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Ādažu novada dome

ĀDAŽU NOVADA APKĀRTNE –
GLEZNĀS. Podniece, keramiķe
Inga Pērkons, kura Ādažu novadā dzīvo divus gadus, ne tikai
strādā ar mālu, bet arī iemūžina
novada apkārtni savās gleznās.
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www. adazi. lv

Nr. 159

TALANTI, KAS PĀRSTEIDZ. Lilitas Lērumas vadītā Ādažu Kultūras centra senioru līnijdeju grupa "Varavīksne"
gūst uzvaras gan Latvijas līnijdejotāju olimpiādē "Rīgas
kauss" klasisko kantrī komandu zelta vecuma grupā,
gan arī Latvijas pašvaldību veterānu – senioru 49. un
50. sporta spēļu finālsacensībās "Senioru kauss".

10. lpp.

Spilgti izskan labdarības pasākums

Foto – Antra Meola

Ar patiesu sirsnību un izdomu, koncertu, rotaļām un atrakcijām aizvadīts labdarības akcijas noslēgums

Prieks un emocijas. Jau 19. gadu Ādažu Sociālais dienests kopā ar Ādažu novada domi organizēja vērienīgu labdarības akciju.

Ādažu Kultūras centrā bērnus un jauniešus sagaidīja klauns, kurš katram izlocīja skaistus, krāsainus balonus dažādās
formās. Brīvmāksliniece Guna Eglīte palīdzēja pārtapt dažādos tēlos. Pasākumu
atklāja novada Sociālā dienesta vadītāja
Ieva Roze, viņa pateicās visiem uzņēmējiem un iestādēm, kuri atsaucās aicinājumam ziedot. Domes priekšsēdētājs Māris
Sprindžuks vecākus iepriecināja ar ziņu,
ka, visticamāk, pašvaldība nākamajā gadā
finansēs pusi no izdevumiem Montesori

pedagoģijai, reitterapijai un logopēdam.
Klātesošos priecēja dažādi mūziķi – Alise
Blūma (klavieres), Dmitrijs Tarasovs (ģitāra), kā arī solisti – ādažnieki Kristiāna
Stirāne no grupas “Putnu balle” un dziedātājs Edgars Gusts.
Uz pasākumu ieradās arī Ziemassvētku vecītis, kurš kopā ar omulīgo rūķeni
vadīja pasākumu. Pēc koncerta bērni tika
aicināti iesaistīties dažādās rotaļās un
atrakcijās, kas visiem sagādāja milzīgu
prieku. Smaidot un smejoties laiks pagā-

ja ļoti ātri, līdz pasākuma beigās varēja
ķerties klāt dāvanu dalīšanai. Noskaitot
pantiņu Ziemassvētku vecītim, bērni tika
pie pārtikas un dāvanu pakām. Vēl pēc
oficiālā pasākuma beigām visi dalībnieki
tika aicināti cienāties ar sulām un smalkmaizītēm, kā arī izvēlēties sev dāvanas,
kuras bija sagatavojuši Ādažu vidusskolas
skolēni, viņu vecāki un skolotāji, kā arī
pašvaldības bērnudārza grupiņas “Bitīte”
audzēkņi ar ģimenēm.
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Foto – Vitālijs Merkls

RUBRIKA BILDĒS
MĒNESIS

Foto – Sanda Tūtere

Foto – Sanda Tūtere

 Jaunas rotas svētku laikā Ādažos –
gada nogalē Rīgas gatvi rotā mākslinieka
Ronalda Jaunzema projektētās gaismas
egles.

 Ar fantastisku izdomu pārsteidz Ādažu pašvaldības bērnudārza audzinātāja un
bērnu rotaļu organizatore Linda Cintiņa, kura par godu bērnudārza 30. gadskārtai savā
brīvajā laikā kopā ar kolēģēm uzvedusi ludziņu “Balti melni pūkains stāsts” pēc
K. Skalbes pasakas “Kaķīša dzirnaviņas” motīviem.

Foto – Monika Griezne

 Dakteri Klauni ārstē Kaķīti Laķīti
koncertā „Ziemassvētki brīnumskapī”
Ādažu Kultūras centrā.

 Ziemassvētku laikā dažādu konfesiju
pārstāvjiem bija iespēja piedalīties
Ziemassvētku dievkalpojumos, kas notika
Ādažu novadā.
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 Vincents Veģis, Broņislavs Šaicāns un
Marija Mietiņa dalās ar dievmaizītēm
un apmainās ar laba vēlējumiem katoļu
draudzes Ziemassvētku pasākuma laikā
Virsnieku klubā Ādažu poligonā.

Foto – Monika Griezne

 Ziemassvētku vecītis kopā ar Sociālā
dienesta darbiniecēm ciemos pie
pensionāres Ārijas Repšes.

Foto – Monika Griezne

Foto – Laima Jātniece

 Pie tiem, kuri labi un paklausīgi, kā arī
pie tiem, kuri klausījuši mazāk, Ādažu
bērnudārzā viesojas Ziemassvētku vecītis.

Foto – Antra Meola

Foto – Laima Jātniece

 Ādažu novada seniori satiekas Sociālā
dienesta organizētajā Ziemassvētku ballē
Ādažu Kultūras centrā.

 Kapelāna Raimonda Krasinska aicināti,
Ziemassvētku pasākumā Virsnieku klubā
satikušies Māris Sprindžuks, Ādažu
novada domes priekšsēdētājs, un Daiga
Jurēvica, Carnikavas novada domes
priekšsēdētāja.
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Nepadoties
Gadsimtu pirms mūsu ēras filozofs
Cicerons minēja, ka acis ir cilvēka
dvēseles spogulis. Ja tā, tad Ivetas un
Kaspara Omuļu dvēseles skaistumam
nav robežu. Abiem tās ir teju vienādas,
bezgala sirsnīgas un mīļas. “Laikam
ejot, daudz un dažādas kaites nākušas klāt, tomēr mēs tiekam ar to galā,”
atzīst Kaspara mamma Iveta Omule.
Viņi ir viena no ģimenēm, kas apmeklēja Sociālā dienesta organizēto labdarības noslēguma pasākumu.
“Kaspars ir ļoti labestīgs, viņš nav ne
bosiks, ne kauslis. Nav vulgārs. Ar skolas
biedriem satiek labi, tomēr labprātāk pēc
nodarbībām sēžas autobusā un dodas uz
mājām, nevis paliek skolā uz visu nedēļu,” tā 14 gadīgo dēlu raksturo mamma
Iveta Omule. Kā viņa pati atzīst, ģimeni
bieži dēvē par omulīgajiem Omuļiem.
Bez omulības Ivetai piemīt arī spēks cīnīties ar grūtībām un spēja nepadoties.
Tāda piemīt arī pašam Kasparam, kurš
katru dienu no Ādažiem dodas uz Rīgas
1. speciālo internātpamatskolu. “Skolā
māca visu to, kas nepieciešams, lai varētu sevi uzturēt un iemācīties dzīvot patstāvīgi – tīrīt telpas, gludināt, mazgāt logus, gatavot ēst, ģērbties. Tur apgūst arī
mājturības pamatus, līdz ar to vecākiem
jāpieliek mazākas pūles, jo visi pamati
tiek ielikti skolā,” stāsta Iveta Omule.
Rīgas 1. speciālajā skolā viņš mācās 7
gadus, bet pirms tam četrus gadus gāja
specializētajā dārziņā Ķengaragā.

Kopš dzimšanas ārsti Kasparam konstatēja centrālās nervu sistēmas bojājumus, kas rada sarežģījumus tieši dzīves
praktiskajās iemaņās. “Kaspars ir ļoti
zinātkārs un zinošs. Ja kāds no ģimenes
Rīgā nevar atrast kādu ielu, jāprasa padoms Kasparam. Mēs viņu dēvējam par
staigājošo enciklopēdiju,” stāsta Iveta.
Kaspars pats atzīst, ka ikdienā viņam
vislielāko prieku sagādā sports – iespēja
spēlēt basketbolu, peldēt baseinā. Speciālajā skolā peldēšanas nodarbības ir
trīs reizes nedēļā. Tāpat – viņš aizraujas arī ar galda spēlēm un daudz lasa.
Īpaši par sportu. Nesen izlasījis grāmatu par Sandi Ozoliņu. Tagad viņš plāno izlasīt grāmatu, kā pats saka – “par
karu”. Pat tik nopietna literatūra saista
Kasparu. Ļoti mīļa viņam ir arī mūzika,
īpaši jautrās dziesmas, kam var dziedāt
līdzi.
Dzirdot to visu, jautāju Ivetai, vai
Kaspars tomēr nevarētu mācīties parastā
skolā. “Bērni ar tādu diagnozi kā Kasparam tiešām var nesāt sevī milzīgas zināšanas, taču ir grūtības tās paust ārpasaulei un izmantot praktiski,” stāsta Iveta.
Tieši sadzīve, ļoti ikdienišķa un parasta,
sagādā grūtības.
“Daudzi uzskata, ka valsts pabalsts
bērniem ar īpašām vajadzībām ir pārāk
mazs. Jūs esat apmierināta ar pabalsta
apmēru?” jautāju. “Tā kā Kasparam ir
ļoti daudz vainu, mums piešķirtais pabalsts ir daudz lielāks. Tie nav ierastie 50
– 70 lati. Laikam ejot, daudz un dažādas
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RUBRIKA
ģimene
Paziņojums par paredzētās darbības
papildinājumu ietekmes uz vidi
novērtējumu (IVN) sākotnējo
sabiedrisko apspriešanu
Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas
elektriskie tīkli”
Paredzētās darbības nosaukums: Elektropārvades tīklu savienojuma „Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla
starpsavienojums”.
Paredzētās darbības papildinājumu
norises vieta: Saulkrastu novads, Sējas
novads, Carnikavas novads, Ādažu novads, Garkalnes novads, Ropažu novads,
Salaspils novads, Stopiņu novads.
Informācija par IVN procedūru: pamatojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi
novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1.
pielikuma „Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 26. punktu,
Vides pārraudzības valsts birojs 2012.
gada 8. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr.
502 par ietekmes uz vidi novērtējuma
procedūras piemērošanu un sākotnējās
sabiedriskās apspriešanas organizēšanu
paredzētajai darbībai.
Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu
zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz
apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un
īpašumiem, elektropārvades līniju (EPL)
paredzēts izvietot pa jau esošo elektropārvades līniju trasi. EPL tiks izvietotas
uz vieniem balstiem, kas būs augstāki un
attālums starp kuriem būs lielāks. Elektropārvades līnijas kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.
Iespējami divi alternatīvi risinājumi: 1.
alternatīva – jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas-Latvijas robeža – Rūjiena un esošās 110 kV
elektropārvades līnijas rekonstrukcija
posmā Rūjiena – Aloja – Limbaži – Salacgrīva – Rīga, un esošās 330 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija pa Rīgu
līdz Rīgas TEC-2, vai 2. alternatīva – jaunas elektropārvades līnijas izbūve posmā
Igaunijas-Latvijas robeža – Rūjiena un
esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Valmiera,
un esošās 330 kV elektropārvades līnijas
rekonstrukcija posmā Valmiera – Inčukalns – Salaspils – Rīgas TEC-2.
Sabiedriskajā apspriešanā tiks apspriestas
1. alternatīvas papildu modifikācijas
– 1A – Carnikavas apeja pa mazāk apdzīvotu teritoriju un 1B – elektropārvades līnija no Saulkrastiem līdz Salaspilij tiek virzīta paralēli paredzamai
dzelzceļa Rail Baltica trasei.
 4. lpp.
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Informācija par paredzēto darbību:
interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:
• AS „Latvijas elektriskie tīkli” interneta
mājaslapā www.let.latvenergo.lv;
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājaslapa www.vpvb.gov.lv;
• AS „Augstsprieguma tīkls” Dārzciema ielā 86, Rīgā, interneta mājaslapa
www.ast.lv;
• attiecīgajās novadu pašvaldībās darba
laikā un pašvaldību mājaslapās.
Paredzētās darbības 1A un 1B modifikāciju sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:
• Sējas novada kultūras namā „Jēņi” p/n
Murjāņi, Sējas novadā, 03.02.2014.
plkst. 18.00;
• Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi” Brīvības gatvē 455,
05.02.2014. plkst. 17.00.
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus
var iesniegt līdz 2014. gada 7. februārim:
• AS „Latvijas elektriskie tīkli” Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, tālr.
67725272;
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālrunis 67321173.
UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam
„Ādažu Vēstis” (Nr. 159) izdots informatīvs pielikums, kurā publicēti šādi
Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
• Nr. 62 (17.12.2013.) „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par
Ādažu novada pašvaldības budžetu
2013. gadā”,”
• Nr. 64 (17.12.2013.) „Grozījums Ādažu novada domes 27.11.2012. saistošajos noteikumos Nr. 34 „Par Ādažu
novada simboliku”,”
• Nr. 38 (26.11.2013.) „Par Ādažu novada pašvaldības nodevām”.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī
Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada domes kancelejā
Gaujas ielā 33A, 3. stāvā, Ādažu novada sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15,
SIA „Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā
16 un Ādažu novada domes bibliotēkā
Gaujas ielā 30.
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kaites nākušas klāt, piemēram, epilepsija,
tas ir ļoti nopietni, bet mēs tiekam ar to
galā. Valsts pabalsts jau paredzēts tam, lai
to izmantotu bērna attīstībai, nevis pienam un maizei. Dodamies uz sanatorijām,
dažādiem kursiem, arī es pati mācos, lai
zinātu, kā tikt galā ar viņa slimībām.
Vai tas būtu Ādažu novada Sociālā dienesta, vai valsts mēroga atbalsts, mēs par
to priecājamies un ne par ko nesūdzamies.
Patīk, ka uz Sociālo dienestu var atnākt un
vienkārši aprunāties, pajautāt sev interesējošu jautājumu un vienmēr saņemt atbildi,
ko un kā darīt. Iespējams iegūt arī psihologa padomu.
Izdzirdot šos jaukos vārdus, ko teica domes priekšsēdētājs, ka, iespējams,
pašvaldība piešķirs 50% atlaidi reitterapijai un Montesori pedagoģijai, jutos
tiešām ļoti iepriecināta. Ja tā būs, mēs
šo iespēju tiešām izmantosim. Kaspars
kopš četru gadu vecuma ir apmeklējis
Montesori kursus, tie ir fantastiski. Tie
ir ārkārtīgi noderīgi, bet tas ir arī dārgs
prieks. Un kā ar visu – nevar mājās neko
nedarīt, paļaujoties tikai uz speciālistiem.
Arī vecākiem mājās ar bērniņu ir jādarbojas, citādi rezultātu grūti sasniegt. Ja
Montesori skolotāja māca pat pareizu secību, kādā viss jādara, bet mājās tam visam
nepievērš uzmanību, būs sarežģīti panākt
uzlabojumus.
Arī es pati daudz mācījos,” atzīst Iveta.
Laikam ejot, Kaspars aizvien vairāk izrāda iniciatīvu un vēlmi darīt visu pašam, viņš
nevēlas, ka tiek pavadīts uz autobusu, ka
kāds brauc ar viņu kopā. Nevēlas visu laiku
būt kopā ar mammu. “Es gribu viens pats
iet mājās,” arī mūsu tikšanās laikā viņš saka.
“Viņš ir ļoti patstāvīgs. Arī es pati tagad
varu strādāt. Bija laiks, kad varēju strādāt
tikai uz pusslodzi, kā arī vajadzēja cilvēku, kurš Kasparam brauc pakaļ, izņem
viņu, pieskata. Jau no desmit gadiem viņš
pateica, ka grib braukt uz skolu viens un
viss. Sākumā paslepus braucu aiz viņa un
Ādažu novada dome aicina darbā palīgstrādnieku:
• Vidējā tehniskā, profesionālā izglītība.
• Valsts valodas zināšanas.
• „B” kategorijas autovadītāja apliecība.
• Atbildības sajūta, disciplinētība, pacietība, precizitāte un
spēja argumentēt pieņemto lēmumu vai veikto darbību.
• Spēja patstāvīgi plānot un organizēt darba izpildi noteiktajā termiņā, un veikt darbu patstāvīgi.
• Komunikācijas prasme, spēja saprasties, uzklausīt citus,
saglabāt konfidencialitāti un toleranci.
Galvenie pienākumi:
• Veikt dažāda veida teritorijas labiekārtošanas, teritorijas
kopšanas un būvniecības- remonta darbus.
• Veikt darbus ar trimmeri, krūmgriezi, zāles pļaušanas
tehniku, motorzāģi.
• Veikt metāla un koka apstrādes darbus ar rokas instrumentiem (griešana, frēzēšana, urbšana, asināšana, utt.).

