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Ādažu novada dome
DZĪVOT ZAĻI Ādažniece Kristīne Kalēja,
sasmēlusi jaunas idejas Somijā, atvedusi
tās uz Ādažiem, lai parādītu, kā zaļās idejas iedzīvojas realitātē. Kā no vecām, aizmirstām un nederīgām lietām izveidot
ko oriģinālu, īpašu un neatkārtojamu.

3. lpp.
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SAVAS MĀJAS Par spīti tam, ka 90 gados zaudējusi savas mājas un teju visu
iedzīvi, tēlniece Ēvī Upeniece no Baltezera ir optimistiska, gaiša un mēģina
neieslīgt grūtsirdībā – strādā un kaļ jaunus nākotnes plānus.

10. lpp.

Foto – Monika Griezne

Novadā jauns autobusu maršruts

Ādažu novadā darbojas jauns, eksperimentāls autobusu maršruts, kas galvenokārt paredzēts skolēnu pārvadāšanai.
Eksperimentālo maršrutu var izmantot kā
skolēni, tā arī ikviens Ādažu novada iedzīvotājs no 24. marta līdz 31. maijam un no
1. septembra līdz 23. decembrim. Vasaras
mēnešos – jūnijā, jūlijā un augustā – autobuss nekursēs. 2014. gada 12. martā VSIA
"Autotransporta direkcija", SIA "Ekspress
– Ādaži" un Ādažu novada dome noslēdza līgumu par eksperimentālo pārvadājumu veikšanu vietējās nozīmes maršrutā
Nr.5721 "Ādaži–Krastupes iela–Atari", lai
skolēniem no tālākiem ciemiem būtu ērti

tikt uz skolu. Līdz šim vairumā maršruta
aptvertajās apdzīvotajās vietās iedzīvotājiem nebija pieejami sabiedriskā transporta
pakalpojumi. SIA "Ekspress – Ādaži" valdes priekšsēdētājs Jānis Zūbergs stāsta, ka
jau pēc pirmajām dienām kļuvis skaidrs,
ka autobuss jānomaina uz lielāku: "Sākumā izmantojām autobusu ar 16 sēdvietām,
bet jau pirmajā rītā skolēnu bija nedaudz
vairāk, tādēļ nomainījām šo busiņu uz citu
– ar 20 sēdvietām un piecām stāvvietām.
Tā kā pirmklasnieku kļūst aizvien vairāk,
pieļauju, ka septembrī būs nepieciešams
lielais autobuss ar 54 – 60 sēdvietām." Jānis
Zūbergs arī uzskata, ka pēdējo reisu dienas

maršrutā vajadzētu papildināt ar braucienu līdz Atariem, citādi pēdējo klašu skolēni
ar autobusu nevar tikt atpakaļ uz mājām.
No rīta autobuss esot pilns, bet atpakaļceļā
rīta pasažieri sadalās divās grupās – mazākie bērni no skolas mājās brauc ātrāk,
bet vecākie audzēkņi – vēlāk. Pamatskolas
skolēniem autobuss ir bez maksas, vidusskolēniem – ar 50 % atlaidi, bet pārējiem
pasažieriem brauciens maksā 0,55 eiro.
Ar plašāku informāciju par jaunā maršruta kursēšanas laikiem var iepazīsties SIA
"Ekspress–Ādaži" un Ādažu novada domes mājas lapā.
Monika Griezne

 Ādažu novada domes sarūpētais
sveiciens visiem marta mēneša jubilāriem
– senioriem.

 Ādažu novada iedzīvotājs Alfrēds
Bronka tikko saņēmis kliņģeri un tulpes
no Ādažu novada domes, Sociālā
dienesta un Pensionāru padomes.

Foto – Monika Griezne
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 Izglītībai veltīto konferenci apmeklē
arī Ādažu novada domes Sporta
daļas vadītājs Pēteris Sluka un
Ādažu vidusskolas Vecāku padomes
priekšsēdētāja Indra Garā.

Foto – Anita Hermanovske

 Pateicoties Nacionālo bruņoto spēku
kapelānam Raimondam Krasinskim,
izstāde "Leo Koklem – 90" varēja notikt
tieši Ādažos.

