju
to, ko man lika un mēģināju iedziļināties
tajā notikumā. Jebkurā brīdī varēju improvizēt, Juris to atļāva darīt. Ja es, piemēram, aizmirsu kādu rindiņu teksta, pateicu kaut ko no sevis. Juris teica, ka tas bija
labi, jo tas radīja tādu patiesumu, īstumu.
Kādas tad ir Jūsu un filmas galvenā
tēla – Modra atšķirīgās iezīmes?
Modris ir noslēgts. Viņš ļoti maz runā.
Modrim ir daži draugi. Draudzene un
pāris draugi. Es esmu atvērts, man ir
daudz draugu, skolotāji teica, ka mana
mute ir kā laidara vārti.
Modris skolā sāpina citus vai citi – viņu?
Ne viens, ne otrs. Viņš nedarīja pāri
nevienam, un arī viņam neviens nedarīja
pāri. Viņš jau pārsvarā nebija skolā.
Kā bija ar Jums skolas laikā? Jums darīja pāri vai – otrādi?
Varbūt arī kādreiz kādu ir gadījies apsmiet, bet es nebiju nekāds skolas huligāns. Es nebastoju stundas, jo vienmēr
likās, ka būs drausmīgākās nepatikšanas,
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Kādā intervijā atzināt, ka filma
“Modris” arī Jūs mainījusi. Agrāk
neesot pievērsis tik lielu uzmanību
vecāku teiktajam.
Tas jau bija sen. Tīņu gados, kad
liekas, ka mamma ar tēti neko nesaprot, bet es esmu pasaules centrs, kas
visu saprot. Ar laiku nāk apziņa, ka
laikam tomēr tā nav.
Kādas savas rakstura īpašības
vērtējat visaugstāk?
Sevi grūti raksturot. Nav tā, ka es
ļoti skatītos no malas un vērtētu sevi
visu laiku. Varbūt – taisnīgums. Jā,
es arī atbildu par to, ko daru. Nemeloju
ne sev, ne citiem, kā to darīja, piemēram,
Modris un viņa māte.
Kas, Jūsuprāt, ir labs cilvēks?
Atbildīgs, tāds, kurš atbild par sevi,
pārējiem, savu padarīto. Rūpējās par apkārtējiem, saviem tuviniekiem un ģimeni.
Vai Jūs gribētu sevi par savu draugu?
Domāju, ka jā. Esmu diezgan izpalīdzīgs. Ja man divos naktī piezvana
draugs un saka, ka viņam nav, kur palikt, vai arī, ja kādu vajag kaut kur aizvest, palīdzu.
Pats režisoram esat
jautājis, kādēļ viņš
izvelējās tieši Jūs?
Filmu
festivālos
ārzemēs to vienmēr
jautā katrā auditorijā,
ikvienā seansā. Viņš
teica, ka tā ir sajūta,
kas rodas pirmajās
10 sekundēs – vai nu
ir, vai nav. Bija 4 vai
5 atlases kārtas, pēc
tam Juris atsūtīja īsFoto – publicitātes foto

vai arī – piezīme dienasgrāmatā. Bieži
bija tā, ka mani dzina ārā no stundām, jo
ar sola biedru smējāmies. Arī Rīgā, profenē. Mācījos labi, vidējā atzīme vienmēr
bijusi virs 7, bet es nesēdēju mājās un nemācījos. Citi dalījās krutajos, nekrutajos,
bet man bija draugi no abām grupām. Ar
visiem draudzējos.
Vai iztēlojāties, kas ar Modri bija noticis agrāk, piemēram, pamatskolas laikā, bērnībā, ja reiz bija tik noslēgts pret
apkārtējiem?
Nē, es iedziļinājos tajā konkrētajā
stāstā, nedomāju par viņa pagātni vai
nākotni. Tikai par divām iepriekšējām
ainām, kā viņš varēja justies tajās.
Modris ir uzaudzis bez tēva, nabadzībā… Kāda bija Jūsu bērnība?
Ļoti laimīga! Tā bija labākā! Tas bija
labākais laiks! Skraidi apkārt un nedomā
par īstajām dzīves problēmām! Es ļoti
cienu savu tēvu, jo viņš ir izdarījis tiešām
ļoti daudz. Viņš ir nopircis māju, esam
to izremontējuši un pamatīgi sakārtojuši
un iekopuši apkārtni. Viņš ir izaudzinājis trīs bērnus – mani ar brāli un māsu.
Viņš vienmēr ir rūpējies par mums ar

mammu.
Atceros,
kad gāju kādā 4., 5.
klasē, braucu līdzi tētim uz mežu vasarās.
Dzīvojām kopā treilerī, gatavoju viņam ēst.
Pārsvarā viņš strādāja
Alūksnē, tikai kādas
trīs, četras dienas mēnesī bija mājās. Vecākā māsa un brālis
varēja izrīkot mani, jo esmu jaunākais.
Man parasti viņiem vajadzēja gatavot
ēst. Tā kā abi vecāki bērnībā daudz strādāja, mēs ar māsu un brāli mājās bieži
bijām vieni vai arī – kopā ar vecmāmiņu.
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ziņu, ka jātiekas Rīgā
vienā krustojumā, vajag parunāt. Domāju: “Nu jā, gan jau, ka atšūs un viss.” Viņš
teica: “Jā, mēs tevi ņemam!”
Ko vieglāk spēlēt – sev līdzīgo vai atšķirīgo?
Ja sev līdzīgo, tad jau man nebūtu jāspēlē, tad es vienkārši būtu pats.