skatījos, vai tiešām viss kārtībā, vēroju, kur
un kā viņš iet, kā šķērso ielas, cik ilgā laikā
sasniedz vietu, kur jānokļūst. Tagad vienīgi epilepsijas dēļ jāuzmanās, lai gan viņš
pats ļoti labi zina un jūt, kad varētu palikt
slikti. Viņš ir iemācījies sadzīvot ar savām
kaitēm un vainām.” Vai var paredzēt, kādos brīžos epilepsija uznāks? “Jā, tad, ja
viņš ir noguris vai ilgstoši sēž pie datora. Ja
bijusi pārāk liela slodze, ir nervozs. Tomēr
es zinu, ka braucot mājās no skolas, viņš
jutīsies labi. Internātskolā ir arī cilvēks,
kurš pavada viņu līdz autobusam. Dažreiz
es viņu Ādažos sagaidu autobusa pieturā,
citreiz viņš kategoriski atsakās, grib nākt
mājās pats. Viņam jāmācās dzīvot patstāvīgi. Viņš ir liels,” domā Iveta.
Vai Kaspars no skolas vienmēr pārrodas ar pozitīvām emocijām? “Jā, šobrīd tā
tiešām ir, redzēs, kā būs vēlāk. 11 gadus
dzīvojam Ādažos un tikpat ilgi apmeklējam šo skolu.” Izrādās, visi Omuļu ģimenes radi galvenokārt dzīvo Latgalē. Kaspara veselības dēļ pārcēlušies uz Ādažiem, lai
būtu tuvāk galvaspilsētai un ārstiem.
Vai Kaspars draudzējas ar citiem?
“Diezgan izvēlīgi. Drīzāk draudzējas ar
pieaugušajiem, nevis saviem vienaudžiem.
Tā ir viņa slimības īpatnība. Tā ļoti ierobežo saskarsmes iespējas. Viņā īsti nav
vēlmes pēc saziņas ar citiem. Vislabāk viņš
jūtas tikai kopā ar saviem tuvākajiem vai
pats ar sevi. Un, protams, skatoties sporta
pārraides.” Uz jautājumu, vai tuvinieki ģimenei palīdz, Iveta atbild, ka par laimi nav
bijis jālūdz. Viņi paši tiekot galā.
“Mammu, pasaki par augumu!”
Kaspars mudina Ivetu vēl ko atklāt. “Jā,
pareizi, Kaspars mani ir pāraudzis. Pagājušajā gadā viņš bija krietni īsāks par mani,
tagad viņš ir strauji izstiepies.” Vēl sarunas
noslēgumā Kaspars nodemonstrē, kā viņš
atceras ciparus un nosauc mammas tālruņa numuru. Šī ir tā ciparu kombinācija,
kas viņam jāzina no galvas ikvienā diennakts stundā.
Monika Griezne

• Nepieciešamības gadījumā veikt darbus līdz 10m
augstumā no pacēlāja groza (koku zāģēšana, sniega
tīrīšana, dekorēšana).
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu;
• sociālās garantijas.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt līdz 31.01.2014.
uz e-pastu: dome@adazi.lv vai pa pastu: Ādažu novada
dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads LV-2164.
Uzziņas pa tālruni 67996461.
Ādažu novada dome aicina darbā arī :
• galveno grāmatvedi,
• ainavu arhitektu – dārznieku.
Ar prasībām iespējams iepazīties domes mājas lapā
www.adazi.lv, sadaļā „Vakances”.
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personība
Atļauties dzīvot citādāk

Foto – Monika Griezne

Dzirdēt
savu
sirdsbalsi

“Ceļi ir dažādi. Viens iet pie psihologa, otrs – uz baznīcu, mani dzīvot
iemācīja gleznošana,” pārliecināta
māksliniece, ādažniece Inga Pērkons,
kuras gleznas piesaista ar īpašu gaismu
un siltumu, ko tās izstaro. Šobrīd Ingas
ikdiena paiet, radot skaistumu.
Pērkonu ģimenes māju nemaz tik
viegli neizdodas atrast, jo tā noslēpusies
mežā, nostāk no citām privātmājām ciematā. Pagalmā sagaida ģimenes mīluļi
– kaķi, kuri visi te nonākuši kā dzīves
pabērni, jo iepriekšējiem saimniekiem
kļuvuši lieki. Ingas un Mārtiņa Pērkonu
sirdī un mājās vietas pietiek pat veseliem
četriem pamestiem minčiem. Stalts un
neparasts, pēc sentēvu metodēm būvēts,
sevi aicina iepazīt pagalma centrā iz-

pāris, kas no smalkiem žagariņiem darinātajā barotavā visai nesteidzīgi tiesā
tiem sarūpēto mielastu. Kad reizi mēnesī
notiek cepļa kurināšana, te ierodas podnieki no dažādām Latvijas vietām. Lai
ceplis būtu pilns, nepieciešams ap 200
dažādu darbu. Ja kādam podniekam to ir
mazāk, tad brauc tos likt ceplī pie citiem
kolēģiem.

No rasēšanas līdz
glezniecībai
Inga Pērkons glezno kopš sevi atceras. Kas gadījās pa rokai, ar to gleznoja.
Apmēram gada vai divu vecumā viņa ar
veselu sviesta paciņu apgleznoja sienu.
Rezultātā uz padomju laika tapetēm izveidojās visai skaista ainava no tauku
pleķīšiem. Inga glezno ar eļļas krāsām.

Ja katrs darītu to, kas vistuvāk sirdij, ar pasauli viss
būtu kārtībā.
vietojies ceplis. Reizi mēnesī, mīļu roku
veidoti, te saguļ skaisti trauki – krūzes,
sķīvji, bļodiņas, svečturi, svilpavnieki,
zupas terīnes, tējkannas un dažādi dizaina priekšmeti. Tikai pēc 12 stundu
karsēšanās kvēlojošās liesmās 1100 °C
grādu karstumā, kā arī pēc pamatīgas
atdzesēšanas, lolotie roku darbi atkal var
ieraudzīt dienas gaismu.
Pie podniekiem Ingas un Mārtiņa
Pērkoniem jūties kā nonācis paradīzē.
Visapkārt meža klusums, ne miņas no
TV vai radio radītām skaņām, saimnieki
cienā ar pašceptu maizi, kūp karsta tēja,
un ārā pa logu skatienam paveras zīlīšu
Ādažu Vēstis 15. janvāRIS (159) 2014

“Kad dažādos pasākumos mācu gleznot,
vienmēr aicinu izmantot eļļas krāsas. Bieži no skolas laika priekšstats par zīmēšanu
ir nekāds. Darbs ar eļļas krāsām to maina. Ota pār audeklu slīd pavisam citādi.
Nekas no tā, ko zini par mākslu, nedarbojas, kad sāc strādāt ar eļļu. Pat ja puslīdz
labi zīmē, nav teikts, ka pratīsi darboties
ar to. Tekstūras un sajūtu ziņā eļļas krāsai
līdzīgs ir arī māls,” stāsta Inga. Viņa droša,
ka darba vērtību veido nevis tā sarežgītības pakāpe, bet gan mākslinieka atklātība
un dvēseles patiesums. “Pati par sevi smejos, ka gleznoju tikai kādus pēdējos septiņus gadus, līdz tam – tikai rasēju.”

Inga ir talantīga kā eksaktajās, tā arī
humanitārajās zinātnēs. Viņa ne tikai
glezno un veido traukus, kabatā ir arī
Rīgas Tehniskās universitātes uzņēmējdarbības vadības diploms. Vai šīs divas
jomas jūsos apvienojušās viegli un bez
pūlēm? “Jā, bet tādu cilvēku ir ļoti daudz.
Tas nav nekas īpašs. Piemēram, Podnieku skolas dibinātājs, meistars, podnieks
Evalds Vasilevskis ir mākslinieks, kurš
taisa ārkārtīgi skaistus traukus, tai pašā
laikā – ļoti praktisks cilvēks. Pie Evalda notiek ne tikai senā amata apgūšana,
bet arī dzīves pārvērtēšana. Citēšu viņa
vārdus, kuriem es tiešām no sirds piekrītu: “Sabiedrība nemāca, kā cilvēkam
izdzīvot un sevi apgādāt, bet gan tikai
un vienīgi – kā iekļauties un patērēt.”
Vai kāds valsts skolā māca, kā iekurt
ugunskuru, izcept maizi, izveidot sev
traukus? Visi tikai māca, kā kļūt atkarīgam. No visa. TV, radio, kino, tehnikas un citām lietām. Vai, beidzot skolu,
cilvēks prot uzbūvēt sev māju? Evalds
šobrīd būvē kleķa pirtiņu, kas tiek veidota no mežā atrastiem izkaltušiem,
apdedzinātiem kokiem. Pavasarī no
kārkliem sagriež zarus, sapin līdzīgi kā
grozu un apmet ar mālu. Tad būvē sienu
utt. Rezultātā – eko māja! Cilvēks pats
izvēlas, vai iet uz mežu pēc kārkliem,
vai katru dienu pārgurt darbā, lai aizbrauktu uz Depo un iegādātos materiālus. Kādreiz ikviens pats prata izcept
maizi un uzcelt sev māju. Bet šodien?”
retoriski jautā Inga.

Uzņēmēja un māksliniece
Inga mācījusies pie dažādiem privātskolotājiem, bet nevienu īpašu mākslas
skolu nav beigusi. Trīs reizes stājusies
Mākslas akadēmijā, bet dažādu, ar mākslu nesaistītu apstākļu dēļ, tas galu galā tā
arī nav izdevies, par ko Inga nodomājusi – ja tā notiek, acīmredzot – tā tam arī
jābūt: “Pajautāju sev, kādēļ man to vajag.
Atbilde – man nav laika gleznot. Ja iestātos akadēmijā, tas būtu iespējams. Tad
iedomājos – pag, kas ir laiks. Vai tas nav
tas, ko pats plāno? Vai tiešām vajag kādu
instanci, kas plānotu manu laiku? Nolēmu, ka vienu dienu ņemšu brīvu gleznošanai un viss. Pārējās dienās turpināju
nodarboties ar savu uzņēmumu vadību.
Kad vairākas galerijas jau sāka interesēties, sāku gleznot divas dienas nedēļā.
Tikai tagad beidzot esmu pagājusi nost
no uzņēmumu vadīšanas,” stāsta Inga.
No 1997. – 2013. gadam viņa strādājusi
par stilisti, nodibinot un vadot vairākas
frizētavas – skaistumkopšanas salonus.
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ņotības līmeni, bet, ja ļoti ilgi tur neesi
bijis, daudz izteiktāk izjūti atmosfēru
lielveikalā, kas liekas kā drausmīga un
sveša pasaule, kurā nav ko elpot. Gadiem nebiju bijusi tirdzniecības centrā,
kad aizbraucu, nodomāju – ārprāts, vai
tiešām tas mums, cilvēkiem, ir nepieciešams?” izbrīnīta Inga.

Sirds tuvums

Ābeļziedos. Ieskats Ingas kaimiņmājas dārzā Kadagā.

Arī par šo jomu Ingai ir savs viedoklis: “Kad pajautā sievietei, kas viņai
sevī patīk, pēc piecu minūšu klusēšanas
un ilgas apdomāšanās, saņemu bailīgu
atbildi – varbūt mati tā nekas? Līdzko
prasu – un kas nepatīk? “Vai... Kājas līkas, vaigi par resnu utt..” Var turpināt
uzskaitīt bezgalīgi ilgi. Savām klientēm
piecas reizes dienā spoguļa priekšā liku
atkārtot – es esmu skaista. Ja kaut ko ilgi
atkārto, zemapziņa šo informāciju sāk
pieņemt par patiesu.”

Būt kailam citu priekšā
Inga uzskata, ka izlikt apskatei savas gleznas izstādē – tas ir kā izģērbties
un būt kailam citu priekšā: “Dvēsele ir
vaļā. Ikviens, kurš vēlas, spēj to sajust.
Vārdiski vari teikt jebko, taču darbi parāda, kāds savā dvēselē esi patiesībā.
Noslēpties vairs nav iespējams.” Par savu
bargāko skolotāju viņa uzskata Raiti
Cinku, Privātā Latviešu mākslas muzeja
direktoru. “Viņš mēdz būt tik bargs, ka
pēc tam divas nedēļas nevaru pieķerties
gleznot, domājot, vai ir nepieciešams pasauli piedrazot ar krāsām. Viņš jautāja:
“Kam tad tās gleznas ir vajadzīgas? Tikai
tev pašai. Tu pati gribi gleznot, bet tam
nav nekāda sakara ar pārējo pasauli.” Ne
jau kāda dēļ mēs to darām, sevis dēļ. Tas,
vai es darbus parādu sabiedrībai vai nē,
tas ir cits jautājums, bet man to vienkārši
patīk darīt. Ir jādara ar mīlestību un viss.
Vienmēr būs kāds, kuram tas patīk un
kuram – nē.” No latviešu gleznotājiem
Ingai tuvākie ir Konrāda Ubāna, Miervalža Pavloviča, Leo Kokles, Staņislava
Kreica un Edgara Vintera darbi.
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Ādažu novads – gleznās

Ingas gleznās manāmas skaistas ainavas no Ādažu apkārtnes. Jau divus
gadus Inga par savām mājām dēvē Ādažu novadu. Kādēļ izvēlējāties dzīvot
Ādažos? “Gribējās būt dabā, bet saikne
ar pilsētu arī vēl bija saglabājusies pārāk
liela. Abi ar vīru vēl strādājām Rīgā. Tā
vide, kurā esi, arī māca. Dzīvojot galvaspilsētā, nejūti ne to stresu, ne piesār-

Kādreiz ikviens prata
izcept maizi un uzcelt
sev māju. Kā ir šodien?