Foto – Monika Griezne
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 Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietniece Karina Tinamagomedova ar Leo
Kokles gleznu kolekcijas īpašnieci Terēzi
Kokli izstādes atklāšanas pasākumā.

Foto – Monika Griezne

Foto – Monika Griezne

RUBRIKA BILDĒS
MĒNESIS

 Ādažu vidusskolas jaunatklāto muzeju
skolas telpās apmeklē arī Izglītības un
zinātnes ministre Ina Druviete.

 Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 5. klases
audzēkņi Toms Čaune un Harijs Saušs
apglezno no finiera izgrieztās olu formas,
lai novads Lieldienu laikā iekrāsotos
spilgtākos toņos. Šogad olu apgleznošanā
iesaistījās Ādažu Brīvās Valdorfa skolas,
Ādažu vidusskolas un Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas audzēkņi.

Foto – Gatis Dieziņš, Rekrutēšanas un
jaunsardzes centrs.

 Pirmo reizi Ādažu novadā uzstāda lielās
šūpoles. Prieks!

 Ādažu vidusskolas muzejā, izrādās,
glabājas kāda patiesi mīļa un skaista
relikvija. Bērnu grāmatu ilustratores
Margaritas Stārastes autogrāfs ar
ierakstu "Atmiņai no Zīļuka mammas",
kā arī pats Zīļuks –viens no viņas
populārāko grāmatu tēliem.

 27. martā, uzturoties valsts vizītē Latvijā, Zviedrijas karalis
Kārlis XVI Gustavs apmeklēja Ādažu militāro bāzi.
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Foto – Gatis Dieziņš, Rekrutēšanas un
jaunsardzes centrs.
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 Ādažu muzeja projekta vadītāja Elita
Pētersone un skolas muzeja idejas
īstenotāja Sarma Jēkabsone pēta
jaunatklātā muzeja ekspozīciju.

 Nacionālo bruņoto spēku kapelāns Ilmārs Kravalis iesvēta
kapsulu, ko svinīgi ieliek kritušo karavīru pieminekļa būves
pamatos.
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Pārsteidzošās
pārvērtības
Ādažnieces Kristīnes Kalējas dzīvesstāsts liek aizdomāties par to, ka visīstākā patiesība par sevi, iespējams,
slēpjas tieši bērnībā. Kristīnes Kalējas
dzīves ceļš bija veiksmīgs un panākumiem bagāts, tomēr ļoti ilgi viņa bija
aizmirsusi par to, kas viņu tiešām iepriecina. No sirds. Kas ir tas, ko darot,
viņa tiešām jūtas laimīga un piepildīta.
Tagad viņa to ir atradusi.
Steigā un ikdienišķo problēmu gūzmā nav viegli dzīvot nebeidzamā mīlestības izjūtā pret apkārtējo pasauli. Darba
pienākumu un problēmu jūklī pavisam
nemanāmi var pazaudēt gaišumu un
mīļumu pret citiem. Kristīne Kalēja ir
viens no tiem retajiem cilvēkiem, kurai
saglabāt iekšējo gaismu bija svarīgāk par
visu citu, īpaši, materiālajiem labumiem.
Viņa spēja pateikt nē darbam, kas tiek
darīts naudas dēļ, sistēmai, kas pazemo
un emocionāli ievaino, priekšniecībai,
kas nespēj novērtēt, ka darbam atdod
savu dzīvi. Tomēr doma par uzdrošināšanos mainīt savu dzīvi nāca ar smagu
pārdzīvojumu.

laika". Tagad domāju – vienā dienā pasaki, ka nav laika, bet nākamajā cilvēka
vairs nav. Vairs nezvanīs un nelūgs satikties... Zvana draugi – tiekamies? "Nē,
priekš kam tukši pļāpāt, jāstrādā." Mēs
pārāk bieži atļaujamies riskēt ar to, kas
dzīvē tiešām ir patiesi svarīgs. Kaut kādu
laiku es vēl to visu pavilku, bet tad sapratu – es to negribu. Kad darbā bija kaut
kādas kārtējās peripetijas, man vienkārši uznāca dusmas – par ko jūs te vispār
cepaties! Nē, paldies, es to negribu. Manam vecākajam dēlam šogad jau 20, un
es nespēju aptvert, pa kuru laiku viņš izauga. Viņš man ir ļoti īpašs cilvēks, liels
atbalsts. Tagad domāju, vai neesmu viņam bijusi tikai tāda ēst gatavotāja, tādēļ
tagad jaunāko dēlu cenšos izņemt ātrāk
no skolas, lai ilgāku laiku varētu pabūt
kopā, iziet ārā. Tāpat – cenšos neņemt
darbu uz mājām," stāsta Kristīne Kalēja.