Nezinot scenāriju
Kad piekritāt filmai, Jūs pat nebijāt
lasījis scenāriju?
Neviens no mums. Atļāva to paskatīties tikai pirms katras nākamās ainas.
Tikko pabeidza filmēt vienu ainu, iedeva
paskatīties, kas būs tālāk.
Nebiedēja, ka pirms filmas nezinājāt,
kādas ainas vispār būs jāfilmē?
Biedēja, jo pirms dažām ainām bija
tāda sajūta: “Vai man tiešām tagad tas
būs jādara?” Bet varbūt tā pat bija vieglāk, jo, zinot sevi, ja man iedotu scenāriju, es to visu būtu iekalis no galvas.
“Joprojām – pusotru gadu pēc filmēšanas – jūtu, kādas rētas “Modris” atstāja manā ķermenī,” minēja režisors.
Vai un kādas pēdas Jūsu dzīvē atstājis
“Modris”?
Vairāk esmu iedziļinājies Latvijas politikā un sapratis, ka tā ir šausmīgi sačakarēta. Likumdošana un viss pārējais…
Var ielikt cietumā par to, ka “Statoilā”
nosperta šokolādīte, bet par “Maximas”
traģēdiju neviens šodien cietumā nesēž.
Tiem, kuri ir pie varas, vienalga, kas notiek ar Latvijas cilvēkiem. “Vai, mums
ļoti, ļoti, ļoti rūp, kā jūs dzīvojat, nebrauciet prom!” (Ar ironiju.)
Kāpēc Jūs braucat strādāt uz Angliju?
Tas bija vasarās, kamēr skolā bija beigušās mācības. Vienkārši gribēju nopelnīt pats savu naudu, lai nebūtu jāprasa
vecākiem. Nevienam nav noslēpums, ka
Anglijā ir labāk apmaksāts darbs nekā
Latvijā. Strādāju kā laukstrādnieks – lasīju sīpolus, pupas. Vai līst, vai nē, vai ir
auksti, vai arī – šausmīgi karsti, jāstrādā
jebkuros apstākļos. Tas nav sapņu darbs,
bet strādāju, jo gribēju būt patstāvīgs. Par
šo nopelnīto naudu nopirku sev tik daudz
drēbju un apavu, ka nespēju to visu nemaz novalkāt. Lai gan man ļoti patīk iepirkties, sen to neesmu darījis, jo ir tik
daudz apģērbu, ka neko vairs nevajag.
Man patīk justies ērti un izskatīties labi.
Filmā Modris ar mammu dzīvo nabadzīgi, vai ne?
Cik tad viena vientuļa māte ar bērnu,
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pierasta, bet tā jau ir visiem.
Dažbrīd, kad skatījos uz sevi,
domāju: “O, vai šo kadru nevajadzēja kaut kā citādāk rādīt?” Bet tā bija režisora un
operatora izvēle, es neko tur
nevarēju darīt.
Ko darāt brīvajā laikā?
Aizbraucu uz Mazsalacu, ja
ir brīvs laiks. Dažreiz aizbraucu uz Rīgu pie kursabiedriem
un draugiem. Ja ir tik nepatīkams laiks kā šodien, palieku
mājās.
Apmeklējat arī kino?
Jā, bet nevarētu teikt, ka būtu biežs
kino skatītājs. Nepatīk, ka pārsvarā pieejams Holivudas kino, ir tik maz latviešu
filmu. Ilgstoši skatoties amerikāņu kases
grāvējus, cilvēki aizmirsuši, kas ir tiešām

kura strādā “Maximā”, var nopelnīt? Jāsamaksā par dzīvokli, jāuztur sevi, dēlam arī jāēd.
Kāpēc izvēlējāties pavāra profesiju?
Man patika gatavot ēst, nebija tā, ka
mani vajadzēja spiest to darīt. Nevarēju
izšķirties starp celtniecību vai pavāra profesiju, domāju – celtniecībā darbs reizēm
ir un reizēm nav, taču cilvēki ēdīs vienmēr.

No picērijas uz filmu festivāliem

labs kino. Patīk dokumentālās filmas, no
tām var daudz uzzināt par to, kā cilvēki
dzīvo Latvijā un citur pasaulē.

Mazsalaca – Rīga – Ādaži
Kā nonācāt Ādažos?
Šeit (picērijā “Četri krasti” M.G.) biju
arī praksē mēnesi pirms skolas beigšanas. Pēc tam paliku te arī strādāt.
Ādažos kopumā esmu kādu pusgadu.
Vēl laikā, kad mācījos Rīgā, sāku dejot
“Sprigulītī”. Mani uzaicināja izpalīdzēt
uz kādu koncertu, jo viņiem trūka dejotāju. Uzstājāmies arī Gaujas svētkos.
Pēc tam mani pierunāja šajā kolektīvā
palikt.
Kāda bija dzīve Mazsalacā?
Mazsalacā kādreiz bija vairāk jauniešu, bet pārsvarā visi pēc devītās klases
dodas uz Rīgu. Mazsalacā nekas īpaši
nenotiek. Dzīvoju kādus 2 km aiz
Mazsalacas. Tā ir ļoti klusa vieta.
Kas patīk Ādažos?
Godīgi sakot, neko daudz neesmu redzējis. Diezgan daudz arī
sanāk strādāt. Ceļos 8.00. Deviņos vai desmitos esmu šeit (darbā
M.G.). Mājās parasti eju 23.00.
Garajā darba nedēļā tikai divas
dienas ir brīvas, bet īsajā – strādāju divas dienas. Spilgtākais,
kas saistās ar Ādažiem, ir
Gaujas svētki, kuros
uzstājāmies.
Varat saukt sevi par
laimīgu?
Jā, par diezgan laimīgu. Man ir darbs, mājas,
ģimene. Nezinu, ko vairāk… Viss svarīgākais
jau ir.

Kolēģe Ieva Gailīte par Kristeru Pikšu:
Kristers ir smaidīgs un komunikabls. Kaut arī ir nosvērts, viņā netrūkst dzīvesprieka. Viņš ir arī ļoti izpalīdzīgs. Un, ja kaut ko dara, tad ar lielu nopietnību. Nevis kaut kā, lai tikai būtu, bet tā, lai būtu skaisti. Viņš ir
oriģināls un inovatīvs, patīk izdomāt daudz ko jaunu un
interesantu. Protams, nevienam nav noslēpums, ka viņš
arī ļoti garšīgi gatavo!

Par filmu “Modris”:
 Ja Latvija būtu vīrietis, to sauktu
Modris. Valsts vienā cilvēkā.
 Nedusmojies uz citiem, īpaši saviem
bērniem, par savu neizdevušos dzīvi.
 Skatoties “Modri”, pamazām nobriest
tā pati netveramā sajūta, kas mani piemeklēja Jāņa Norda filmā “Mammu, es tevi mīlu,”
– kaut kādās grūti formulējamās niansēs šī
filma atšķiras no latvju spēlfilmu “meinstrīma”*, pārkāpj lokālas problemātikas un