“Pati šobrīd daru tikai to, kas ir saskaņā ar manu iekšējo būtību. Domāju, ja katrs darītu to, kas vistuvāk sirdij, ar pasauli viss būtu kārtībā. Reiz
man gadījās būt vienā seminārā, kurā
bija sanākuši ap 100 cilvēku. Katram
bija jāatbild, kāds ir viņa lielākais sapnis. Atbildes mani pārsteidza. “Es kādreiz dzīvē gribētu pamēģināt gleznot.”
Ārprāts! 100 cilvēku, kuri nekad dzīvē
nav pamēģinājuši darīt to, kas viņiem
patīk! “Vecāki gribēja, lai man būtu
prestiža profesija, likās, ka ar mūziku
nevarēšu nopelnīt utt.” Tas ir normāli?
Nevienam nebija tāds sapnis, ko nevarētu tūlīt pat atrisināt. Daudzi aiziet
pensijā un saka: “Beidzot varu darīt to,
kas man patīk!” Ko jūs darījāt visu savu
dzīvi?”

Gleznošana māca dzīvot
Vai pašai nekad nav nācies darīt to,
kas sirdij nav tuvs? “Protams. Pirmos
35 gadus es izmisīgi centos būs laba.
Visiem. Tas nav iespējams! Ja vienam
kāda lēmuma dēļ būšu laba, tad otram
– slikta. Man nešķiet, ka citu dēļ ir labi
darīt to, kas pašam nav tuvs. Sabiedrība

Skats no kādas ceļmalas Kadagā.
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personība / Paziņojumi
Dzīve ir skaista

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013. gada
26. novembra lēmumu Nr. 273 „Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ataru ciemā „Kalnatari”
un „Dižatari”” ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde Ādažu novada Ataru ciema teritorijas daļā,
nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari”
robežās, ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma maiņu no mežaparka apbūves zonas uz
savrupmaju dzīvojamās apbūves zonu, veicot
teritorijas plānojuma grozījumus.
Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada pašvaldības 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 silvis.
grinbergs@adazi.lv līdz 2014. gada 30. janvārim.

Visas savas dzīves sāpes esat spējusi pārveidot pozitīvismā, rodot
tām jēgu un izskaidrojumu? “Tās ir
mācību stundas, kas mani izveidojušas par tādu cilvēku, kāda esmu. Bez
tām es nebūtu es. Ir svarīgi saprast,
ko no ikvienas sāpīgās situācijas esi
ieguvis. Nav nekādu problēmu, jēdziens “problēma” ir prāta radīts nosaukums uzdevumam, kas jāatrisina.
Jebkurš cilvēks vienmēr ir īstajā laikā
un vietā. Savos kursos mācu gleznot
ar labo smadzeņu puslodi. Šo metodi ASV sāka izmantot 1978. gadā,

Foto – Mārtiņš Pērkons

(mediji, vecāki, skolotāji) visu mūžu
potē, kādēļ mēs neesam gana labi
un kas mums jādara, lai par tādiem
kļūtu. Kas jāēd, lai nebūtu resna, kas
– lai nebūtu pārāk tieva. Visu laiku
kāds mēģina iestāstīt, ka neatbilsti
kādam standartam. Izlikšanās neko
nedod. Ceļi ir dažādi. Viens iet pie
psihologa, otrs – uz baznīcu, man
dzīvot iemācīja gleznošana. Sākumā
gleznoju kā ikviens normāls prāta
cilvēks, kas visu grib izdarīt pēc labākās sirdsapziņas. Tas nozīmē, ka
es centos gleznot pareizi. Tā, kā vajag. Piemēram, gleznoju ābolu un

Reizi mēnesī, mīļu roku veidoti, ceplī saguļ svečturi, krūzes, bļodiņas un citi
roku darbi.

centos to attēlot perfektu. Centos
un nesanāca. Mēģināju un nekā. Tā
pagāja mani pirmie -padsmit gadi
gleznošanā. Tad es sāku mācīties no
māksliniekiem – paiet gabaliņu nost
no sava darba un skatīties, pēc kā tas

lai atvērtu cilvēkos talantus, kas paslēpušies aiz kompleksiem un neticības sev. Tas nozīmē, ka jāatslēdz
racionālā domāšanas daļa, iedomas
par to, ka “nemāku”, “nevaru”, “man
nesanāk” un jāķeras klāt. Ikviens cil-

Daudzi aiziet pensijā un saka: “Beidzot varu darīt to,
kas man patīk!” Ko jūs darījāt visu savu dzīvi?
viss izskatās. Vienā brīdī sapratu, ka
tas ābols taču izskatās pēc vāzes. Tad
es sāku domāt, kāpēc ābolu taisīt par
vāzi... Sāku ļaut gleznā notikt tam,
kas tajā veidojās. Tagad, apsēžoties
pie audekla, varu sākt zīmēt ābolus,
bet beigt ar pilnīgi ko citu. Sāku redzēt, ka tas, kas nāca no sirds, bija
stipri pārāks par to, ko biju radījusi
prātā. Aizdomājos par to, ja tā ir ar
gleznu, tad dzīvē varbūt ir tāpat.”
Ādažu Vēstis 15. janvāRIS (159) 2014

vēks var visu. Divās dienās cilvēki
pie manis iemācās gleznot, nespējot
noticēt, ka to tiešām paveikuši viņi
paši. Cilvēks sāk novecot, kad pasaka: “Ai, ko nu es, es jau neko, es jau
par vecu!” Nē, nevajag pieļaut tādas
domas! Aug ābele un ozols. Kurš no
tiem ir skaistāks? Vienkārši nevajag
no ozola gaidīt ābolus!”

Paziņojums par detālplānojuma projekta
apstiprināšanu
2013. gada 17. decembrī Ādažu novada
dome ar lēmumu Nr. 310 apstiprināja Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma
“Mālnieki” (kad. apz. 8044 011 0058) detālplānojuma projektu.
Ar projekta materiāliem var iepazīties
Ādažu novada domes būvvaldē pirmdienās
no plkst. 10.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no
plkst. 8.00 līdz 17.00.
Paziņojums par nekustamā īpašuma Rīgas
gatvē 57 detālplānojuma projekta izstrādes
uzsākšanu
Ādažu novada dome 22.10.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 229 „Par atļauju izstrādāt
detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, Rīgas gatvē
57”.
Detālplānojuma projekta izstrādes mērķis pamatot degvielas uzpildes stacijas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma izvietošanu, kā arī
nobrauktuvi no autoceļa A1 nekustamajā īpašumā Rīgas gatvē 57 (kad. apz. 8044 007 0040),
kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, ielas, ja tādas nepieciešamas, paredzot
kā atsevišķas zemes vienības.
Detālplānojuma projektu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, izstrādes vadītājs - Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma projekta 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.

Monika Griezne
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Ādažos atvērs Klientu apkalpošanas centru

Veidojam Ādažu velo komandu

Klientu apkalpošanas centrs tiek veidots nolūkā nodrošināt kvalitatīvus un ērti pieejamus pašvaldības pakalpojumus vienuviet, pēc iespējas vienkāršojot to pieprasīšanas un saņemšanas kārtību.
Kā tas palīdzēs?
Klientam pēc iespējas mazāk būs jāapmeklē dažādas iestādes vai speciālisti, jo Klientu apkalpošanas centrā varēs saņemt informāciju gan
par pašvaldībā pieejamiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un
nepieciešamajiem dokumentiem, gan aizpildīt un iesniegt iesniegumus pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, gan arī saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus. Klientu apkalpošanas centrā varēs saņemt pakalpojumu, ekonomējot laiku un resursus.
Tas ir tikai sākums. Klientu apkalpošanas centra funkcionalitāte ar
laiku tiks uzlabota, tai skaitā tiks piedāvāta iespēja veikt skaidras un
bezskaidras naudas norēķinus gan par domes administratīvajiem pakalpojumiem, gan pašvaldības uzņēmumu un iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz ar Klientu apkalpošanas centra atvēršanu Ādažu
novada domes mājas lapā būs pieejams pakalpojumu katalogs, kurā
būs redzams, kādus pakalpjumus iespējams saņemt.
Kur? Klientu apkalpošanas centrs atradīsies Ādažu centrā, Gaujas ielā
33A, Kultūras centra telpās, bijušā veikaliņa “Četri krēsli” vietā.
Kad? Klientu apkalpošanas centrs durvis vērs 2014. gada 3. februārī.
Tajā ikviens Ādažu novada iedzīvotājs un jebkurš cits interesents mīļi
gaidīts katru darba dienu šādos darba laikos:
P. 8-19, O. 8-17, T. 8-17, C. 8-19, P. 8-14

Mēs, vairāki MTB amatieri, izrādot cieņu un mīlestību
pret vietu, kurā dzīvojam, vēlamies dibināt Ādažu velo
komandu. Pirmo gadu mērķis ir cienīgi pārstāvēt Ādažus
lielākajos MTB seriālos, jēgpilni pavadīt laiku, rūpēties
par veselību, iegūt jaunus paziņas un draugus. Nākotnē,
iespējams, novada sporta dzīvei attīstoties, mēs varētu
kļūt par pilnasinīgu Ādažu velo kluba sastāvdaļu, kas
jauniešu līmenī jau top sadarbībā ar Carnikavas novadu.
Apvienojoties mums ir lielākas iespējas sameklēt
dzirdīgas ausis pēc finansiāla un tehniska atbalsta. Vairāki labi cilvēki jau pauduši atbalstu iecerei.
Piemēram, Latvijas Riteņbraukšanas federācijas prezidents Igo Japiņš un ādažniece, SEB MTB čempione tautas klasē, Dace Hartmane ir gatavi palīdzēt ar padomu.
Ar savu pieredzi un arī materiālo atbalstu dalīsies Ādažu
novada domes deputāts un MTB braucējs Normunds
Zviedris. Ja gribētāju būs daudz un produktīvi saliksim
galvas kopā, jau pirmajā sezonā atbalstītājiem varētu
pievienoties arī novads. Tas jau ir viens no ilgtspējas
stūrakmeņiem!
Šobrīd vēlamies apzināt, cik mūsu ir un cik - varētu būt!
Savu mazo stāstu par sevi, vēlmēm un iespējām, gaidot
jauno sezonu, sūti uz e-pasta adresi: adazivelo@inbox.lv.
Mēs jau esam: Zigmunds Nurža, Mārtiņš Nurža, Uģis
Joksts, Artis Pūcītis un Dainis Spaliņš.

Sintija Tenisa

Ieguldījums tavā nākotnē!

Lai mazinātu plūdu riskus novadā, Ādažu novada dome par Eiropas
reģionālās attīstības fonda līdzekļiem uzsākusi aizsargdambja rekonstrukciju. Aizsargdambja un caurtekas – regulatora rekonstrukcijas
būvniecības darbus veiks SIA „Riga rent”. Projekta kopējās izmaksas ir
674 820,00 latu.
1) Projekta pirmās kārtas ietvaros paredzēts veikt Ādažu centra
aizsargdambja rekonstrukcijas gandrīz 1,3 km garā posmā no zemes
īpašuma "Lindas" līdz Ādažu pašvaldības zemes īpašumam "Muižas
attīrīšanas ietaises".
2) Otrajā kārtā paredzēts veikt Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcijas no zemes īpašuma "Vectiltiņi" līdz "Kadagas tiltam". Šīs
kārtas ietvaros tiks izbūvēts 30 gadus atpakaļ izprojektētais, bet tā arī
neizbūvētais dambja noslēguma posms, kas sevī ietver divas svarīgas
hidrotehniskas būves: "Vējupes" caurtekas/ regulatora rekonstrukciju
un atbalstsienas izbūvi pie Ādažu Kultūras centra.
Dāvana 30. dzimšanas dienā
Lai no applūšanas draudiem pasargātu iedzīvotājus, viņu mājokļus un
mantu, kā arī zemi un infrastruktūru, tieši 30 gadu senā pagātnē Ādažu
novada Ādažu ciemā tika veikta valsts nozīmes meliorācijas sistēmas
ierīkošana un izbūvēts aizsargdambis, ko tolaik dēvēja par „Ādažu Centra poldera aizsargdambi”. Tāpat pagājušā gadsimta 80. gados,
ar zemessūcēju padziļinot Gaujas vecupju gultnes un ieplakas, ciema
centrālajā daļā izveidota ūdenskrātuve „Vējupe”. Tās savienojumā ar
Gauju, Gaujas ielas šķērsojumā, izbūvēta caurteka – regulators. Dambja kopējais garums (ieskaitot projektēto, bet līdz galam neuzbūvēto
daļu) sastāda 5, 85 kilometrus. 30 gadu laikā aizsargdambim, kuru
šodien dēvējam par „Gaujas aizsargdambi”, tā arī nav izdevies sagaidīt
būvniecības noslēgšanos. Aizsargdambis ir daļēji pabeigts un tiek
ekspluatēts kopš 1991. – 1992. gada.
Laikā, kad bijušais kolhozs “Ādaži” lielāko daļu teritoriju izmantoja lauk8

Foto – Karīna Miķelsone

Uzsākta aizsargdambja rekonstrukcija

saimnieciskai ražošanai, daļa šīs teritorijas tika nosusināta ar
drenāžas un meliorācijas grāvju sistēmas palīdzību, izbūvēts
“Ādaži – centrs” polderis ar aizsargdambi un sūkņu staciju.
Kāpēc nepieciešams rekonstruēt dambi?
Dambja uzturēšana iepriekšējos gados ir bijusi sliktā līmenī.
Līdz 2006. gadam dambis atradās valsts Zemkopības ministrijas īpašumā un faktiski šajā laikā tas pilnībā nav uzturēts.
Nav veikti nekādi darbi, kas nodrošinātu dambja ilgtspēju,
vietām aizsargdambja ķermeni ir būtiski bojājusi bebru
darbība – pa tajā izraktajām alām ir vērojama būtiska ūdens
filtrācija caur dambi. Pie augstākiem ūdens līmeņiem Gaujā
aizsargdambis ir bijis pārplūdis un divas reizes – 2010. un
2011. gadā – pat pārrauts!
Līdz ar to jāsecina, ka aizsargdambis nenodrošina pilnīgu
Ādažu ciema teritorijas aizsardzību no applūšanas riska, bet
neveicot tā rekonstrukciju, dambja pārrāvumu riski turpinās
pieaugt un applūšanas riskam tiks pakļauta blīvāk apdzīvotā
Ādažu ciema daļa.
Kas būs ieguvēji, kas mainīsies?
Īstenojot projektu, tiks būtiski samazināti plūdu draudi 521
hektāru lielā, blīvi apdzīvotā teritorijā un tiks panākts, ka
teritorija applūst ne biežāk kā reizi 100 gados. No applūšanas
riska tiks pasargāti apmēram 3070 Ādažu novada iedzīvotāju.
Karīna Miķelsone
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Ādažu novada pensionāri realizē kārtējo projektu