Sirdslieta – rokdarbi

Pēc smagā dzīves pagrieziena Kristīne
vēl turpināja strādāt dažādos uzņēmumos, tomēr aizvien vairāk urdīja nemiers atgriezties pie tā,
Pārāk bieži atļaujamies riskēt ar to, kas viņai vienmēr paticis
visvairāk, kas bijis viņas
kas dzīvē tiešām ir patiesi svarīgs.
vaļasprieks. Klausoties,
"Strādāju labā amatā, manā pakļautī- kā abas vecmāmiņas Kristīnē radījušas
bā sākotnēji bija 80, vēlāk – 60 cilvēku. mīlestību pret rokdarbiem, iztēlē uzaust
Milzīgs kantoris, kur nepārtraukti mai- aina kā no pasakas – klusumā un omunās vadība, zvani, atskaites, kontroles... lībā maza meitene ar vecmāmiņu ada,
Un tad pēkšņi mēneša laikā es zaudēju tamborē un izšuj. Izrādās, viena no Krisvienu no saviem visdārgākajiem cilvē- tīnes vecmāmiņām mācījusies 20. gs.
kiem. Savu brāli. Parasti visi pieraduši 20.–30. gados leģendārajā Kaucmindes
dzīvot ar domu, ka bērni pārdzīvo savus mājturības institūtā: "Viņa mācēja ļoti
vecākus... Mēs vienmēr tā skrienam pa skaisti izšūt, nodzīvoja garu mūžu – līdz
dzīvi, mums nekad nav laika. Kad brālis pat 100 gadiem. Otra vecmāmiņa savos
zvanīja un prasīja, vai varam satikties, nu jau 92 ir adītāja, tamborētāja. Ar
bieži atbildēju: "Nē, man jāstrādā, nav abām bieži biju kopā, jo pirmā dzīvoja
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MŪSU CILVĒKS
ar mani kopā vienā mājā, bet otra – pāri
ielai," atceras Kristīne.
"Manuprāt, padomju laiks, kad oriģinālu un interesantu lietu veikalos bija
ļoti maz, iemācīja domāt radoši un no
nekā uztaisīt kaut ko. Jau 15 gados šuvu.
Toreiz nebija ne mobilo tālruņu, ne datoru, visam laika pietika – visas adījām
un tamborējām kā trakas. Līdzko pienāca vakars, mēs ar mammu un vecmāmiņu adījām. Tas šķita tik dabiski, ka neatceros pat, kad par to visu radās interese,"
atzīst Kristīne. Mājturībā viņai vienmēr
bijusi augstākā atzīme. "Šodien dzirdu,
ka daudzi apgalvo – tas viss, pateicoties
tam, ka pasaule vaļā, pieejams internets,
tik daudz interesantu ideju var sasmelties. Man gan šķiet, ka mums pašiem ir
sava bagāža. Padomju laikā šūt kaut ko
oriģinālu bija nepieciešamība, tagad tas
ir moderni," domā Kristīne.