“pašmāju darinājuma” pieticīgās robežas.
(kino kritiķe Kristīne Matīsa)
 Filma “Modris” saņēmusi atzinīgu recenziju arī no ASV kino žurnāla “Variety”,
kas uzsver gan Jura Kursieša spēju kinovalodā uzdot svarīgus jautājumus, gan slavē
Kristera Pikšas (Modris) spēli.
 Jura Kursieša debijas pilnmetrāžas
kinofilmu atzinīgi novērtējuši arī pasaules
kino profesionāļi. “Modris” – pirmā Latvijas
filma, kas piedalījusies prestižā Toronto fil-
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Kādas bija sajūtas, vienu rītu pamostoties slavenam?
Neteiktu, ka būtu šausmīgi slavens kļuvis. Nav
tā, ka man būtu sakāpis
galvā. Ja arī vienā dienā
ir intervija, nākamajā – jābūt darbā. Filmu
nofilmējām 23 dienās
un viss – pēc tam biju
atpakaļ skolā. Festivālos visu laiku ir intervijas, fotografēšanās
seansi, jāuzstājas auditorijas priekšā, jārunā, bet, līdzko atgriežos darbā, es to visu
aizmirstu. Kad Juris mani uzaicināja uz
testa seansu, pirmo reizi redzēju filmu
kopumā, pilnā garumā. Tas bija tā: “Ā, re
kā izskatās!”
Daudziem nepatīk dzirdēt savu balsi ierakstā, skatīties uz sevi no malas,
Jums?
Bija dīvaini redzēt, ka mana seja ir pa
visu ekrānu. Balss, protams, likās ne-

Monika Griezne

mu festivālā, savukārt A klases Sansebastjanas kinofestivālā Spānijā “Modris” saņēma
balvu “Īpašo atzinību” (Special mention).
* Meinstrīms – anglicisms, no angļu
val. “main” – galvenais, pamata, “stream”
– plūsma, virziens. Latviešu valodā – vairākums, vispārpieņemtais, tradīcijām atbilstošs, paredzams, parasts, ikdienišķs,
standarta, piederošs vairākumam.
* Kastings – anglicisms, latviešu valodā
– aktieru atlase
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IEDZĪVOTĀJU APTAUJA (15.01.2015. - 15.04.2015.)
APTAUJAS ANKETA
Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada dome laika posmā no 15.01.2015. līdz 15.04.2015. veic iedzīvotāju aptauju, lai
noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ādažu novada attīstību kopš 2013. gada un plānoto attīstību līdz 2022. gadam. Iedzīvotāju viedokļi
tiks apkopoti un izmantoti 2 dokumentu izstrādei: Ādažu novada attīstības programmas (2011.-2017.) monitoringa otrajam ziņojumam un
Ādažu novada attīstības programmai (2016.-2022.). Aicinām ikvienu iesaistīties esošās attīstības programmas īstenošanas novērtējumā un izteikt priekšlikumus jaunajai attīstības programmai!
Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par situāciju novadā pēc esošās attīstības programmas 5 īstenošanas
gadiem un vēlamajām izmaiņām līdz 2022. gadam. Anketās sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas apkopotā veidā.
Anketa ir anonīma. Katram no jautājumiem jāatzīmē viena atbilde, izņemot gadījumus, kad tas ir norādīts citādāk. Tabulās viena atbilde
jāsniedz par katru no apskatītajām jomām.
Aptaujas anketas drukātā veidā ir pieejamas Ādažu novada domē un laikraksta „Ādažu Vēstis” janvāra numurā. Aizpildītās anketas
varat ievietot speciāli tam paredzētajās aptaujas urnās, kuras atrodas Ādažos: Gaujas ielā 33A (Ādažu novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Kultūras centrā, restorānā – picērijā „4 krasti”), Gaujas ielā 16 (SIA „Ādažu Namsaimnieks”, SIA „Ādažu Ūdens”), Gaujas ielā
13/15 (Sociālajā dienestā, SIA „Ādažu slimnīca”), Gaujas ielā 8 (kafejnīcā „Madcafe”), Alderos – veikalā un Baltezerā: picērijā „PICA &
GRILL”, krodziņā „Vanaga ligzda”. Atbildēt uz jautājumiem var arī elektroniski – Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv

1. Kurā Ādažu novada ciemā Jūs dzīvojat?

 Ādaži
 Baltezers

 Kadaga
 Stapriņi

2. Jūsu dzimums?
 sieviete
 vīrietis
3. Jūsu vecums?
 līdz18 gadiem  19-24 gadi

 Divezeri
 Garkalne

 Iļķene
 Eimuri

 25-34 gadi

 35-49 gadi

 Āņi
 Atari

 50-59 gadi

 Birznieki
 Alderi
 Nezinu, kurā ciemā

 60 un vairāk gadi

4. Lūdzu, atzīmējiet, kur Jūs (iespējams norādīt vairākas atbildes):

strādājat algotu darbu
mācāties
esat iesaistījies kādā NVO, biedrībā u.tml.
iepērkaties
apmeklējat ģimenes ārstu, saņemat veselības aprūpes pakalpojumus
apmeklējat sporta pasākumus
apmeklējat kultūras, izklaides pasākumus, koncertus u.tml.
darbojaties kādā pašdarbības kolektīvā
pavadāt brīvo laiku
5. Cik labi, Jūsuprāt, Jūs pazīstat Ādažu novada teritoriju?

 labi

 vidēji

 slikti

 praktiski nemaz

Ādažu
novadā

Rīgā

citur

nedaru to









































piezīmes

 grūti pateikt / NA

6. Kas, Jūsuprāt, ir unikāls Ādažu novadā? (var minēt vairākus)




7. Nosauciet, Jūsuprāt, nozīmīgākās vietas Ādažu novadā? (var minēt vairākas)




8. Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās Ādažu novada priekšrocības attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas)
 izdevīgais ģeogrāfiskais novietojums  dabas vērtības  VIA Baltica tuvums  zinoši, iniciatīvas bagāti iedzīvotāji
darbojošās ražošanas teritorijas
 darbojošās tirdzniecības teritorijas  darbojošās pakalpojumu teritorijas  ceļu, ielu tīkls
 kultūrvēsturiskais mantojums  laba sociālā infrastruktūra  laba izglītības infrastruktūra  cita atbilde
9. Kādi, Jūsuprāt, ir Ādažu novada lielākie trūkumi attīstības veicināšanai? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
 ceļu infrastruktūras tehniskais stāvoklis  nepietiekams sabiedriskā transporta nodrošinājums  nesakārtota dabas teritorija
sociālās infrastruktūras nodrošinājums  inženierinfrastruktūras tehniskā atpalicība un nepietiekamība  darba vietu trūkums
izglītības infrastruktūras nodrošinājums  jauniešu došanās prom no Ādažu novada  nesakārtota tūrisma infrastruktūra