Senioru tautisko deju kolektīva pirmā uzstāšanās

2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja
ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu sabiedrībai noderīgas
iniciatīvas. Par tādu tika atzīta arī biedrības „Ādažu novada
pensionāru biedrība” iniciatīva - aprīkot telpu Gaujas ielā 16
ar mēbelēm un datoru, kā arī ar mūzikas, skaņas un projekcijas
aparatūru, lai varētu pilnvērtīgāk organizēt pasākumus
pensionāriem un iesaistīt tajos pēc iespējas vairāk cilvēku.
Ir izstrādāts projekts „Laikam līdzi Ādažos” un nodibinājums
„Borisa un Ināras Teterevu fonds” ir piešķīris grantu šī projekta
īstenošanai periodā no 2013. g. 1. novembra līdz 2014. gada
31. oktobrim. Pašreiz norit projekta īstenošanas pirmais
posms, ir sagādātas digitālās klavieres un apskaņošanas
aparatūra, kas deva iespēju organizēt vairākus pasākumus
vecās pagastmājas zālē. Arī senioru tautisko deju kolektīva
mēģinājumi tagad notiek šeit. Zāle ir plaša, un ir radusies
iespēja uzņemt šajā kolektīvā visus seniorus, kam patīk
tautiskās dejas un kas grib piekopt kustīgu un sabiedrisku
dzīves veidu. Kolektīva pirmā uzstāšanās ar deju „Spieķītis”
nupat notika senioru Ziemassvētku ballē.
Šis ir jau trešais projekts, ko mūsu novada pensionāri ir
īstenojuši vai īsteno pēdējo divu gadu laikā, izmantojot
dažādu fondu finansējumus.

Pievērsiet uzmanību mājas
plāksnītes standartam!
Ar Ādažu novada domes 2013. gada 22. oktobra domes sēdes
lēmumu pieņemti Saistošie noteikumi par teritoriju kopšanu
un būvju uzturēšanu, kas nosaka kārtību, kādā uzturami
nekustamie īpašumi un tiem piegulošās teritorijas Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tie nosaka arī to,
kādai jāizskatās mājas plāksnītei. Ar melniem burtiem uz balta
fona jābūt norādītam mājas numuram, ielai un uzvārdam vai
privātīpašuma nosaukumam.
Plāksnīte var būt horizontāla vai vertikāla, bet tai jāatbilst attēlā
redzamajam paraugam. Plāksnes garums, ņemot vērā īpašuma
adresi, var atšķirties. Ar šiem un visiem citiem Ādažu novada
domes Saistošajiem noteikumiem var iepazīties Ādažu novada
domes mājas lapā www.adazi.lv, drukātā veidā tie pieejami
Ādažu novada domes kancelejā Gaujas ielā 33A, 3. stāvā, Ādažu
novada sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, SIA „Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu novada domes bibliotēkā
Gaujas ielā 30.
Ādažu novada būvvalde

PIRMĀ
IELA

2

 Vertikālās
adreses plāksnītes
standarts.

320 mm

"UZVĀRDS" vai
"PRIVĀTĪPAŠUMS"
 Horizontālās
adreses plāksnītes
standarts.

220 mm

160 mm

NOSAUKUMS
560 mm

Biruta Krūze

2014. gada putns Latvijā – Ādažu poligona krāšņais iemītnieks pupuķis

Foto – Vita Oša (DabasDati.lv)

Par nākamā gada putnu
izraudzīts
Latvijā
reti
sastopamais, krāšņais putns
– pupuķis, informē Latvijas
Ornitoloģijas biedrība. Kopš
2006. gada Ādažu poligonā
notiek pupuķu pētījumi, kur
izvietoti sugas ligzdošanai
piemēroti būri. Šā gada nogalē
ar Aizsardzības ministrijas
atbalstu tika palielināts būru
skaits, kas ļaus pētniekiem
iegūt vairāk informācijas par
pupuķu ligzdošanu. Pupuķis visbiežāk sastopams Rīgas
apkārtnē – no Jūrmalas līdz Zvejniekciemam un, protams,
arī Ādažu poligonā. Latvijas iedzīvotāji ir aicināti iesaistīties
Ādažu Vēstis 15. janvāRIS (159) 2014

pupuķu apzināšanā. Īpaši svarīgas ziņas par pupuķu ligzdām
var reģistrēt portālā “www.dabasdati.lv”. Sadarbībā ar Šveices
Ornitoloģijas institūtu 19 Latvijas pupuķi Ādažu poligonā,
Garkalnes un Baložu apkārtnē ir aprīkoti ar ģeolokatoriem
– nelielām ierīcēm, kas reģistrē gaismas intensitāti un
pulksteņa laiku. Pēc šiem datiem iespējams aprēķināt
aptuvenu putna atrašanās vietu, bet, lai datus iegūtu,
pupuķi vēlreiz jānoķer un ierīces tiem jānoņem. 2014. gadā
ornitologi mēģinās šos putnus noķert, lai uzzinātu, kur tie
pārziemojuši un pa kādu maršrutu devušies uz ziemošanas
vietām. Pupuķa popularizēšanā tiks iesaistīti arī bērni – būs
iespēja piedalīties zīmējumu konkursā, savukārt labāko
zīmējumu autoriem būs iespēja apmeklēt Ādažu poligonu
un klātienē iepazīties ar pupuķiem un to pētījumiem.
Pieaugušie varēs piedalīties pupuķiem veltītā fotokonkursā.
LETA
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Foto – Laima Jātniece

Pacelties spārnos
Mirdzošas acis, prieka pilnas, dzirkstī
un staro. Šķiet, viņas pārvēršas un
kļūst citas. Šķiet, viņas piepeši iemanto
skaistus un neparastus, neredzamus
spārnus. Tādus, kas ceļ, tādus, kas
neļauj skumt, tādus, kas palīdz pārvarēt
ikvienu raizi, rūpi un sāpi. Viņas ir
senioru līnijdeju grupas “Varavīksne”
dalībnieces, un deja ir viņu spārni.
Kad ierodos uz kārtējo nodarbību, lai
satiktu un aprunātos ar godalgotajām
līnijdeju pavēlniecēm, dāmas ne visai
grib par sevi stāstīt. Tikai pēc atkārtotas
mudināšanas un grupas vadītājas Lilitas
Lērumas
iedrošināšanas,
palēnām
atzīstas, kā tikušas pie tik pamanāmiem
sasniegumiem. Dejot viņām patīk vairāk
nekā stāstīt par sevi. Kad aizrunājos
ar vadītāju, dzirdu saucienus: “Būs
jau gana pļāpāts, vajag dejot!” Ādažu
Kultūras centra senioru līnijdeju grupa
„Varavīksne” 2012. un 2013. gadā ieguvusi
pirmo vietu gan Latvijas līnijdejotāju
olimpiādē „Rīgas kauss” klasisko kantrī
komandu zelta vecuma grupā, gan arī
Latvijas pašvaldību veterānu – senioru
49. un 50. sporta spēļu finālsacensībās
„Senioru kauss”. Dejotājas sniegušas
koncertus Polijā, Lietuvā, Somijā,
Ungārijā, Anglijā, kā arī uzstājušās
daudzviet Latvijā dažādos pilsētas svētkos
un citos pasākumos. Līnijdeju grupa
Ādažu novadā darbojas jau 12. sezonu.

Skolotāja un dejotprieks
“Darbs, izcila skolotāja un dejotprieks,”
atbild dejotājas, kad jautāju, kas ir
10

panākumu pamatā. “Tas ir Lilitas
nopelns! Viņa mums ne pa kam neļauj
novecot,” iesaucas grupas dalībniece
Ligita Petrama. Pārējās smejas un piekrīt.
Panākumu atslēga esot meklējama
skolotājas spējā iedvesmot un aizraut
un tajā, ka vadītāja nekad neskaita savas
darba stundas. “Viņa ir mīļi stingra,” atzīst
Anita Putniņa. “Mūsu valstī viss balstās
uz entuziasmu!” saka Ligita Petrama.
Dejotājas uz koncertiem dodas vismaz
reizi mēnesī. Lai tas būtu iespējams,
pašas izveidojušas fondu, kurā katru
mēnesi iemaksā trīs latus. Savukārt par
deju nodarbībām pašām nav jāmaksā.
Tās finansē pašvaldība. “Tas ir milzīgs
enerģijas lādiņš. Grupā ir cilvēki, kuri grib
darīt, nevis gulēt. Visas dejotājas paralēli
nodarbojas ar vēl visu ko – tamborē,
strādā dārzā, gatavo, apmeklē kultūras
pasākumus. Un mūsu dejotprieks ir
tik liels, ka uz deju nodarbībām varam
ierasties ne tikai divas vai trīs, bet pat
piecas reizes nedēļā,” stāsta Silvija Štrausa.

Šīs ir tās priecīgās?
Līnijdeju konkursu dalībnieku un arī
citu interesentu vidū Ādažu kolektīvs
ar savām uzvarām kļuvis atpazīstams.
Dāmas ir gandarītas, ka konkursos pat
jauniešus dzirdējušas sačukstamies: “Vai
šīs ir tās no Ādažiem? Viņas jāredz!”
Marijana Sprindžuka, kura līnijdeju
grupā dejo no tās pastāvēšanas pirmajām
dienām, stāsta, ka žūrija vērtē gan
tērpus, gan izpildījumu – emocionālo
un tehnisko. “Ikvienā dejā soļiem

jābūt precīzi izpildītiem, tādēļ dejām
nepieciešamas arī īpašas kurpes, kas ļauj
nostiept pirkstgalus. Mācoties svarīgi
skatīties spogulī, lai redzētu savas kļūdas
un varētu tās labot. Ļoti jākoncentrējas
un jādzird mūzika, ritms, jāizjūt tas.
Skatoties no malas varbūt liekas, ka tur
nekā nav, bet patiesībā soļi nav nemaz tik
viegli, tie ir sarežģīti,” zina dejotāja. Viņa
stāsta, ka reizēm, kad visas ieiet veikalā,
dzird sakām: “Ā, šīs ir tās priecīgās?”
“Deja ir atbrīvošanās no visiem kreņķiem,
relaksācija. Tā visu slikto noņem nost.
Protams, mēs visas esam ļoti dažādas,
katra ar savu raksturu, savām labajām un
sliktajām īpašībām, bet dejas laikā ir tikai
prieks,” stāsta Marijana.

Deja dziedina
“Kad
atvaļinājuma
laikā
nav
mēģinājumu, jūtos kā izmesta no laivas.
To ļoti, ļoti pietrūkst. Ikvienu tikšanos
gaidām ar nepacietību un milzīgu prieku.
Tā pacilātība un laime, ko izjūtam, esot
tik foršā kompānijā un vēl dejojot, tas
nav izstāstāms,” apgalvo Ona Bēvalde un
turpina. “Man sirdī ir pieci stenti un divi
mākslīgie asinsvadi. Pēc sirds operācijas
ārsts ieteica atturēties no straujām
kustībām, bet ar laiku pamanīju, ka dejojot
man kļūst tikai labāk. Sākumā dejoju
pusstundiņu. Tad pamazām aizvien vairāk
un vairāk. Beigās arī manam ārstam nācās
atzīt, ka deja palīdz.” “Jā, tieši tā,” piebilst
Silvija Štrausa, “pēc stenokardijas lēkmes
man arī kardiologs teica, ka jādejo, jādejo
un vēlreiz jādejo!” Pēc nelielas, spraigas
Ādažu Vēstis 15. janvāRIS (159) 2014

NOVADĀ
diskusijas arī pārējās dalībnieces
vienojas, ka vairākums ārstu tomēr atzīst
deju par labu esam arī atveseļošanās
periodā pēc smagām operācijām.
Dāmas ievērojušas, ka, sākot dejot, krītas
cukura līmenis un arī holesterīns. “Tas ir
brīnišķīgi, ja 70 gados divas stundas pēc
kārtas varam dejot,” saka Anita Putniņa.
“Aizpagājušajā gadā mēnesi ar insultu
gulēju slimnīcā, bet tagad bez dejas
vairs nevaru iztikt. Ikdienā mājās esmu
viena, bet te ir prieks, kolektīvs, deja.
Kolosāli! Kad Lilitiņai ir atvaļinājums,
ir ļoti grūti. Pietrūkst gan pašas dejas,
gan atmosfēras, kas te valda,” atzīst Rita
Balode. Arī pati līnijdeju grupas vadītāja
reiz izvēlējusies spītēt liktenim, nevis
tam padoties.

Spītēt liktenim
“Man pašai bija problēmas ar veselību,
ārsts piesolīja invalīdu ratiņus. Teica, ka
jāsamierinās ar to, ka nekad nedejošu,
pat nevarēšu nostāvēt, tādēļ jāiet prom
no darba. Operācija, ko vajadzēja veikt,
bija ļoti riskanta. Es tam visam pateicu
- nē! Pēc tam vēl svecīti varēju uztaisīt!”
atzīst Lilita Lēruma.
Lielāko dzīves daļu strādājot kā
deju skolotāja, zināšanas viņa ieguvusi
dažādos vingrošanas, aerobikas un
citos semināros. Ejot uz ārstniecisko
vingrošanu, viņa sapratusi, ka pati zina
vairāk nekā cilvēks, kurš vingrošanas
grupu apmācījis. “Citiem nodarbību
dalībniekiem sāka sāpēt galva, un tad
es sāku skaidrot, kā pareizi jāelpo, lai
tā nebūtu. Ja sasprindzinās, tad parādās
galvas sāpes, tādēļ jāatbrīvo pleci, galvai
jābūt augšā, jāelpo mierīgi un dziļi. Tā
es sapratu, ka nav vērts kavēt laiku un
tērēt naudu. Jādara pašai. Vingroju pati
un sāku mācīt citus to darīt. Arī pēc
dažādām vainām organisms pats saka
priekšā, cik lielu slodzi var izturēt. Katrs
pats jūt. Nedrīkst arī slinkot. Jādara, cik
var un vēl drusciņ vairāk, jo cilvēks pēc
dabas ir ļoti slinks,” pārliecināta deju
skolotāja. Bez šī darba, kas reizē ir arī

Pieturzīmes
üLatvijas līnijdejotāju Olimpiādes
„Rīgas kauss” 1. vietas
ieguvējas klasisko kantrī
komandu zelta vecuma grupā
2012. un 2013. gadā.
 Latvijas pašvaldību veterānu –
senioru 49. un 50. sporta spēļu
finālsacensību „Senioru kauss”
1. vietas ieguvējas līnijdejotāju
sacensībās 2012. un 2013. gadā.
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Lilitas Lērumas lielais prieks, brīvajā
laikā daudz pozitīvu emociju sagādā
dārza darbi un ziedi.