Zaļā domāšana
Broša no rāvējslēdzējiem, auskari no
skārdeņu ļipiņām, soma no auto drošības jostām, trauku paliktnis no vecām
avīzēm, mētelis no izpletņa? Jā, tas viss ir
iespējams. Par to Kristīne pārliecinājās,
aizbraucot uz Somiju. Eiropas Savienība
iegulda ļoti lielu naudu, lai visā pasaulē
cilvēkus apmācītu visdažādākajās nozarēs: "Ja vēlies, vari braukt uz Turciju
cept kebabus, mācīties dejot tango vai
apgūt dažādas pedagoģiskās metodes.
Ļoti daudz programmu piedāvā tieši
skolotājiem. Es izvēlējos papildināt savas zināšanas tekstilapstrādē. Mūžizglītības programmas Grundtvig ietvaros
devos uz Somiju, lai iepazītos ar apģērbu
otrreizējo pārstrādi. Mani uzrunāja ideja par to, ka lietas, kas nekam vairs nav
derīgas, pēkšņi iegūst jaunu jēgu. Tāpat
pārsteidza, ka tik attīstītā valstī kā Somija jau 10 gadus ir savi otrreizējās pārstrādes uzņēmumi," atzīst Kristīne.
Ko tieši jūs darījāt Somijā? "Visu
programmas laiku radoši strādājām Keravas Pieaugušo izglītības centrā. Pirmajā stāvā ir šūšanas cehs, kur atrodas
daudz un dažādu audumu, atgriezumu,
pogu un rāvējslēdzēju, bet otrajā – austuve. Šis centrs arī aktīvi sadarbojas ar
apģērbu pārstrādes rūpnīcu. Iedzīvotāji
tai nodod savus apģērbus, kur tos samaļ
un iegūst jaunu, interesantu materiālu,
ko pamatā izmanto kā izolācijas materiālu laminātam, taču radoši cilvēki tam
atrod pielietojumu arī kā jauna un interesanta izgatavošanai. Mans priekšstats
par to, ka aušana piestāv tikai omītēm,
saira brīdī, kad pati piesēdos pie stellēm. Sapratu, ka arī es nākotnē gribē3

MŪSU CILVĒKS
10 gadus. Tas, ko tur redzēju, tiešām
pārsteidza. Auskari no tālruņa pogām,
mētelis no izpletņa, kurpes, kurām ar
rāvējslēdzēja palīdzību virsmu var atdalīt no zoles. Tāpat racionāli un lietderīgi pāršūti armijas jaunie, neizmantotie
tērpi, kas pārtapuši interesantos sieviešu
tērpos.

Vecas lietas jaunā gaismā

tu sev stelles, jo aust ir ļoti aizraujoši.
Pati izveidoju 1,50 m garu lupatu deķi.
Nezināju, kā ko tik lielu un smagu ielikt
somā, lai atvestu uz Latviju. Mājās bija
žēl pa to staigāt – tāds darbs ieguldīts!
Pusgadu nostāvēja lādē, tagad beidzot
atļāvos to izklāt uz grīdas.
Programmas ietvaros Somijā kopumā
bijām 20 sievietes no dažādām valstīm
– Kipras, Polijas, Slovēnijas u.c. Visu
nedēļu pavadījām kopā. Kāda taisīja
krellītes, cita – brošas, somiņas. Piemēram, brošas un kareklīšus veidojām no
rāvējslēdzējiem. No skārda bundžu ļipiņām – auskarus, brošiņas. Bijām arī dažādos otrreiz pārstrādāto lietu veikalos.
Viens no populārākajiem veikalu tīkliem
visā pasaulē – "Globe Hope" – pastāv jau

Bundžiņu aiztaisāmie un nederīgie
rāvējslēdzēji pārtop par brošu sastāvdaļu.

Kristīne – mācībās Somijā, kur top soma
no otrreiz pārstrādātiem apģērbiem.
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Foto – šeit un citur lapā no K.Kalējas arhīva

Kristīne rāda, kā aizmirstu un malā
noliktu žaketīti atsvaidzināt un pārvērst
interesantāku.

Pēc atgriešanās no Somijas Kristīne
bija iedvesmota arī Latvijā popularizēt
ideju par otrreizēju lietu pārstrādi lai, kā
pati saka, iedotu tām otru dzīvi. Tagad
pie Kristīnes var doties gan gadījumā, ja
jāsašuj kāda izirusi vīle vai jāiešuj bikšu
gali, gan arī tad, ja nav ne jausmas, ko
darīt ar nemodernu apģērbu, kas vēl

gribējies vienkāršas un ikdienišķas lietas padarīt skaistākas, interesantākas
un atšķirīgākas. Lai arī dzīve savulaik
aizveda mani gluži citos virzienos, mīlestība uz mākslu un vēlme būt radošai
nepazuda. Ja kāds atsūta ziņu, ka dāvana ļoti patikusi, tas mani paceļ spārnos. Kad veidoju kādam dāvanu, izjūtu
viņu kā emocionāli tuvu. Esmu šeit un
tagad, pilnībā tajā darbiņā," atzīst Kristīne, kuras pašreizējos plānos ietilpst
mērķis ne tikai pārvērst apģērbu un
suvenīrus, bet arī palīdzēt cilvēkiem ar
stila padomiem garderobes uzlabošanā:
"Ievēroju, ka daudzi nēsā tādu apģērbu,
kas nemaz nepiestāv. Tāpat bieži esmu
dzirdējusi, ka skaistas drēbes taupa iziešanai, bet, cik tad sanāk iziet? Kādēļ uz