 nepietiekams
 nepietiekams
 cita atbilde

10. Kādi ir Jūsu ieteikumi, lai uzlabotu kopējo dzīvi, vides kvalitāti Ādažu novadā? (var minēt vairākus)



11. Kas, Jūsuprāt, jāizveido no jauna / kas trūkst Ādažu novadā? (var minēt vairākus ieteikumus)
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12. Kas Jūs satrauc Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)

 mājokļu apbūves attīstība  teritorijas labiekārtojums  vides kvalitāte kopumā  neattīrīto notekūdeņu novadīšana
vidē  atkritumu apsaimniekošana  ceļu infrastruktūras kvalitāte  sabiedriskā transporta nodrošinājums  sabiedriskā kārtība  darba iespējas  sociālās infrastruktūras nodrošinājums  Ādažu novada domes darbība  cita atbilde
13. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir kvalitāte šādās jomās Ādažu novadā!
apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
neapmierina

neapmierina

grūti pateikt
/ NA

apbūves vide Ādažu novadā kopumā











apbūves vide Jūsu ciemā



























































































mājokļi
dabas vide
gaiss
dzeramais ūdens
gājējiem domāto ielu infrastruktūra
transportam domāto ielu/ ceļu infrastruktūra
sabiedriskā transporta pakalpojumi
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi
namu apsaimniekošanas pakalpojumi
sabiedriskās kārtības nodrošināšana
sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi
veselības aprūpes pakalpojumi
kultūras, izklaides pasākumi
vispārējās izglītības pakalpojumi
pirmsskolas izglītības pakalpojumi
mūžizglītības pakalpojumi

piezīmes,
paskaidrojumi

14. Kādas, Jūsuprāt, bija izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā pēdējo divu gadu (2013.-2014.) laikā?

novada attīstība kopumā
nodarbinātība
vides kvalitāte
gājējiem domāto ielu infrastruktūra
ceļu / ielu infrastruktūra
sabiedriskais transports
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
citi komunālie pakalpojumi
sabiedriskā kārtība un drošība
sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
veselības aprūpe
kultūra, aktīvā atpūta
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība
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situācija
noteikti
uzlabojās

situācija
drīzāk
uzlabojās

situācija
drīzāk pasliktinājās

situācija
noteikti pasliktinājās

grūti pateikt
/ NA

















































































piezīmes,
paskaidrojumi
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15. Kādas, Jūsuprāt, būs izmaiņas šādās jomās Ādažu novadā tuvāko trīs gadu (2015. - 2017.) laikā?

novada attīstība kopumā
nodarbinātība
vides kvalitāte
gājējiem domāto ielu infrastruktūra
ceļu / ielu infrastruktūra
sabiedriskais transports
centralizētā ūdensapgāde un kanalizācija
citi komunālie pakalpojumi
sabiedriskā kārtība un drošība
sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
veselības aprūpe
kultūra, aktīvā atpūta
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība

situācija
noteikti
uzlabosies

situācija drīzāk
uzlabosies

situācija
drīzāk pasliktināsies

situācija
noteikti pasliktināsies

grūti pateikt
/ NA

















































































piezīmes,
paskaidrojumi

16. Kā Jūs vērtējat Ādažu novada pašvaldības, tās struktūrvienību un uzņēmumu darbu?

Pašvaldības darbs kopumā
Deputātu darbs kopumā
Domes vadība
Kanceleja
Finansists
Grāmatvedības daļa
Personāldaļa
Juridiskā un iepirkumu daļa
Attīstības un investīciju daļa
Būvvalde
Saimniecības un infrastruktūras daļa
Bāriņtiesa
Dzimtsarakstu nodaļa
Laikraksts “Ādažu Vēstis“
Klientu apkalpošanas centrs
Iedzīvotāju uzskaites dienests
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
Pierīgas bērnu un jaunatnes Sporta skola
Ādažu pašvaldības policija
Sociālais dienests
Sporta daļa
Ādažu kultūras centrs
Ādažu sporta centrs
Bibliotēka, lasītava

ĀDAŽU VĒSTIS 15. JANVĀRIS (171) 2015

apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
neapmierina

neapmierina

grūti pateikt
/ NA






























































































































piezīmes,
paskaidrojumi
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17. Kā, Jūsuprāt, tiek izmantots pašvaldības budžets? Kāpēc?
 lietderīgi
 drīzāk lietderīgi
 drīzāk nelietderīgi

 nelietderīgi

 grūti pateikt / NA,

jo

18. Kas, Jūsuprāt, būtu jādara, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par notiekošo Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
 jāpalielina informācijas apjoms Ādažu mājas lapā www.adazi.lv  jāpalielina izdevuma „Ādažu Vēstis” tirāža  jāpalielina izdevuma
„Ādažu Vēstis” lapaspušu skaits
 jāpalielina informatīvu rakstu skaits izdevumā „Ādažu Vēstis”
 jāorganizē domes deputātu
tikšanās ar iedzīvotājiem
 cita atbilde
19. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šādu pakalpojumu un jomu pieejamība Ādažu novadā!
apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
neapmierina

neapmierina

grūti pateikt
/ NA









































sabiedriskais transports
centralizētā ūdensapgādes un kanalizācija
sociālā palīdzība
veselības aprūpe
vispārējā izglītība
pirmsskolas izglītība
mūžizglītība

piezīmes,
paskaidrojumi

20. Kā, Jūsuprāt, pašvaldība varētu sekmēt uzņēmējdarbību Ādažu novadā? (iespējams norādīt vairākas atbildes)
 rīkojot gadatirgus  sniedzot plašāku informāciju par uzņēmējdarbību un uzņēmējiem Ādažu novada domes mājas lapā  rīkojot apspriedes
un darba grupas starp pašvaldību un uzņēmējiem  organizējot tikšanās ar citu pašvaldību uzņēmējiem  piešķirot nodokļu un citu maksājumu
atvieglojumus uzņēmējiem  pašvaldībai veidojot kopīgus projektus ar uzņēmējiem (PPP)  cita atbilde
21. Lūdzu, novērtējiet, cik apmierināts/-a Ādažu novadā Jūs esat ar katru no šādām jomām!
apmierina

drīzāk
apmierina

drīzāk
neapmierina

neapmierina

iespēja nodarboties ar sportu, aktīvo atpūtu












































































iespēja iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, dejas
u.tml.) bērniem











iespēja iesaistīties pulciņos, pašdarbības kolektīvos (kori, dejas
u.tml.) pieaugušajiem











iespēja saņemt informāciju par pašvaldības darbu





















iespēja piedalīties novada attīstības plānošanas pasākumos un
lēmumu pieņemšanas procesos, izteikt savu viedokli