Prieks un enerģija 84 gados
“Vienreiz mēs summējām un dalījām,
un sapratām, ka vidējais vecums grupā ir
70 gadi,” stāsta Ona Bēvalde. “Parunājiet
ar Elgu,” mudina vairākas dalībnieces.
Elgu Šlūki kolektīvā dēvē par
viscienījamāko un godājamāko dāmu,
jo viņai piemīt neparasti skaists staltums
un visvairāk gadu – 84. Vai esat kādreiz
dejojusi, ja reiz tāds staltums? “Tautu
dejas dejoju pamatskolā, vidusskolā un
augstskolā. Kad sāku strādāt, dejot vairs
nebija iespēju,” atzīst Elga Šlūke. Pārējās
dāmas stāsta, ka Elga ir pieredzes bagāta
aptiekāre, bijusī aptiekas vadītāja, viņa
ir ļoti enerģiska un darbīga – strādā
dārzā, cep garšīgas kūkas, darbojas
pensionāru padomē un brauc dažādās
ekskursijās, aktīvi apmeklē arī teātrus
un koncertus. “Beidziet nu pļāpāt!”
attrauc Elga. Uzslavas viņu mulsina. No
kurienes tāds spēks un enerģija? “Spēja
aktīvi darboties atkarīga no cilvēka
rakstura. Vai viņam ir interese par visu,
kas notiek apkārt, vai nē. Katram cits
raksturs. Ādažos diezgan ilgi nebija
deju kolektīva ļaudīm ar dzīves pieredzi.
Tas ir ļoti labi, ka tagad ir kur doties un
darboties,” priecīga Elga.

Baznīca numur divi
Grupā kopā šobrīd ir 24 dalībnieces.
Pa šiem gadiem komanda kļuvusi tikai
kuplāka. Uz nodarbībām brauc pat no
Alojas. “Četros no rīta izbraucu un uz
nodarbību laiku esmu klāt. Kādreiz
dzīvoju Ādažos. Alojā nav sava līnijdeju
kolektīva. Un pat ja būtu, aiziet no šīs
kompānijas man būtu ļoti grūti, es to
nevarētu,” atzīst Dzidra Moderniece.
Nodarbību starpbrīdī viņas dzer kafiju
un apēd kaut ko garšīgu, kas vienmēr ir
paņemts līdzi. “Sanākot kopā, izrunājam
arī visu ko citu – par dzīvi, veselību,
apmaināmies ar padomiem, runa nav
tikai par deju vien, bet kopābūšanu,”
pārliecināta Ona Bēvalde. Anita
Putniņa saka: “Ja kaut ko rakstīsiet,
lūdzu, pastāstiet, ka mūsu vecuma
cilvēkiem deja sirdij ir tik ļoti tuva, ka es
to atļautos nosaukt par baznīcu numur
divi. Vismaz man ir tāda izjūta.”
P.S. Kolektīvs gaida jaunus dejotājus
ceturtdienās no plkst. 9.00.-11.30
Ādažu Kultūras centra Deju zālē,
tālrunis 22011793.

Monika Griezne

Aicinām dalīties ar idejām par karjera
"Asni" izmantošanu!
Godātie Ādažu novada iedzīvotāji un uzņēmēji! Lūdzu, dalieties savās idejās un ieteikumos par Kadagas karjera “Asni” izmantošanu! Ko jūs vēlētos? Braukt ar kvadracikliem pa nelīdzenu smilšu trasi vai audzēt
zivis 6 hektāru ūdenstilpnē? Attīstīt atpūtas
infrastruktūru? "Asni" ir 12 hektāru liels,
nelīdzens, smilšains apvidus, kas atrodas Iļķenes ciemā, poligona malā. Seši hektāri no
smilšainā apvidus aizņem ūdenstilpne. Teritorijā ir arī divu metru augstas priedītes. No
teritorijas "Asni" līdz Gaujai – 2,3km. "Asni"
atrodas 14km attālumā no Ādažu centra.
Zvaniet! Karinai Tinamagomedovai pa tālr.
27734677. Rakstiet uz e-pastu: karina.tinamagomedova@adazi.lv
Brīdinājums! Paziņots saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta otro daļu.
Igoram Osipovam, pēdējā deklarētā dzīvesvieta „Kārļi”, „Kārļmuiža”, Dundagas pagasts, Dundagas novads.
Nr. ADM/1-12-10/14/18
Brīdinājums par Sandra Osipova ārpusģimenes aprūpes parāda piedziņu.
Ādažu novada dome ar 2011. gada 24. maija
lēmumu Nr. 89 noteica samaksu LVL 60.00
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” (turpmāk Noteikumi) p. 3., kas nosaka,
ka, 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 nevienu no 2013. gadā izrakstītajiem un
nosūtītajiem rēķiniem par bērna uzturēšanos ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijā 2013. gadā neesat
samaksājis, Ādažu novada dome informē, ka
Jūsu parāds par augstākminēto pakalpojumu
uz 01.01.2014. sastāda Ls 720.00 jeb EUR
1024.47 (viens tūkstotis divdesmit četri euro
47 centi). Pamatojoties uz Noteikumu 11.
punktu, brīdinām, ja samaksa par S. Osipova
ārpusģimenes aprūpi 2013. gadā netiks veikta
līdz 2014. gada 25. janvārim, pamatojoties uz
Noteikumu 12. punktu, pašvaldība izdos izpildrīkojumu un iesniegs to izpildei tiesu izpildītājam, piedziņas vēršanai uz Jūsu kustamo un nekustamo mantu, naudas līdzekļiem.
No Jums tiks piedzīti arī spriedumu izpildes
izdevumi par tiesu izpildītāju darbu.
Domes priekšsēdētāja vietniece
K. Tinamagomedova.
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projekti
2013. gada 15. septembrī un projekta
pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzās
2013. gada 14. oktobrī.

Kāda būs
Ādažu tirgus
laukuma nākotne?
pārmaiņas. Tās Ādažu tirgus laukumā
gaida arī ciema iedzīvotāji un viesi!

Labākas koncepcijas
meklējumos
Kā parādīja iedzīvotāju aptaujas, ādažniekiem ir svarīgi, kā izskatās un funkcionē tirgus laukums, tāpēc Ādažu novada

Konkursa dalībniece Diāna Berģe savā
projektā piedāvā mainīt tirdzniecības vietu novietojumu, kas ļautu izmantot vairāk
telpas un veidot tigus laukumu kā centrālo
objektu Gaujas ielā. Te paredzēts izmantot
dažādus segumu veidus – atšķirīgu krāsu
bruģi un asfaltu. Teritorijas zonas plānots
sadalīt tā, lai palielinātu autostāvvietu
skaitu un radītu ērtu piekļūšanu tirdzniecības vietām. Cietajā segumā plānots
izvietot apstādījumu kastes, kas papildinātas ar vilkābeļu koku stādiem un klājeniskiem zemsedzes augiem. Konstrukcijā
paredzēts izmantot koka detaļas, kas veic
soliņu funkciju. Mazliet tiktu pārbīdīta
jau esošā saimniecības zona, kurā iekļauta tualete tirdzniecības pārstāvjiem un
atkritumu konteineri, šo zonu plānots apaudzēt ar vīteņaugiem. Projektā paredzēta
arī īpaša velosipēdu novietne – nojume ar
pieslēgšanas vietām. Naktī paredzēts izgaismot stiklotās fasādes ar dažādu krāsu
Projekta autore – Diāna Berģe

Gaujas iela jau izsenis ir galvenā
Ādažu ciema artērija un, iespējams, tieši tāpēc tirgus laukums atrodas Ādažu
ciema centrālajā daļā netālu no kādreiz
maģistrālās Rīgas gatves. Tirgus laukuma veidošanās cieši saistīta ar visa kvartāla apbūves vēsturi. Domājams, tieši
90. gadu sākumā, kad ciema laukumu
sāka izmantot kā tirgu, parādījās arī pagaidu būves.

Projekta autori – Andrejs Petskojs, Aleksandrs Semeņuks

Diānas Berģes projekts

Bez pagātnes nav nākotnes!
Pēc Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanas 1990. gada 4. maijā, Ādaži,
tāpat kā visa valsts kopumā, piedzīvoja
strauju attīstību. 90. gados izveidojās un
sāka funkcionēt brīvā tirgus ekonomika,
kas ir saimnieciskās izaugsmes priekšnosacījums. Ļoti aktuāla kļuva komersantu
tirdzniecība un tirgošanās. Tieši tajā laikā arī straujāk sāka pukstēt Ādažu sirds
– Ādažu ciema tirgus laukumā.
Tirgus nav bijis plānveidīgi iecerēts
ciemata centrs un nav izveidojies Ādažu
pirmsākumos. Tā laukuma kontūra veidojusies stihiski, tāpēc tai nav ģeometriski
precīza forma. No divām malējām pusēm
norobežots ar privātīpašumiem, bet, raugoties no Gaujas ielas otrā virzienā, laukuma kontūru iezīmē ietve un daudzdzīvokļu māju apbūve, kas nevienādi izvietojusies pretējās laukuma malās. Domājams,
tieši 90. gadu sākuma periods, kurā šo
laukumu sāka izmantot kā galveno Ādažu
ciema tirgus laukumu, veicināja pagaidu
būvju parādīšanos. Aktīvākie tirgoties
gribētāji bez tehniskiem projektiem, izmantojot AS “Ādaži” noliktavās iegādātos
būvmateriālus, izbūvēja pagaidu kioskus.
Šodien ekspluatācijā nenodotās un virkni
īpašniekus nomainījušās būdiņas gaida
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dome 2013. gada 30. augustā apstiprināja
nolikumu par Ādažu ciema tirgus laukuma attīstības koncepcijas būvprojekta
metu izgatavošanas konkursu. Tā virsmērķis bija iegūt relatīvi labāko attīstības
koncepciju un tirgus vietas arhitektoniski telpisko priekšlikumu īpašumā Gaujas
ielā 7, Ādažos, Ādažu novadā, citiem vārdiem sakot, Ādažu novada dome vēlējās
saprast, kā tirgus laukuma attīstību redz
iedzīvotāji un profesionāļi. Tieši tādēļ
konkursā varēja piedalīties arhitekti, ainavu arhitekti, teritorijas plānotāji, dārznieki, dizaineri, mākslinieki, mākslas un
arhitektūras augstskolu studenti, parka
dārznieku un ainavu arhitektūras studenti, kā arī citi nozares speciālisti, to grupas
vai uzņēmumi. Konkurss tika izsludināts
Ādažu Vēstis 15. janvāRIS (159) 2014

projekti

Projekta autori – Andrejs Petskojs,
Aleksandrs Semeņuks

gaismām. Centrālajā daļā izveidotas nojumes, ko varētu izmantot individuālie
tirgotāji ar automašīnām. Lai likvidētu
caurvēju, paredzēts stādīt dzīvžogu no
bārbeļu šķirnēm vienā tirgus laukuma
pusē.

SIA “Core projekts”

Andreja Petskoja un
Aleksandra Semeņuka
projekts

nojumju sienām plānots veidot graudzāļu
stādījumus.

Projekta autors – SIA "CORE projekts"

SIA “Core projekts” izstrādājis ideju
par plaši labiekārtotu laukumu, kas izceļas ar kontrastainu faktūru segumu.
Projeks piedāvā izveidot stacionāras
tirdzniecības vietas slēgtos kioskos, kā arī
atvērtas nojumes. Zemesgabala DR pusē
gar piebraucamo ceļu izvietotos tirdzniecības treileru stāvvietas ar pieslēguma
vietām elektrībai. Tirgus laukumā nav
paredzēts transports – visa laukuma telpa
tiktu atvēlēta cilvēkiem. Autotransporta
novietnes zemesgabala ziemeļu pusē, gar
Gaujas ielu, plānota velosipēdu novietne.
Zemesgabala ZA stūrī izvietotā apjomā
tiktu veidoti sanmezgli un ikvienam būtu
pieejama ūdens ņemšanas vieta. Tirgus

Projekta autors – SIA "Baltex Group"

nojumes tiktu veidotas koka konstrukcijās ar koka dēļu apdari, teritorijas iezīmēšanai paredzēts izmantot gludo betonu
un betona laukums ar tajos iestrādātu
oļu virskārtu. Paredzēts izveidot individuāla dizaina gaismas ķermeņu tīklu.
Laukumos starp betona segumu un koka
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SIA “Baltex Group”
SIA “Baltex Group” projektā tirdzniecības vietas plānots izvietot pa perimetru, tādējādi atbrīvojot centrālo daļu publiskām
aktivitātēm. Gadatirgu laikā brīvajā teritorijā paredzēts izvietot galdus. Ikdienas
vajadzībām domāts uzstādīt tirdzniecības
kioskus, stacionāru paviljonu un ziedu
galdus. Kioskus paredzēts veidot kā mobilus moduļus uz pamatu pēdām. Ideja
paredz moduļu krāsojumu košos toņos.
Paviljons paredzēts kā stacionāra būve,
kurā ieplānotas trīs tirdzniecības telpas un
plaša terase. Autostāvvietas plānots izvietot gar laukuma ārmalu visā tā garumā.
Domāts izbūvēt stacionāru WC un tirgus
inventāra noliktavu. Laukuma iesegumā
tiktu izmantots dažādu toņu betona bruģis
funkcionāli zonējot laukumu. Kā akcentējošs elements bruģī tiktu izveidota ūdensrozes mozaīka, kuras centrā plānots neliels ūdens baseiniņš, soliņi un apgaismes
ķermeņi, vides objekts – metāla veidota
ūdensrozes lapa.