Lūk, kā realitātē iedzīvojas zaļās idejas! Automobiļu vecās drošības jostas, skārdeņu
aiztaisāmie un vecās videolentes pārtop par jaukām somiņām.

gana labs un mīļš, bet liekas, ka vienīgais
risinājums ir izsviest to atkritumos vai
atdot citiem. Kristīne rāda, kā izdevies
pārvērst pavisam senilu kleitu modernā
un košā apģērbā un atzīst, ka grūtākais ir
nevis paveikt praktisko darbu, bet izdomāt, kā likt vecajām drēbēm atdzīvoties:
"Ar šo kleitu bija tā, ka veselu mēnesi nēsājos riņķī, nezināju, ko iesākt. Ņēmu to
līdzi uz darbu un no darba – uz mājām.
Skatos, domāju, bet ideja nepiedzimst.
Un tad pēkšņi tēls uzrodas. Vispirms iztēlē, pēc tam – dzīvē."

Emociju apmaiņa
Uz Ādažiem Kristīne atnāca pirms
sešiem gadiem ar domu šeit darboties
kā interjera dizainere. Tieši pēc pusgada visā valstī sākās krīze, interjera dizainu daudzi vairs nevarēja atļauties. Tad
Kristīne pievērsās tam, kas viņai padodas vislabāk un paticis jau kopš bērnības – iepriecināt citus, veidojot skaistas
lietas, radot oriģinālas un īpašas dāvanas – pulksteņus, krūzītes, lādītes, vāzes, albumus, galda lampas, šķīvīšus un
citus suvenīrus. "Dāvanu veidošana ir
patiesa pozitīvo emociju apmaiņa, to
nevar izstāstīt, tikai sajust. Un neviens
to nevar atņemt. Kopš bērnības allaž

darbu nevar doties sapucējies? Lai gan
savā dziļākajā būtībā esmu ļoti vienkārša, tomēr man patīk uzposties. Ne jau
kāda cita dēļ tas jādara, lai pašai būtu
prieks. Gribu arī citas sievietes iedvesmot pucēties, tādēļ sadarbībā ar blakus
esošo frizieri un vizāžistu iesaku arī jaunu matu sakārtojumu un meikapu."

Atvērtība cilvēkiem
"Nezinu kādam jābūt cilvēkam, lai
nauda būtu vienīgais motīvs, kas ļautu
darīt darbu, kas nepatīk. Ja tas tā ir, tad,
visticamāk, lielāko daļu laika viņš staigā
sakostiem zobiem," piebilst Kristīne un
turpina: "Jā, man bija daudz – milzīgs
ofiss, vadītājas statuss, nauda, bet kaut
kā pietrūka. Agrāk vai vēlāk ar naudu
vien ir par maz. Ja nevari darīt to, kas
no sirds saista, nejūties realizējies un
laimīgs. Ilgi tā dzīvot nevar. Tāpat esmu
ievērojusi – lai cik smaga būtu situācija,
vienmēr jāvēršas pie otra tikai ar labu. Ja
kaut kas nesanāk, neizdodas neko sarunāt, vēl vairāk – ar labu. Un tad viss beigu beigās kaut kā nokārtojas. Atvērtība
un gaišums, ar kādu ej pret citiem, agrāk
vai vēlāk visu izmaina. Un pārvērtības
notiek."
Monika Griezne
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AKTUĀLI