novada attīstība
novada teritorijas labiekārtotība, tīrība kopumā
ciema, kurā Jūs dzīvojat, tīrība un labiekārtojuma līmenis
veikali, iespēja iepirkties
iespēja atrast darbu
ekoloģiskā situācija
trokšņu līmenis
ielu / ceļu tehniskais stāvoklis
sabiedriskā transporta shēmas organizācija
komunālo pakalpojumu nodrošinājums
sabiedriskās drošības līmenis
atbalsta apjoms iedzīvotājiem no dažādām sociālajām grupām
veselības aprūpes iespējas

kultūras, izklaides pasākumu daudzums
izglītības iespējas

grūti pateikt
piezīmes,
/ NA
paskaidrojumi

22. Cik lielā mērā Jūs piekrītat apgalvojumam „Es ieteiktu Ādažu novadā dzīvot saviem draugiem”? Kāpēc?
 piekrītu  drīzāk piekrītu  drīzāk nepiekrītu  nepiekrītu  grūti pateikt / NA, jo
Pateicamies par piedalīšanos aptaujā un aptaujai veltīto laiku!
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (09.12.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris
Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns,
Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Pēteris
Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Neilands,
Karina Sprūde, Edvīns Šēpers, Normunds
Zviedris, Edmunds Plūmīte.
1. Par Ādažu novada attīstības programmas (2011.-2017.) Rīcības programmas aktualizāciju.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada domes
attīstības programmas (2011.-2017.) Rīcības
programmas aktualizāciju 2014.gadā, saskaņā
ar pielikumu. Aktualizēto Rīcības programmu
ievietot Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv, sadaļā Pašvaldība / Par pašvaldību /
Attīstības programma.
Balsojums: "par" 11 (M.Sprindžuks, P.
Balzāns, V.Bulāns, K.Dāvidsone, E.Plūmīte,
L.Pumpure, I.Pētersone, J.Neilands, E.Šēpers, N.Zviedris, J.Antonovs), "pret" – nav,
"atturas" – 2 (K.Sprūde, A.Keiša).

2. Par telpām Ādažu bibliotēkas darbības
nodrošināšanai.
Lēmums: Nomāt Ādažu bibliotēkai nepieciešamās telpas uz 3 gadiem, ar iespēju termiņu
pagarināt. Publicēt sludinājumu par nekustamā
īpašuma – bibliotēkas telpu nomas piedāvājumu atlasi. Telpu nomas piedāvājuma atlases
rezultātus līdz 2014.gada 24.janvārim iesniegt
apstiprināšanai Ādažu novada domei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
3. Par grozījumiem budžetā.
Lēmums: Iekļaut 6500 EUR 2015. gada budžetā, pašvaldības nekustamā īpašuma "Kadaga 5"14, Kadaga, remontam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
4. Par 2. un T1 klases pirotehnisko līdzekļu
tirdzniecību.
Lēmums: Piekrist, ka SIA "Ogres pirotehnika 1" veic sezonas tirdzniecību ar 2. un T1
klases pirotehnikas līdzekļiem no 25.12.2014.
– 31.12.2014. tirdzniecības centrā "Elvi", Rīgas

gatvē 51, Ādažos, pēc speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
5. Par finansiālu atbalstu filmai "Meža māsas".
Lēmums: Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1000,00 apmērā SIA "Skuba films"
veidotajai filmai "Meža māsas". Finansējumu
paredzēt no pašvaldības 2014.gada budžeta līdzekļiem (sadaļa muzejs EKK 0842). SIA
"Skuba films" 10 darba dienu laikā pēc projekta
īstenošanas iesniegt domei atskaiti par finanšu
līdzekļu izlietojuma atbilstību to piešķiršanas
mērķim.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
6. Par centralizētās siltumapgādes darba
grupas termiņa pagarināšanu.
Lēmums: Atbalstīt Centralizētās siltumapgādes darba grupas termiņa pagarināšanu līdz
14.01.2015.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris
Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns,
Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Pēteris
Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Neilands,
Karina Sprūde, Edvīns Šēpers, Normunds
Zviedris, Edmunds Plūmīte.
1. Par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā.
Lēmums: Pamatojoties uz domes 2014.gada
28.janvārī apstiprināto nolikumu "Par naudas
balvām par sasniegumiem sportā" un domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu par naudas balvu piešķirša-

nu sportistiem un treneriem, piešķirt naudas
balvas sekojošiem sportistiem, treneriem: Jānis-Edgars Štrauss, Andrejs Rižovs, Elīza Jevstigņejeva, Mārtiņš Lūkins, Aleksandrs Koršunovs, Sergejs Policāns, Armands Alferovs,
Aleksejs Mihailovs, Evija Roķe, Agnese Krūmiņliepa, Alvis Tabors, Normunds Grīnbergs,
Leons Kozlovskis, Jānis Kirilko, Monta Dišlere,
Ričards-Jānis Sniedze, Agnese Groza, Laura
Leiboma, Andra Nika, Dārta Smildziņa, Artjoms Ratnikovs, Biruta Krūze, Leonīds Kuzņecovs, Vasīlijs Zjatkovs, Mārtiņš Lūkins, Tamāra
Kosmačeva, Jānis Kirilko, Jānis Skrims. Naudas

balvu izmaksu veikt no Sporta daļas budžeta.
Balsojums: vienbalsīgi (15) "par".
2. Par 2014. gada budžeta grozījumiem.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.31 "Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 "Saistošie noteikumi par
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014.gadā""
un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: "par" 13 (M.Sprindžuks,
J.Antonovs, P.Balzāns, A.Brūvers, V.
Bulāns, K.Dāvidsone, I.Pētersone, P.
Pultraks, L.Pumpure, J.Neilands, E.Šēpers, N.Zviedris, E.Plūmīte), "pret" – nav,
"atturas" – 2 (K.Sprūde, A.Keiša).