Lai veidotu neatkārtojamu tēlu Ādažu
tirgus laukumam, Andreja Petskoja un
Aleksandra Semeņuka projektā balstu risinājumam kalpo kolonnas, kas atgādina
koku stumbrus ar zariem. Nojumi paredzēts veidot ar lielu jumta pārkari, izceļot
to kā atsevišķu elementu. Par tirdzniecības ēkām ieplānotas 15 moduļu tipa mājiņas, kuras iespējams pārvietot, savienot
un aizvākt. Projektā paredzēti gan moderni, gan sen pazīstami ekoloģiski materiāli.
No bruģakmens seguma paredzēts izveidot gājēju celiņus. Autostāvvietās ieplānota asfalta seguma nomaiņa. Paredzēts
pārcelt iebrauktuvi un likvidēt vienu no
esošajām, lai izveidotu papildu autostāvvietas. Laukuma centrā paredzēts dekoratīvs elements – ģerboņa silueta veidā, ansamblī iekļaujot apstādījumus ar baltiem
ziediem un dekoratīviem akmeņiem, kā
arī koka soliņi. Plānots izveidot zālāju un
ainaviskus risinājumus, kā arī vienmērīgi
apgaismot laukumu. Ziemas sezonā centrālo dekoru paredzēts aizstāt ar slidotavu. Īslaicīgai automašīnu novietošanai
paredzētas 18 vietas, kā arī velo novietne
gar Gaujas ielu. Treilerus iespējams novietot zem kopējā tirgus jumta vai izmantot autostāvvietām paredzēto teritoriju.

Madaras Kļaviņas un
Madaras Freimanes projekts
Madaras Kļaviņas un Madaras
Freimanes būvprojektā teritoriju plānots
risināt funkcionāli un estētiski pievilcīgu,
par pamatu ņemot latviešu rakstu zīmes.
Izmantot arhitektoniskus un vides dizaina paņēmienus, kas vizuāli bagātinātu ne
tikai tirgus laukumu, bet skatu, kas pavērstos, braucot pa Gaujas ielu. Teritorijas
apstādījumi tiktu veidoti, izmantojot
grupu stādījumus, funkcionālus arī vēja,
trokšņu un putekļu aizsardzībai. Vides
dizaina objekts – “Rakstu ūdensroze”

13

projekti
13. lpp. 

Projekta autores – Madara Kļaviņa, Madara Freimane

plānota ne tikai estētiski pievilcīga, bet
arī funkcionāla, ko varētu redzēt arī no
Gaujas ielas. Kompozīcijā dominētu taisnas līnijas, kas publiskajai telpai ļautu
funkcionāli izmantot esošos zemes līdzekļus un nodalīt dažādas zonas. Paredzēts
pielietot videi draudzīgus materiālus un
vieglas konstrukcijas.

Ideju kvalitāte un
daudzveidība
Konkursa vērtēšanas komisija bija patīkami pārsteigta par saņemto ideju priekšlikumu kvalitāti un daudzveidību. Ādažu
novada dome izsaka milzīgu pateicību
visiem metu konkursa dalībniekiem par
priekšlikumos ieguldīto laiku, naudu un
galvenais – dvēseli. Iesniegtos darbus vērtēja konkursa rīkotāja izveidota konkursa
žūrijas komisija, kuru veidoja komisijas
priekšsēdētāja, Ādažu novada būvvaldes
galvenā arhitekte Dace Medniece, kā arī
vairāki komisija locekļi: Ādažu novada
domes Nekustamo īpašumu un saimniecības daļas vadītājs Dainis Popovs,
Attīstības un informācijas daļas vadītāja
Kristīne Žukovska, būvvaldes teritoriju
plānotājs Silvis Grīnbergs un Ādažu novada domes deputāti Normunds Zviedris
un Jānis Ruks.

Tirgus metu konkursa
rezultāti
Konkursa komisija nolēma pirmo
godalgu piešķirta metam, kura autore ir
Diāna Berģe, otro – SIA „Core projekts”
metam un trešo – SIA “Baltex Group”.
Iedzīvotāju un vērtēšanas komisijas vērtējumi bija atšķirīgi. Vislielāko atbalstu no
1. lpp. 

laikā iedzīvotājiem bija iespēja balsojot
paust savu atbalstu kādam no konkursa
metiem. Kopumā aptaujā piedalījās rekordliels balsotāju skaits, kas pārsniedza
1000 balsu. Vērtēšanas komisija, atbalstot iedzīvotāju viedokli, piešķīra naudas
balvu arī Andrejs Petskoja un Aleksandra
Semeņuka projektam, kā arī Madaras
Kļaviņas un Madaras Freimanes darbam.
Lai arī neviens no izstrādātajiem būvprojekta priekšlikumiem pilnībā neatbilst
izvirzītajām prasībām un netiks realizēts,
komisija vienojās izmantot labākos arhitektoniskos risinājumus no vairāku autoru piedāvātajiem darbiem, lai nākotnē
tirgus laukums iemirdzētos jaunā gaismā!
Konkursa koordinatore
Karīna Miķelsone

Spilgti izskan labdarības pasākums

“Mēs esam ļoti pateicīgi un priecīgi.
Šķiet, mēs vēl kādu pusgadu ēdam to, ko
saņemam dāvanā šajās labdarības akcijās.
Viss, kas vienmēr ticis uzdāvināts, bijis izvēlēts ļoti trāpīgi, tieši tas, ko ikdienā lietojam, un kas mums garšo. Esam priecīgi
arī par to, ka šāds pasākums tiek organizēts. Bērni gūst emocijas un paši vēlas
sākt muzicēt, dziedāt,” stāsta piecu bērnu
māmiņa Brigita Svarāne.
“Jau 12. gadu apmeklējam šo pasākumu, ko tik rūpīgi un mīļi organizē Sociālais dienests, visi jau esam kā savējie. Ļoti
patīkami atkal satikt citas māmiņas un
redzēt, kā viņu bērni izauguši. Ļoti liels
paldies par to visu. Esmu aizkustināta līdz
sirds dziļumiem. Vēlos arī pateikties jauniešiem no “Putnu balles”, ka viņi nekad
neatsaka un vienmēr uzstājas labdarības
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iedzīvotājiem, apmēram 500 balsis katrs,
ieguva Andreja Petskoja un Aleksandra
Semeņuka, kā arī Madaras Kļaviņas un
Madaras Freimanes priekšlikumi. Pēc
četru dienu vērtēšanas komisijas intensīva darba, 2013. gada otrajā decembrī,
komisija pieņēma gala lēmumu apbalvot
visus metu konkursa dalībniekus.
Noslēdzoties metu konkursam “Ādažu
ciema tirgus laukuma attīstības koncepcijas būvprojekta metu izgatavošana”,
lielu paldies vērtēšanas komisija saka arī
visiem iedzīvotājiem un interesentiem,
kuri pauda savas domas, vēlmes un viedokli par ideju priekšlikumiem no šā
gada piektā līdz 30. novembrim www.
adazi.lv organizētajā aptaujā, kad tika
rīkota metu publiskā prezentācija, kuras

pasākumā,” atzīst Artūra mamma Inta.
“Tās ir emocijas,” saka 11 gadīgais Jorens
Vīgants, jautāts, kas viņam šajā pasākumā
paticis visvairāk.
“Jau 19. gadu Ādažu novada dome
kopā ar Sociālo dienestu aicina uzņēmējus un privātpersonas ziedot savas firmas
produkciju vai naudas līdzekļus, lai ar
pārtikas paciņām un dāvanām iepriecinātu bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, bērnus bāreņus, riska ģimeņu
bērnus, pirmās grupas invalīdus, vientuļos pensionārus, daudzbērnu ģimenes
un novada trūcīgos iedzīvotājus,” stāsta
Ādažu novada Sociālā dienesta vadītāja
Ieva Roze.
Ādažu novadā dzīvo 27 bērni invalīdi, 13 bērni bāreņi, 10 jaunieši ar īpašām
vajadzībām, 45 pirmās grupas invalīdi,

65 vientuļie pensionāri, deviņas ģimenes
ar četriem un vairāk bērniem un 165 trūcīgie iedzīvotāji.
Ādažu novada dome labdarības akcijai
piešķīra 4100 latu. Ziedoja arī A/S “Hornbaek Baltic”, SIA ražošanas komercfirma
“Aleks P”, SIA “Arpos”, “Portmanns un
Ko”, “Ķekava-PMK”, “Ādažu kukulītis”, “Emerald Baltic”, “Ādažu aptieka”,
“Ādažu desu darbnīca”, “Ādaži-Kover”,
“Rias”. Akciju atbalstīja arī ciemata “Cits
Mežaparks” Burvju ielas iedzīvotāji,
Ādažu Baptistu misijas draudze, Ādažu
vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas skolotāji, skolēni un vecāki, Liene
Mikulāne un citi atsaucīgi ļaudis, kuri
ziedoja pārtiku, drēbes un noderīgas
saimniecības lietas.
Monika Griezne
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DOMES lĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējā (17.12.2013.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Artis
Brūvers, Uģis Dambis, Kerola Dāvidsone, Ilze
Pētersone, Māris Sprindžuks, Karīna Tinamagomedova, Valērijs Bulāns, Adrija Keiša,
Normunds Zviedris, Pēteris Balzāns, Liāna
Pumpure, Jānis Ruks, Edvīns Šēpers, Pēteris
Pultraks, Juris Antonovs.
1. Par dalību projektā „Mūzikas instrumentu iegāde Ādažu simfoniskajam
orķestrim” Ādažu Mākslas un mūzikas
skolai.
Lēmums: Lauku attīstības programmas ietvaros izstrādāt un iesniegt biedrībai
„Gaujas Partnerība” projektu mūzikas instrumentu iegādei Ādažu simfoniskajam
orķestrim (Ādažu Mākslas un mūzikas
skola) ar plānoto summu 5829,07 EUR bez
PVN. Projekta apstiprināšanas gadījumā
piedalīties tā līdzfinansēšanā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

2. Par dalību projektā „Mūzikas instrumentu un apskaņošanas aprīkojuma
iegāde Ādažu pirmsskolas izglītības
iestādei”.
Lēmums: Lauku attīstības programmas ietvaros izstrādāt un iesniegt biedrībai
„Gaujas Partnerība” projektu mūzikas instrumentu un apskaņošanas aprīkojuma iegādei
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei ar
plānoto summu 2409,91 EUR bez PVN. Projekta apstiprināšanas gadījumā piedalīties tā
līdzfinansēšanā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

3. Par dalību projektā „Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai”.
Lēmums: Lauku attīstības programmas ietvaros izstrādāt un iesniegt biedrībai
„Gaujas Partnerība” projektu digitālo klavieru iegādei Ādažu vidusskolai ar plānoto
summu 1496,95 EUR bez PVN. Projekta
apstiprināšanas gadījumā piedalīties tā
līdzfinansēšanā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

4. Par dalību projektā „Eiropas multivides centra izveide Ādažu vidusskolā”.
Lēmums: Lauku attīstības programmas ietvaros izstrādāt un iesniegt biedrībai
„Gaujas Partnerība” projektu Eiropas multivides centra izveidei Ādažu vidusskolā ar
plānoto summu 5563,07 EUR bez PVN. Projekta apstiprināšanas gadījumā piedalīties tā
līdzfinansēšanā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

5. Par pašvaldības īpašumā esoša
transportlīdzekļa
nodošanu
domes
priekšsēdētājam.
Lēmums: Nodot domes priekšsēdētāja
individuālā lietošanā pašvaldības īpašumā
esošo transporta līdzekli „Opel Antara Enjoy”, nosakot 200 litru degvielas patēriņa
limitu mēnesī ar maksimālo patēriņu – 8,0
Ādažu Vēstis 15. janvāRIS (159) 2014

litri uz 100 km. Noteikt transporta līdzekļa
stāvvietu ārpus domes darba laika –
Blaumaņa iela 31, Rīga.

Balsojums: vienbalsīgi (13) „par” (Māris
Sprindžuks balsošanā nepiedalās).

6. Par nekustamā īpašuma iegūšanu
īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības V. O. piederošos nekustamos
īpašumus un zemes vienības Ādažos, Dzirnavu ielā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

7. Par Jaungožu ielas sarkano līniju
precizēšanu Ādažu novada Āņu ciema
detālplānojumā nekustamajam īpašumam
„Jaungoži”.
Lēmums: Veikt izmaiņas nekustamā
īpašuma „Jaungoži” detālplānojumā un noteikt Jaungožu ielas sarkanās līnijas atbilstoši
I. R. iesniegtajam Jaungožu ielas sarkano
līniju izmaiņu projektam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

8. Par
Ādažu
novada
Ādažu
ciema nekustamā īpašuma „Mālnieki”
detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
Lēmums:
Apstiprināt
nekustamā
īpašuma „Mālnieki” detālplānojuma projektu, tā īstenošanas gaitā nosakot veikt
apkalpojošo ceļu uzlabošanu un bojātā ceļu
seguma atjaunošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

9. Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Stapriņu ciema nekustamajam
īpašumam „Vārpiņas” apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Stapriņu ciema
nekustamā īpašuma „Vārpiņas” zemes
ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai, izveidojot jaunas adreses Stapriņu ciemā: „Imantu iela 26”,
„Vārpulauks” un „Imantu iela A”, kā arī jaunu
ceļa nosaukumu „Vārpu ceļš A”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
10. Par patvaļīgas būvniecības seku
likvidāciju Ādažu novadā, Alderu ciemā,
Mežmalas ielā 3.
Lēmums: Atļaut F. G. veikt palīgēkas –
pirts būvniecības darbus pēc būves tehniskā
projekta akceptēšanas, atbilstoši izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam
un pēc būvatļaujas saņemšanas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

11. Par Ādažu novada ģeodēzisko tīklu.
Lēmums: Veikt pakāpenisku vietējā
ģeodēziskā tīkla pilnveidošanu un ģeodēzisko
datu atjaunošanu kārtējo mērniecības darbu
un ar būvniecību saistīto projektu ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
12. Par ciemata „Cits Mežaparks”
inženierkomunikācijām.
Lēmums: Pieņemt no ciemata „Cits
Mežaparks” nekustamo īpašumu (Gra-

vas, Dvīņu, Burvju, Zaļākalna, Smilšu ielu
posmu) īpašniekiem pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības ciemata ielu apgaismojuma
sistēmu (apgaismojuma stabi un elektrotīkli).
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
13. Par redakcionāliem labojumiem
26.11.2013. saistošajos noteikumos Nr.52.
Lēmums: Veikt redakcionālus labojumus domes saistošajos noteikumos Nr. 52,
pārrēķinot un nomainot tekstā latus pret
eiro.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

14. Par redakcionāliem labojumiem
saistošajos noteikumos.
Lēmums: Veikt redakcionālus labojumus domes saistošajos noteikumos Nr. 38,
papildinot noteikumu tiesisko pamatojumu
ar atsauci uz atbilstošajiem MK noteikumiem, kā arī izslēgt noteikumu 4. punktā vārdu
„bankā”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

15. Par grozījumiem lēmumā par
transportlīdzekļu izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā.
Lēmums: Veikt grozījumus domes
lēmumā Nr. 294 „Par transporta līdzekļu
izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā”,
izsakot jaunā redakcijā 2. pielikumu, kas
nosaka pašvaldības amatus, kuros atļauts
izmantot personīgo transportlīdzekli amata
pienākumu izpildei, kā arī degvielas patēriņa
normas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