Ādažu novada domes ārkārtas (16.12.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Ādažu novada domes kārtējā (23.12.2014.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Māris
Sprindžuks, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Edmunds Plūmīte,
Liāna Pumpure, Pēteris Pultraks, Jānis Neilands, Karina Sprūde, Normunds Zviedris.
1. Par telpas nomas līguma pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt starp domi un Ādažu
evaņģēliski luterisko draudzi noslēgto telpu nomas līgumu par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – ēkas daļu Gaujas ielā 16, Ādaži,
nosakot nomas līguma termiņu līdz 31.12.2015.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
2. Par atbalstu sniegšanu Jaunsardzes kustībai.
Lēmums: Atļaut LR Aizsardzības ministrijas
Rekrutēšanas un jaunsardzes centra Ādažu novada jaunsargu vienībai izmantot Ādažu sporta
centra baseinu - vienu celiņu vienu reizi nedēļā,
izmantošanas laikus saskaņojot ar Sporta daļas
vadītāju.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
3. Par Baltezera ciema nekustamā īpašuma
"Ziemeļi" lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju
atzinumu saņemšanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai Baltezera ciema nekustamā īpašuma "Ziemeļi" lokālplānojuma redakciju, nosakot publiskās apspriešanas
termiņu ne īsāku par četrām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
4. Par Ataru ciema nekustamo īpašumu
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"Kalnatari" un "Dižatari" lokālplānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt lokālplānojuma galīgo
redakciju Ataru ciema nekustamajiem īpašumiem "Kalnatari" (kad.apz. 8044-009-0037)
un "Dižatari" (kad.apz. 8044-009-0060). Lēmumu un paziņojumu publicēt laikrakstā "Ādažu
Vēstis" un Ādažu novada domes mājaslapā,
lokālplānojumu publicēt Ādažu novada domes
mājaslapā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
5. Par Ādažu ciema nekustamo īpašumu
"Nūrnieki" un "Ziedoņi" detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai Ādažu ciema nekustamo
īpašumu "Nūrnieki" un "Ziedoņi" detālplānojuma projektu, nosakot publiskās apspriešanas
termiņu ne īsāku par trim un ne garāku par sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
6. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Ādažu ciemā, Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajiem īpašumiem Ādažu
ciemā Briežu ielā 1 (kad.apz. 8044-010-0294)
un Briežu ielā 3 (kad.apz. 8044-010-0295) ar
mērķi veikt zemesgabalu savstarpējo robežu
pārkārtošanu. Apstiprināt nosacījumus zemes
ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem Briežu ielā 1 un Briežu ielā 3.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

7. Par nekustamā īpašuma daļas "Kadagas
attīrīšanas ietaises" bezatlīdzības lietošanas
līguma termiņa pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt starp domi un SIA "Ādažu
ūdens" noslēgtā līguma (par zemes gabala daļas bezatlīdzības lietošanu) termiņu uz diviem
gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
8. Par Upmalu aizsargdambja būvprojekta
ieceri.
Lēmums: Apturēt projekta virzību līdz tiks
panākta vienošanās ar plānotās aizsargdambja
apbūves teritorijas skarto zemju īpašniekiem
par sadarbību.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
9. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.30 "Saistošie noteikumi par teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu".
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.32 "Grozījumi Ādažu novada domes 2013.
gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30
"Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un
būvju uzturēšanu" un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
10. Par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā.
Lēmums: Noteikt vecāku līdzfinansējumu
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā EUR
10,00 mēnesī. Lēmums stājas spēkā ar 2015.
gada 1.februāri. Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktorei informēt audzēkņu ve17
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cākus par izmaiņām līdzfinansējuma maksā.
Balsojums: "par" 11 (P. Balzāns, A. Brūvers,
V. Bulāns, K. Dāvidsone, A. Keiša, J. Neilands, I. Pētersone, L. Pumpure, P. Pultraks,
M. Sprindžuks, K. Sprūde), "pret" – 2 (E. Plūmīte, N. Zviedris), "atturas" – nav.
11. Par zemes vienību apvienošanu un adreses un lietošanas mērķa noteikšanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā nekustamajā
īpašumā šādus nekustamos īpašumus (zemes
vienības): Ainavas ielā 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 15, Stapriņi; Ataru ceļš 100, 102, 104, 106,
108, Stapriņi; Mežezera ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, Stapriņi; Silmalas ielā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26,
Stapriņi; Ūdens ielā 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
12, 14, 14A, Stapriņi; Intas, Stapriņi. Noteikt apvienotajai zemes vienībai adresi: Intas, Stapriņi,
Ādažu nov. Noteikt nekustamā īpašuma "Intas"
zemes vienībai 26,0483 ha kopplatībā lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
12. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst A.M. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamajiem īpašumiem –
zemi un mājokli, "Kadaga 9" - 77, Kadaga, EUR
166,23 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst A.T. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu – zemi
un mājokli, “Kadaga 8"- 33, Kadaga, EUR 85,76
apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst I. G. nekustamā īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu – zemi
un ēkām, Lazdu iela 1, Garkalne, EUR 153,32

apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
15. Par izmaiņām Pašvaldību iestādes "Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde"
nolikumā.
Lēmums: Izdarīt sekojošas izmaiņas pašvaldību iestādes Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes nolikumā: Izteikt nolikuma
5.sadaļas 2.punktu sekojošā redakcijā: "2. Dibinātāju līdzdalības maksājuma daļa tiek aprēķināta no pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju skaitā
pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
datiem uz esošā kalendāra gada 01. novembri
pēc principa: 2.1. ja pašvaldībā ir no 1000 - 5000
deklarēto iedzīvotāju, maksājums ir EURO 1.65
par deklarēto personu"; "2.2. par katru nākamo
iedzīvotāju, sākot no 5001, maksājuma apmērs
ir EURO 1.36 par deklarēto personu". Lēmums
stājās spēkā ar 2015. gada 1. janvāri.
Balsojums: "par" 12 (P. Balzāns, A. Brūvers,
V. Bulāns, K. Dāvidsone, I. Pētersone, E. Plūmīte, L. Pumpure, P. Pultraks, A. Keiša, J.
Neilands, M. Sprindžuks, K. Sprūde), "pret"
– nav, "atturas" – 1 (N. Zviedris).
16. Par telpu nomas līguma pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt līdz 2017. gada 31. decembrim starp domi un Veisas individuālo tirdzniecības uzņēmumu "Rūķis BL Ādažos" noslēgto telpu nomas līgumu par Ādažu vidusskolas
telpas nomu. Noteikt nomas mēneša maksu
EUR 1,34 (bez PVN) par vienu kv.m. Papildus
nomas maksai nomnieks veic maksājumus par
komunālajiem pakalpojumiem, kā arī maksā
nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
17. Par noteikumu projektu "Pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas kārtība".
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.12 "Pašvaldības mantas un finanšu resursu izmantošanas
kārtība" un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
18. Par noteikumu projektu "Dāvanu pie-

ņemšanas un uzskaites kārtība".
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.13 "Dāvanu
pieņemšanas un uzskaites kārtība" un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
19. Par grozījumiem 2013.gada 26.novembra iekšējos noteikumos "Noteikumi par
transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā".
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2013.gada
26.novembra lēmumā Nr.294 "Par transporta līdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā":
1) papildināt lēmuma 2.pielikumu ar šādu jaunu
ierakstu: "Sporta daļas vadītāja vietnieks - 20";
2) izteikt iekšējo noteikumu "Par transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā"
14.1.apakšpunktu šādā redakcijā: "14.1. parakstītu un apstiprinātu maršruta lapu (2.pielikums)
par transportlīdzekļa izmantošanu iepriekšējā
mēnesī. Maršruta lapu izpilddirektoram apstiprina domes priekšsēdētāja vietnieks, iestāžu un
struktūrvienību vadītājiem - izpilddirektors,
un pārējiem darbiniekiem – attiecīgās iestādes
vai struktūrvienības vadītājs." Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt līgumu ar domes Sporta
daļas vadītāja vietnieku Vasīliju Naumovu par
personīgā transportlīdzekļa izmantošanu darba vajadzībām, atbilstoši iekšējo noteikumu nosacījumiem. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos spēku
zaudē domes 22.08.2014. rīkojums Nr. ADM/110-1/14/68 "Par odometru rādījumu kontroli".
Grozījumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
20. Par bāriņtiesas locekļa atbrīvošanu no
amata.
Lēmums: Atbrīvot Gudrīti Dambi no Ādažu
novada bāriņtiesas locekļa amata ar 23.12.2014.
Personāldaļas vadītājai likumā "Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajā kārtībā informēt Valsts ieņēmuma dienestu par grozījumiem valsts amatpersonu sarakstā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

Paziņojums par lokālplānojuma “Ziemeļi” nodošanu publiskajai apspriešanai
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2014.
gada 23. decembra lēmumu Nr.267 “Par
Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma “Ziemeļi” lokālplānojuma
redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”, laikā no 2015. gada 15. janvāra līdz
6. februārim publiskajai apspriešanai
tiek nodota izstrādātā nekustamā īpa-

šuma “Ziemeļi” lokālplānojuma redakcija. Visi interesenti ar lokālplānojuma
redakciju var iepazīties Ādažu novada
domes mājaslapā www.adazi.lv, kā arī
Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Ādažu novadā apmeklētāju pieņemšanas laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2.
februārī plkst. 17.00 Ādažu novada būv-

valdes telpās.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada
domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā LV- 2164, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz
e-pasta adresi andrejs.petskojs@adazi.lv
līdz 2015. gada 6. februārim.

Paziņojums par lokālplānojuma “Kalnatari” un “Dižatari” apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2014. gada
23. decembra sēdē ir apstiprināts
lokālplānojums nekustamajiem īpa-

šumiem “Kalnatari” un “Dižatari”,
Ataru ciemā, Ādažu novadā (sēdes
lēmums Nr. 268). Ar lokālplānoju-

ma materiāliem var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā
www.adazi.lv.

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Nūrnieki" un „Ziedoņi" detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
Ādažu novada dome 2014. gada
23. decembrī ir pieņēmusi lēmumu
Nr.269 “Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu “Nūrnieki"
un “Ziedoņi" detālplānojuma projekta
nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Detālplānojuma projekts ir izstrādāts
ar nolūku pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savrupmāju apbūves iespējas
18

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 pieņemšanas laikā. Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas
termiņš ir noteikts no 2015. gada 15.
janvāra līdz 6. februārim. Publiskās ap-

spriešanas sanāksme notiks 2015. gada
26. janvārī pulksten 17.00 Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novadā. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt Ādažu novada
būvvaldē vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv līdz
2015. gada 6. februārim.
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SLUDINĀJUMI
ĀDAŽU NOVADA SENIORU IKMĒNEŠA
SAIETS
21. janvārī plkst. 13.00, Gaujas ielā 16
Viesis – novada muzeja vadītāja Elita Pētersone
Pensionāru padome

ĀDAŽU NOVADA SENIORU IKMĒNEŠA
SAIETS
18. februārī plkst. 13.00,
Gaujas ielā 16
Viesis – pārstāvis no domes
Pensionāru padome
Plašāka informācija:
Biruta, e-pasts birutak@inbox.lv
mob. 29444371

Atsāk darbu FOLKLORAS KOPA

Nodarbības – pirmdienās plkst. 17.00 – 20.00
Ādažu Kultūras centrā
Vadītāja Anda Ābele, tālr. 26117005
Pievienojies arī Tu!

AICINU VISUS DEJOTMĪLĒTĀJUS UZ
IESĀCĒJU LĪNIJDEJU NODARBĪBĀM
ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRĀ
sestdienās plkst. 11.00
 Pieaugušo un senioru LĪNIJDEJAS pie dažādu
stilu mūzikas
Pirmā nodarbība 17. janvārī
Uz pirmo nodarbību aicināti visi interesenti,
neatkarīgi no vecuma un pieredzes
Apģērbs: viegls, ērts, apavi slēgti, bet ne sporta,
var būt uz neliela, stabila papēdīša
Nodarbības vadīs:
Latvijā vienīgā, starpt. sertificētā, pro līnijdeju
instruktore, deju tiesnese,
Divkārtēja Pasaules čempione,
Zvaigžņu klases (Regal) dejotāja
IVETA KALNIŅA

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam "Ādažu
Vēstis" (Nr.171) izdots informatīvs pielikums,
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes
saistošie noteikumi:
Nr. 31 (16.12.2014.) "Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014. gadā.”
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv,
drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu
novada 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
domes bibliotēkā Gaujas ielā 30.

BAPTISTU DRAUDZE
Bērnu svētdiena
1. februārī plkst.11.00
Programmā:
 Stāsts no Bībeles
 Spēles un rotaļas
 Dziesmas un mūzika
 Konkursiņi un dažādi citi pārsteigumi
Būs jautri! Nāc pats un ņem līdzi draugus!
Pasākums notiks bērnu centrā “Pasaku valstība”
Ādažos, Rīgas gatvē 28b,
organizē Misijas baptistu draudze
www.misijasdraudze.lv
Plašāka informācija:
kaspars.sterns@lbds.lv,
tālr. 26554780