16. Par īres līguma noslēgšanu.
Lēmums: Izīrēt I. Z. un S. A. pašvaldībai
piederošo vienistabas dzīvokli ar kopējo
platību 24,10 kv.m. un kopīpašuma
domājamo daļu no daudzdzīvokļu mājas
zemes un palīgēkas uz vienu gadu, nosakot
īres maksu saskaņā ar Ādažu novada 2012.
gada 28. februāra lēmumu Nr. 45, kā arī uzlikt par pienākumu pašvaldības policijai vienu reizi mēnesī apsekot dzīvokli.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde
„Skudriņa Tipa”
komplektē jaunu, nelielu jaukta vecuma
grupiņu ar individuālu un ģimenisku
pieeju bērniem. Ir noslēgts līgums ar
Ādažu un Garkalnes novadu domēm par
līdzfinansējumu.
Dienas ritmā ietilpst: mācības, rotaļas,
pastaiga norobežotā rotaļu laukumā,
diendusa un ēdināšana.
Darba laiks no plkst. 8.00 – 19.00.
Adrese: Bitēnu iela 16, Berģi
(pie Depo veikala), tel.: 26148815, 26577275,
e-pasts: info.tipa@inbox.lv.
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Ādažu Kultūras centrs
Tālr.: 67997764 • linda@adazikultura.lv • www.adazikultura.lv
„BIĻEŠU PARADĪZES” (Kultūras centra) kases darba laiks:
O. 9.00-14.00 • T. 15.00-19.00 • C. 9.00-13.00 • P. 16.00-21.00
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230

No 1.-31.
janvārim
Izstāžu zālē

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja ceļojošā izstāde
CEĻĀ UZ LATVIJAS BRĪVĪBU

Ieeja brīva

23. janvārī
plkst. 19.00
Skatītāju zālē

Deju koncerts SALAM PAR SPĪTI
Ielūdz Ādažu vidusskolas deju kolektīvs RŪTA
Veltīts 1991. gada barikāžu aizstāvjiem

Ieeja brīva

30. janvārī
plkst. 18.00
Skatītāju zālē

Biļetes: EUR 3-6
Latvijas Leļļu teātra viesizrāde
SAULĪTE UN SNIEGA CILVĒCIŅI
Kultūras centra kasē
Režisors: Māris Koristins, māksliniece: Anita Znutiņa-Šēve,
komponists: Valdis Zilveris, dziesmu teksti: Daina Strelēvica

31. janvārī
plkst. 19.00
Skatītāju zālē

Teātra izrāde BALKONA RAGNEŠI
Lomās: Dailes teātra aktieris Juris Kalniņš, Neatkarīgā
teātra Kabata aktrise Aīda Ozoliņa, Nacionālā teātra
aktieri Zane Jančevska, Mārtiņš Brūveris, Voldemārs
Šoriņš vai Kārlis Anitēns. Horeogrāfs: Alberts Kivlenieks,
muzikālais noformējums: Valdis Zilveris

Biļetes: EUR 4,50-7,50
BIĻEŠU PARADĪZES kasēs,
www.bilesuparadize.lv

1. februārī
plkst. 14.00
Ceriņu zālē

Senioru kolektīvu sadziedāšanās
DZIESMU PUTENIS

Biļetes: EUR 2
Kultūras centra kasē

8. februārī
plkst. 17.00
Skatītāju zālē

Deju koncerts ZIEMAS LUSTES
Ielūdz Ādažu Kultūras centra deju kolektīvi
SĀNSOLĪTIS un DRAUGI

Biļetes: EUR 2
Kultūras centra kasē

13. februārī
plkst. 19.00
Ceriņu zālē

Biļetes: EUR 10
ANDRIS BULIS monoizrādē
FACE BOOK. POST SCRIPTUM
BIĻEŠU PARADĪZES kasēs,
Stāsts par mūsdienu cilvēka dzīvi virtuālajā pasaulē, kas
www.bilesuparadize.lv
pilna ar smieklīgām realitātēm, kurā Avatari kļūst tuvāki un
mīļāki nekā reālie draugi vai tuvinieki...
Autore: Nargiza Baghiradze, režisore: Gaļina Poliščuka

14. februārī
plkst. 21.00

Valentīndienas balle
Informācija: www.adazikultura.lv
Biļešu un galdiņu rezervācija kultūras centra kasē vai pa
tālr. 67996230

Biļetes: iepriekšpārdošanā
EUR 11.38 (LVL 8)
pasākuma dienā
EUR 14.23 (LVL 10)

20. februārī
plkst. 19.00
Skatītāju zālē

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagogu koncerts

Ieeja brīva

22. februārī
plkst. 14.00
Ceriņu zālē

Meteņu diena
„Metenīša vakarā tālu braucu pīrāgos”
Piedalās: SAULGRIEŽI no Ādažiem, ARTAVA no Ogres,
DVĪGA no Saulkrastiem, SILAVOTI no Rīgas

Ieeja brīva

22. februārī
plkst. 16.00
Skatītāju zālē

Filma GHETTO GAMES
Ghetto Games šobrīd ir lielākā ielu kultūras un jauniešu
kustība valstī. Ghetto Games misija ir izveidot ielu sporta
un kultūras platformu Latvijā, kur jauniem cilvēkiem būtu
iespēja attīstīt savu personību. Ielu kultūras darbības
mērķis ir sakārtot vidi ap sevi un padarīt pasauli labāku!

Biļetes: EUR 2
Kultūras centra kasē

27. februārī
plkst. 19.00
Skatītāju zālē

Valmieras teātra viesizrāde
Evita Sniedze MĀKOŅAINS, IESPĒJAMS SKAIDROSIES
Dīvains klasesbiedru salidojums 2 daļās. Režisors: Oļģerts
Kroders. Lomās: Ligita Dēvica, Ieva Puķe, Ilze Pukinska,
Skaidrīte Putniņa, Māra Mennika, Regīna Devīte,
Januss Johansons, Ģirts Rāviņš, Aigars Vilims, Ingus
Kniploks, Agris Māsēns vai Rihards Rudāks, Juris Laviņš

Biļetes:
BIĻEŠU PARADĪZES kasēs,
www.bilesuparadize.lv

28. februārī
plkst. 19.00
Skatītāju zālē

Atis un Jānis AUZĀNI jaunā muzikālā projektā
VAKARIŅAS UZ SEŠIEM. Pavadošo mūziķu sastāvs, kurā
spēlē tikai meitenes: Lauma Kazaka – basģitāra, Nelli
Bubujanca - sitamie instrumenti, Inga Meijere - saksofons,
flauta, vijole, Antra Lante – ģitāra

Biļetes:
BIĻEŠU PARADĪZES kasēs,
www.bilesuparadize.lv

Svētdien, 2. 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. Tiks svētīta maize un ūdens Sv.
Agates piemiņai
Svētdien, 9. februārī Sv. Mise plkst. 15.00
Lurdas Dievmātes un Vispasaules slimnieku
dienas piemiņai tiks dota svētība slimniekiem
Pirms katras Sv. Mises plkst. 14.00 Rožukronis
un Grēksūdzes sakraments.
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments.
Tuvākā informācija pa tālr. 26434830
Ādažu Vissvētās Dievmātes
„Ļauno siržu mīkstinātāja”
ikonas pareizticīgo draudzes
dievkalpojumi
notiks 26. janvārī un 9. februārī plkst. 11.00
Ādažu militārās bāzes kapelā
Lūgums ņemt līdzi pasi vai citu personu
apliecinošu dokumentu
Plašāka informācija pa tālr. 28369943
Mīļās rokdarbnieces!
Ādažu rokdarbu pulciņš “Ādažnieces” gaida
jūs Sociālā dienesta telpās Gaujas ielā 13
katra mēneša otrajā un ceturtajā otrdienā
plkst. 10.00 un pirmdienās plkst. 10.00
Gaujas ielā 16. Pasniedzēja Guna Lāčavniece
Būsim veseli – nūjosim!
Instruktore Gundega Ulme
Pieteikties pie B. Krūzes, tālr. 29444371
e-pasts: birutak@inbox.lv
Senioru tautisko deju
kolektīvs
aicina dejotājus sākot no 55 gadu vecuma
ceturtdienās 19.00 Gaujas ielā 16
Vadītāja Līga Lancmane
Informācija pa tālr. 29444371 – Biruta

No sirds sveicam seniorus jubilejā!

Basketbola komandas “Emerald” spēles Ādažu sporta centrā janvārī
16.01.2014. plkst.20:45
23.01.2014. plkst. 20:45
30.01.2014. plkst. 20:45
Emerald – Pronets
Emerald – VCG Ekspertu grupa
Emerald – Miele
© „Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (Tālr. 67996500. e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Asistente Laima Jātniece. 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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DIEVKALPOJUMI
ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES KAPELĀ
KADAGĀ

Ainu Duncāni 70 g.
Imantu Dzintaru 70 g.
Ausmu Kolovu 70 g.
Mariju Komarovu 70 g.
Liliju Ņikitinu 70 g.
Ingrīdu Osi 70 g.
Ivaru Otzuli 70 g.
Ilonu Salnāju 70 g.
Robertu Stivriņu 70 g.
Zaigu Ausmani 75 g.
Svetlanu Smirnovu 75 g.
Borisu Daņilovu 80 g.
Paulu Deiftu 80 g.
Zoju Ivanovu 85 g.
Egonu Mārtiņu Kupli 85 g.
Viktoru Piņkovski 85 g.
Ainu Liepiņu 90 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome
Ādažu Vēstis 15. janvāRIS (159) 2014

Ādažu novada domes laikraksta
“Ādažu Vēstis” (Nr. 159) informatīvais pielikums
2014. gada 15. janvāris

Saistošie noteikumi pieejami
www.adazi.lv

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes 2013.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 38
„Par Ādažu novada pašvaldības nodevām”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
4. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
5. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
1.1. Ādažu novada pašvaldībā šobrīd ir spēkā Ādažu novada domes 1999.
gada 14.septembra saistošie noteikumi Nr.3„Par pašvaldības nodevām
Ādažu novadā”. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana
pašvaldības teritorijā līdz šim nebija noteikta.
1.2. ņemot vērā, ka Noteikumi daļā jau ir atcelti un nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajos saistošajos noteikumos pārsniedz 50% no normatīvā akta apjoma, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 2.februāra
noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi„ 140. un 186.punktu nepieciešams izdot jaunus pašvaldības saistošos noteikumus.
1.3. likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešā daļa nosaka, ka pildot savas
funkcijas pašvaldība ir tiesīga ieviest vietējās nodevas un noteikt to
apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas.
2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām„ 12. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu.
2.2. ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība nosaka pašvaldības uzlikto
nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos objektus, likmes apmēru un atvieglojumus, kā arī nomaksas kārtību.
3.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās personas, kas saņems Noteikumos
paredzēto pakalpojumu.
3.2. Saistošo noteikumu regulējums uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
4.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome.
4.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
5.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas
ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam
pievienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no
tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos
noteikumos.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 26.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr. 18§ 24)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.38

Ādažu novadā
2013.gada 26.novembrī

Par Ādažu novada pašvaldības nodevām
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu, 21. panta
pirmās daļas 15. punktu,. likuma „Par nodokļiem un nodevām „12. panta pirmās
daļas 1. un 2. punktu, Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr. 480
„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”
3., 16. un 16.¹ punktiem.
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par Ādažu novada pašvaldības nodevām” (turpmāk – Noteikumi) nosaka pašvaldības uzlikto nodevu maksāšanas kārtību, ar nodevām apliekamos objektus, likmes apmēru un atvieglojumus, kā arī nomaksas kārtību.
2. Noteikumi attiecas uz visu Ādažu novada pašvaldības administratīvo teritoriju, un nodevu maksātāji ir
visas fiziskās un juridiskās personas.
3. Nodevas, kas noteiktas ar šiem Noteikumiem, tiek ieskaitītas Ādažu novada pašvaldības budžetā.
4. Nodeva iemaksājama pašvaldības kasē vai ieskaitāma pašvaldības norādītājā norēķinu kontā kredītiestādē pirms pakalpojuma saņemšanas.
5. Ādažu novada pašvaldība nosaka un iekasē nodevas par:
5.1. pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu;
5.2. izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās.

II. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu
6. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu tiek
uzlikta personām, kuras saņem pašvaldības izstrādātos oficiālos dokumentus un apliecinātas to kopijas.
7. Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu to kopiju saņemšanu
tiek noteikta šādā apmērā:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

Nodevas objekts

Likme euro

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu
Izziņa par piekrišanu zemesgabala reģistrācijai zemesgrāmatā
Izziņa par būvju statusu
Uzziņa par apbūves iespējām saskaņā ar teritorijas plānojumu
Uzziņa par ēku apkures veidu
Civilstāvokļa akta reģistrāciju apstiprinoša izziņa vai izraksts no reģistra,
kas izdots, pamatojoties dzimtsarakstu nodaļas izdarītu ierakstu
Cita pašvaldības izziņa
Domes, komitejas lēmuma noraksti, izraksti, apstiprinātas kopijas*
(attiecas arī uz pašvaldības saistošajiem noteikumiem)

3,00
14,00
15,00
10,00
7,00
3,00
2,00
2,00
par katru lappusi
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Nr.

Nodevas objekts

Likme euro

9.

Citi pašvaldības oficiālie dokumenti, tai skaitā, to noraksti, izraksti vai
apliecinātas kopijas

10.

Dokumenti no pašvaldības arhīva

11.

Atsauksmes, rekomendācijas, raksturojumi
Būvprojekts, apliecināta melnbalta kopija no būvvaldes arhīva (A4, A3, iesieta):
- līdz 40 lapām (1 sējums)
- 41-100 lapas (1 sējums)
- 101-200 lapas (1sējums)

12.

13.

Būvprojekts, apliecināta krāsaina kopija no būvvaldes arhīva (A4, A3, iesieta)
- līdz 40 lapām (1 sējums)
- 41-100 lapas (1 sējums)
- 101-200 lapas (1 sējums)

2,00
par katru lappusi
3,00
par katru lappusi
5,00
25,00
35,00
50,00
40,00
60,00
100,00

* Izņemot pirmreizējo izsniegšanu adresātam

8. No nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanas atbrīvotas valsts pārvaldes institūcijas un Ādažu novada pašvaldības iestādes un pašvaldības
kapitālsabiedrības.
9. Ādažu novada pašvaldībā dzīvesvietu deklarējušām politiski represētajām personām, 1. un 2. grupas
invalīdiem, trūcīgām un maznodrošinātām personām, saņemot 7.1.–7.10.punktā minētos dokumentus, uzrādot attiecīgu apliecību vai izziņu, piemērojama 50 % atlaide.

III. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās
10. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana pašvaldības teritorijā notiek tikai ar pašvaldības atļauju un
tam norādītajās vietās.
11. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās maksā personas, kuras rīko
šādu pasākumu Ādažu novada administratīvajā teritorijā.
12. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās tiek noteikta 10,00 euro.
13. Nodeva par piemiņas pasākumu sarīkošanu publiskās vietās netiek piemērota.
14. No nodevas par izklaidējoša rakstura pasākuma sarīkošanu publiskās vietās samaksas tiek atbrīvotas
Ādažu pašvaldības iestādes.

IV. Noslēguma jautājumi
15. Noteikumos noteikto pašvaldību nodevu iekasēšanu nodrošina Ādažu novada pašvaldības Administrācija, atbilstoši savai kompetencei:
15.1. Kanceleja - par nodevu par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to kopiju saņemšanu šādos Noteikumu punktos – 7.1., 7.2., 7.7., 7.8., 7.9., 7.10., 7.11. un par izklaidējoša rakstura
pasākumu sarīkošanu publiskās vietās;
15.2. Būvvalde - par nodevu šādos Noteikumu punktos - 7.3., 7.4., 7.5., 7.12., 7.13.;
15.3. Dzimtsarakstu nodaļa par nodevu Noteikumu 7.6.punktā.
16. Kontroli par pašvaldības nodevu iekasēšanu nodrošina Ādažu novada domes Grāmatvedības daļa.
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
18. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 1999. gada 14. septembra saistošie noteikumi
Nr. 3 „Par pašvaldības nodevām Ādažu novadā”.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 2013. gada 17. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19§3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 62

Ādažu novadā
2013. gada 17.decembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2013.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, likumu “Par budžetu un
finansu vadību”, likumu “Par valsts budžetu 2013. gadam”, Ministru kabineta
2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 874 “Noteikumi par pašvaldību
finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013. gadā”
Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadā” šādus grozījumus:
Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. un 2.5. apakšpunktus šādā redakcijā:
„2.2. pamatbudžets 2013.gadam ieņēmumos (1. pielikums) Ls 7’487’470 apmērā un aizņēmumi no Valsts
kases Ls 130’000;
2.3. pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1. pielikums) Ls 7’882’436 apmērā un 2013. gadā atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem Ls 643’782 apmērā un konta atlikums uz gada
beigām ir Ls 299’328;”.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
1.pielikums
Ādažu novada domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”
(ar 17.12.2013. grozījumiem)

Ādažu novada pašvaldības pamatbudžets 2013.gadam
ieņēmumos un izdevumos

Nodokļu ieņēmumi

17.12.2013.
grozījumi –
17.12.2013.
26.11.2013.
26.11.2013.
grozījumi
apstiprinātais
budžets
5 379 570 5 692 913
313 343

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

4 526 901

4 840 244

313 343

50 567

50 567

-

4 476 334

4 789 677

313 343

N.p.k.

1., 2., 3., 4.
1.

4

Sadaļa

1.1.

iepriekšējā gada

1.2.

pārskata gada
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2.

Sadaļa

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
2.1.

pārskata gada

2.2.

iepriekšējo gadu parādi

3.1.
3.2.

4.1.

iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem un inženierbūvēm
pārskata gada

4.2.

iepriekšējo gadu parādi

3.

4.

5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

17.12.2013.
grozījumi –
17.12.2013.
26.11.2013.
26.11.2013.
grozījumi
apstiprinātais
budžets
555 368
555 368
507 032

507 032

-

48 336

48 336

-

Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

128 578

128 578

-

pārskata gada

110 947

110 947

-

17 631

17 631

-

168 723

168 723

-

140 595

140 595

-

28 128

28 128

-

9 250

9 250

-

14 400

14 400

-

1 750

1 750

-

800

800

-

600

600

-

350

350

-

12 650

12 650

-

230

230

-

2 590

2 590

-

30

30

-

3 200

3 200

-

4 600

4 600

-

Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) un kancelejas
nodevas
valsts nodevas
t.sk. - par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesā
- par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu,
grozīšanu un papildināšanu
- pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
pašvaldību nodevas
t.sk. - par domes izstrādāto oficiālo
dokumentu saņemšanu
- par tirdzniecību publiskās vietās
- par dzīvnieku turēšanu
- par reklāmas, afišu un sludinājumu
izvietošanu publiskās vietās
- nodeva par būvatļaujas saņemšanu

2 000

2 000

-

Naudas sodi un sankcijas

- pārējās nodevas

33 000

33 000

-

Naudas sodi un sankcijas
Sankcijas par vispārējiem nodokļu
maksāšanas pārkāpumiem
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

13 000

13 000

-

20 000

20 000

-

4 500

4 500

-

4 500

4 500

-

0

0

-

citi nenodokļu ieņēmumi
pašvaldības budžeta procentu ieņēmumi
par konta atlikumiem

Ādažu Vēstis • informatīvais pielikums • 2014. gada 15. janvāris

5

N.p.k.

Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošana
Valsts budžeta transferti

9.
10.

-

-

-

1 368 407

1 368 407

-

10.1.

dotācija mākslas skolas algām

181 079

181 079

-

10.2.

dotācija sporta skolai

21 278

21 278

-

10.3.

dotācija skolēnu ēdināšanai

38 227

38 227

-

10.3.1.

dotācija 1. klases skolēnu ēdināšanai

15 850

15 850

-

10.3.2.

dotācija 2. klases skolēnu ēdināšanai

22 377

22 377

-

10.4.

dotācija mācību grāmatām

10 398

10 398

-

10.5.

dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)

917 752

917 752

-

10.5.1.

t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība

119 520

119 520

-

10.5.2.

- skolotāju algām

755 204

755 204

-

10.5.3.
10.6.
10.6.1.
10.6.2.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.10.1.
10.10.2.

- interešu izglītība

43 028

43 028

-

dotācija Izglītības programmām
t.sk.- dotācija Izglītības Sadarbības
Programmai “Comenius”
- projekts „Sporta inventāra iegāde mācību
priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai
izglītības iestādē”
dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai

12 312

12 312

-

11 807

11 807

-

505

505

-

dotācija nodarbinātības pasākumiem
dotācija asistenta pakalpojuma
nodrošināšanai
ES struktūrfondu līdzekļi
t.sk.- Satiksmes drošības uzlabojumi
Kadagā
- LEADER

10.10.3.

- Plūdu risku projekts

10.10.4.

- Ādažu vidusskolas informatizācija
garantētā minimālā ienākuma (GMI)
pabalsts par 2012.gadu
Pašvaldību budžeta transferti
no citām pašvaldībām izglītības funkciju
nodrošināšanai
Budžeta iestāžu ieņēmumi

10.11.
11.
11.1.
12.
12.1.
12.1.1.

6

Sadaļa

17.12.2013.
grozījumi –
17.12.2013.
26.11.2013.
26.11.2013.
grozījumi
apstiprinātais
budžets

maksa par izglītības pakalpojumiem
t.sk.- mācību maksa (PII)

6 317

6 317

-

11 890

11 890

-

8 607

8 607

-

160 169

160 169

-

67 301

67 301

-

39 315

39 315

-

51 626

51 626

-

1 927

1 927

-

378

378

-

100 000

100 000

-

100 000

100 000

-

265 000

265 000

-

27 000

27 000

-

8 000

8 000

-
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12.1.2.
12.1.3.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.3.
12.4.
13.
13.1.
13.2.
14.
14.1.

Sadaļa

- ieņēmumi no vecāku maksām
- pārējie ieņēmumi par izglītības
pakalpojumiem
ieņēmumi par nomu un īri
t.sk.- ieņēmumi par telpu nomu

17.12.2013.
grozījumi –
17.12.2013.
26.11.2013.
26.11.2013.
grozījumi
apstiprinātais
budžets
10 000
10 000
9 000

9 000

-

48 000

48 000

-

40 000

40 000

-

- ieņēmumi par zemes nomu

7 000

7 000

-

- pārējie ieņēmumi par nomu un īri

1 000

1 000

-

155 000

155 000

-

budžeta iestāžu maksas pakalpojumi

35 000

35 000

-

KOPĀ IEŅĒMUMI:

pārējie ieņēmumi

7 174 127

7 487 470

313 343

Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

1 208 076

1 208 076

-

254 110

254 110

-

iezīmētiem mērķiem
brīvie līdzekļi

953 966

953 966

-

Valsts Kases kredīti

130 000

130 000

-

projektiem

130 000

130 000

-

14.1.1.

- projekts (ūdenssaimniecība)

130 000

130 000

-

14.1.2.

- projekts „Garkalnes ūdens”

-

-

-

8 512 203

8 825 546

313 343

PAVISAM KOPĀ IEŅĒMUMI:
IZDEVUMU DAĻA
1.

Vispārējie valdības dienesti

624 026

624 026

-

1.1.

pārvalde

443 980

443 980

-

1.2.

deputāti

64 705

64 705

-

1.3.

administratīvā komisija

22 375

22 375

-

1.4.

iepirkumu komisija

12 845

12 845

-

1.5.

vēlēšanu komisija

1.6.

aizņēmumu procentu maksājumi

4 859

4 859

-

75 262

75 262

-

2.

Iemaksas PFIF

488 426

522 894

34 468

3.

Pārējie vispārēja rakstura transferti

145 700

145 700

-

3.1.

Izdevumi neparedzētiem gadījumiem

145 700

145 700

-

232 927

232 927

-

1 639 727

1 639 727

-

5.1.

Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Būvvalde

142 040

142 040

-

5.2.

Attīstības un informācijas daļa

474 427

474 427

-

4.
5.
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5.2.1.

nodaļa

5.2.2.

Lauku atbalsta dienests
tehn. projekta izstrāde un būvniecība skola
– ciemats
Līgo laukuma labiekārtošana

5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

7 660

7 660

-

55 000

55 000

-

43 000

43 000

-

Plūdu risku projekts

252 442

252 442

-

Objektu apsaimniekošana un uzturēšana
Nekustamā īpašuma uzturēšana Gaujas
iela 33A
Atpūta, kultūra un reliģija

833 205

833 205

-

190 055

190 055

-

424 025

424 025

-

201 260

201 260

-

22 590

22 590

-

198 175

198 175

-

2 000

2 000

-

Sociālā aizsardzība

296 033

296 033

-

7.1.

Sociālais dienests

256 543

256 543

-

7.2.

Stipendiāti / bezdarbnieki

17 140

17 140

-

5.3.
5.4.
6.
6.1.

Kultūras centrs

6.2.

Bibliotēka

6.3.

Sporta centrs

6.4.

Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts

7.

7.3.

Bāriņtiesa

8.1.

Izglītība
Norēķini ar pašv. budžetiem par izgl.
iestāžu pakalp.
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde

8.

8.2.

22 350

22 350

-

3 772 398

3 772 398

-

185 000

185 000

-

689 609

689 609

-

8.2.1.

izglītības funkcijas nodrošināšana

284 503

284 503

-

8.2.2.

uzturēšana

316 981

316 981

-

8.2.3.
8.3.

ēdināšana
Kadagas PII

88 125

88 125

-

503 528

503 528

-

8.3.1.

izglītības funkcijas nodrošināšana

152 649

152 649

-

8.3.2.

uzturēšana

207 879

207 879

-

8.3.3.

ēdināšana

52 500

52 500

-

8.3.4.

Līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai

90 500

90 500

-

Privātās izglītības iestādes

329 684

329 684

-

8.4.1.

ĀBVS

129 684

129 684

-

8.4.2.

Pārējās privātās PII

200 000

200 000

-

Ādažu vidusskola

1 495 082

1 495 082

-

izglītības funkcijas nodrošināšana

1 039 700

1 039 700

-

8.4.

8.5.
8.5.1.
8

Sadaļa

17.12.2013.
grozījumi –
17.12.2013.
26.11.2013.
26.11.2013.
grozījumi
apstiprinātais
budžets
116 325
116 325
-
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8.5.2.

Sadaļa

uzturēšana

8.5.3.

dotācijas ēdināšanai

37 750

37 750

-

8.5.4.

dotācijas grāmatām

8 018

8 018

-

8.5.5.

remonti

45 800

45 800

-

8.5.6.

projekti

6 958

6 958

-

Ādažu Mākslas un mūzikas skola

461 720

461 720

-

izglītības funkcijas nodrošināšana

428 545

428 545

-

8.6.
8.6.1.
8.6.2.

uzturēšana

17 610

17 610

-

8.6.3.

projekti (Leader)

15 565

15 565

-

Sporta skola, tautas sports

97 690

97 690

-

8.7.1.

sporta funkcijas nodrošināšana

96 072

96 072

-

8.7.2.

uzturēšanas izdevumi

1 618

1 618

-

8.7.

10 085

10 085

-

Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā

224 706

224 706

-

9.1.

SIA “Ādažu ūdens”

140 000

140 000

-

9.2.

SIA “Garkalnes ūdens”

84 706

84 706

-

7 847 968

7 882 436

34 468

643 782

643 782

-

8 491 750

8 526 218

34 468

20 453

299 328

278 875

8.8.
9.

Pierīgas izglītības un sporta pārvalde

KOPĀ IZDEVUMI:
10.

Kredītu pamatsummas atmaksa
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:

-

17.12.2013.
grozījumi –
17.12.2013.
26.11.2013.
26.11.2013.
grozījumi
apstiprinātais
budžets
356 856
356 856
-

Naudas līdzekļu atlikums uz gada
beigām

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 2013. gada 17. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19§11)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 64
Ādažu novadā
2013. gada 17. decembrī

Grozījums Ādažu novada domes 27.11.2012. saistošajos
noteikumos Nr. 34 „Par Ādažu novada simboliku”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu,
12. pantu, 43. panta trešo daļu
Ādažu Vēstis • informatīvais pielikums • 2014. gada 15. janvāris
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Izdarīt Ādažu novada domes 2012. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 “Par Ādažu novada
simboliku” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1.1. Aizstāt Noteikumu 25.punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 100,00” ar skaitli un vārdu „140,00 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novadā

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 64
Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 34
„Par Ādažu novada simboliku”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Norādāmā informācija
1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 21.panta pirmās daļas 7.punkts
nosaka, ka dome var noteikt pilsētas, novadu vai pagastu simboliku,
saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju.
1.2. Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa nosaka, ka ne vēlāk kā
piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības
izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un
kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā grozījumus izriet
no likuma 43. panta trešās daļas punkta un Euro ieviešanas kārtības likuma 32.
pantu.
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus grozījumus – soda
naudas vienības latos aizstāšanu ar euro.
3.1. saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz budžetu.

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums,
ir fiziskas un juridiskas personas, kuras vēlēsies izmantot Ādažu novada pašvaldības
simboliku.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā,
ir pašvaldības domes administrācija.
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6. 1. nav attiecināmas.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
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