Seminārs “Bērna pozitīva disciplinēšana”
11. februārī plkst.18.30 – 21.00
Semināra tēma:
Pozitīvas disciplinēšanas metodes
jeb – kā sadarboties ar bērnu.
Saruna par vecāku – bērnu uzticēšanās prasmi
un tās nozīmi bērna audzināšanā,
vecāku audzināšanas stili,
bērna negatīvās uzvedības mērķi,
ģimenes sapulces
un iedrošinājuma pielietošana audzināšanā.
Semināru vada:
Vita Kalniņa psiholoģe, ģimenes psihoterapeite
Kristīne Maže sertificēta ģimenes psihoterapeite
Norises vieta:
Bērnu centrs "Pasaku valstība", lielajā zālē,
Ādaži, Rīgas gatve 28b
Pieteikšanās un vairāk informācijas,
rakstot uz e-pastu
kaspars.sterns@lbds.lv
vai zvanot 26554780
Semināru organizē Misijas baptistu draudze.
Ieeja – bez maksas

© “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.
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No sirds sveicam
seniorus jubilejā!
Modri Šivaru 70 g.
Valentinu Tjarvi 70 g.
Aleksandru Cacuru 75 g.
Pannu Kaufmani 75 g.
Vitāliju Kvitku 75 g.
Tiju Straumi 75 g.
Aiju Mildu Daģi 80 g.
Veru Ivancovu 80 g.
Haraldu Lezdkalnu 85 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILITĀRĀS
BĀZES KAPELĀ KADAGĀ
Svētdien, 1. februārī Sv. Mise plkst. 15.00
Kunga prezentācijas svētki. Sveču diena
Tiks svētītas baznīcas un līdzpaņemtās sveces
Tiks dota svētība ar sv. Blazija svecēm pret kakla
slimībām

Svētdien, 8. februārī Sv. Mise plkst. 15.00
Tiks svētīta maize un ūdens Sv. Agates piemiņai
pret uguns un citiem postījumiem
Lurdas Dievmātes piemiņas un Vispasaules
slimnieku dienas piemiņai
svētīs slimniekus

Svētdien, 18. janvārī plkst. 15.00
Aizlūgums par  Albertu Kaulu

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!
Tuvāka informācija pa tālr. 26434830
Kapelāns Raimonds Krasinskis

SAIŠU TRENIŅI UN DAŽĀDI CITI TRENIŅI ĀDAŽU
SPORTA CENTRA TRENAŽIERU ZĀLĒ
Riteņbraukšanas treniņi (BodyBike)
P., Tr., Pk. plkst. 18.40
Saišu treniņi (TRX) nodarbības
O., C. plkst. 18.30.
Dažādas treniņu iespējas, arī privātie treniņi Ādažu
Sporta centrā Gaujas ielā 30
katru darba dienu no pulksten 17.00 līdz 21.30,
sestdienās no 11.00 līdz 17.00.
Info: 20220799, e-pasts - adazi@sp.lv, adazi.sp.lv
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ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171
www.adazikultura.lv

No 23. janvāra – 28. februārim
IZSTĀŽU ZĀLĒ

24. janvārī plkst.20.00
RTU SKAN LATVIJĀ – ĀDAŽOS
16.00 VĒSTURES UN MĀKSLAS GALERIJĀ
Informatīvais pasākums –
VISI GRIB INŽENIERUS!
• Robotu paraugdemonstrējumi
• 3D printeri
• Tehniskā jaunrade
• Bērnu un jauniešu universitāte
• RTU inženierzinātņu vidusskola
Viesus sagaida postfolka grupa
“Vecpilsētas dziedātāji”,
mākslinieciskā vadītāja Vēsma Keire
17.00 CERIŅU ZĀLĒ
JAUKTĀ KORA “VIVERE” KONCERTS
mākslinieciskais vadītājs,
diriģents Gints Ceplenieks
18.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ
TDA “VEKTORS” KONCERTS
mākslinieciskais vadītājs Uldis Šteins
Organizē: RTU Kultūras centrs un RTU
Komunikācijas un mārketinga departaments
Atbalsta: RTU un Ādažu Kultūras centrs
Ieeja brīva

27. janvārī plkst. 21.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

LEĢENDA DINAMO

Ditas Baumanes – Auzas gleznu izsāde
SPĒKS NO MANAS ZEMES
Tikšanās ar mākslinieci un mākslas terapeiti
3. februārī plkst. 18.00
5. februārī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

VALENTĪNDIENAS BALLE

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ādažu vidusskolas deju kolektīvu “Rūta” koncerts
NĀC, NĀKDAMIS, METENĪTI
6. februārī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ieva Pļavniece, Uģis Roze
un Jānis Lūsēns koncertprogrammā
ZIEMAS ROZE

Biļetes iepriekšpārdošanā līdz
30.01. - EUR 10.00
līdz 6.02. – EUR 12.00
no 10.02 – EUR 15.00
Galdiņu rezervācija kultūras centra kasē vai pa
tālr. 67996230

20. februārī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

AIJA ANDREJEVA
10 gadi uz skatuves koncertprogrammā
SOĻI

Skaistākās un romantiskākās latviešu komponistu dziesmas.
Programma iecerēta kā saruna ar klausītāju
par būtisko mums visiem, šoreiz, neslīgstot
grūtsirdībā, bet gan izjūtot klusinātu prieku
par piedzīvoto – sapņiem un atmiņām.
Biļetes EUR 7.00 – 12.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

Sandija Semjonova dokumentālā filma par
hokeja komandas “Rīgas Dinamo” vēsturi,
par visa Latvijas hokeja pirmsākumiem, par
to, kā rodas hokeja personības un dzimst
hokeja leģendas – Helmuts Balderis, Mihails
Vasiļonoks, Juris Reps, Artūrs Irbe.
No Rīgas “Daugavas” un otrās līgas līdz Rīgas
“Dinamo” sudraba medaļām. Par spēlētāju
māņticību un līdzjutēju kaisli. Ar emocijām un
skaistiem vārtiem. Par hokeju kā cīņu ar sevi.

13. februārī plkst. 20.00

Desmit gadu laikā uzkrātā pieredze un kolēģu
loks iedvesmo atgriezties pie paša svarīgākā
jebkura dziedātāja darbā – sava klausītāja.
Biļetes EUR 7.00 – 12.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

BILEŠU PARADĪZES (Kultūras centrā) kases darba laiks
O. 9.00-14.00, T. 15.00-19.00, C. 9.00 – 13.00, P. 16.00-21.00
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230

Ieeja brīva

30. janvārī plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Jaunā Liepājas teātra izrāde bērniem
SVĒTKUS MEKLĒJOT
Darbosies Sniega Rūķis, Vāverīte un
īpaši Ļaunais Mošķis.
Mošķis bērniem jauks prātu pārģērbjoties par
Ziemassvētku Vecīti. Bet galu galā, kā vienmēr,
uzvarēs draudzība un tiks nopelnīta dāvana...
Biļetes - EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē
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