Aicina uzņēmējus atbalstīt Gaujas svētkus Ādažos
Godājamais Ādažu novada uzņēmēj!
2014. gada 17. maijā jau ceturto gadu
norisināsies Gaujas svētki Ādažos, kas
vienkopus pulcē gan Ādažu novada iedzīvotājus, gan viesus, lai radītu vienreizīgu svētku sajūtu. Maija sākums ir
svinībām pārpilns – valsts svētki, Ādažu Kultūrizglītības centra dzimšanas
diena, Mākslas dienu laiks, kā arī ģimenes svētki – tādēļ Gaujas svētki iecerēti
kā visu šo norišu apvienojums ar plašu izklaides un izglītojošu pasākumu
programmu, radot izjūtu, ka ikviens ir
savējais – liels un mazs.
Ādažu novada dome un Ādažu Kultūras centrs aicina Jūs, novada uzņēmēj, piedalīties Gaujas svētkos ar
savām aktivitātēm, prezentējot savu
uzņēmumu, atbalstot svētku dalībniekus un māksliniekus vai izvēloties
kādu citu Jums interesējošu sadarbības formu. Svētku teritorijā labprāt

izvietosim Jūsu uzņēmuma reklāmu.
Gaujas svētkos paredzēta vērienīga
dienas un nakts pasākumu programma – sk. afišu blakus.
Svētkos piedalīsies ap 400 dalībnieku, un prognozējam ap 5000 apmeklētāju. Pasākuma dalībnieku un
apmeklētāju skaits rada labvēlīgus
priekšnosacījumus Jūsu uzņēmuma atpazīstamībai, tāpēc aicinām
piedalīties, prezentēt sevi un radīt
svētku izjūtu sev un citiem!
Par dalību Gaujas svētkos un citiem jautājumiem lūdzam sazināties ar Ādažu Kultūras centra
vadītāju Lindu Tiļugu pa tālr.
67997764, 29456335 vai e-pastu
linda@adazikultura.lv.
Ar cieņu,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Normunds Zviedris
Sagatavoja: K.Berķe 67996086

Lieldienas ir Kristus Augšāmcelšanās svētki
Šis notikums visos laikos bija un paliek
vislielākais brīnums visu cilvēku sirdīs
un prātos. Kristus krusts un Viņa nāve,
bet galvenais – Viņa augšāmcelšanās –
ir tā, kas visu laiku cilvēkiem atgādina
un iedrošina, ka šī dzīve ir tikai viena
un tā ir jādzīvo saskaņā ar sirdsapziņu
un pildot Dieva likumu, lai pēc nāves
arī mēs reiz celtos un būtu kopā ar
mūsu Pestītāju Jēzu Kristu. Ja Kristus

nebūtu augšāmcēlies, veltīga būtu
mūsu ticība. Kristus tukšais kaps ir
tas, kas sludina un liecina par mūžīgo dzīvi, uz kuru mēs esam aicināti.
Un, tikai sekojot Kristum, mēs varēsim to iemantot.
Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus!
Raimonds Krasinskis,
Ādažu militārās bāzes kapelāns

"Eco Baltia vide" aicina noslēgt līgumus
Vides apsaimniekošanas uzņēmums
"Eco Baltia vide" aicina savlaicīgi noslēgt līgumus. Pretējā gadījumā nebūs
iespēja nodrošināt atkritumu izvešanu. Informējam, ka līgumus būs iespējams noslēgt arī maijā – Ādažos,
Klientu apkalpošanas centrā Gaujas
ielā 33A – pirmdienās, ceturtdienās
no 9.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās un piektdienās no 9.00 līdz 17.00,
kā arī sestdienās – Kultūras centrā

Autobusu saraksts
Pietura
Atari
Stapriņi
Draudzības iela
Ādaži
Ādažu vidusskola
Krastupes iela

Gaujas ielā 33A no 9.00 līdz 16.00. Lai
rūpes par atkritumu apsaimniekošanu
nodotu profesionāļu rokās, iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties speciāli izstrādātu komforta pakalpojumu
piedāvājumu. Ar to varēs iepazīties
un tam pieteikties līguma parakstīšanas brīdī vai sazinoties ar "Eco Baltia
vide" pa tālruni 67 799 999 vai e-pastu
adazi@vide.ecobaltia.lv.
Zane Zusta

Svētki ādažniekiem un viesiem, kur rast sajūtu,
ka ikviens ir savējais – liels vai mazs
9.00-17.00 PAVASARA TIRGUS
amatnieku darinājumi, rokdarbi, lauku labumi,
mājražojumi, viss dārzam
10.00
SVĒTKU ATKLĀŠANA
• Ādažu pirmsskolas izglītības iestāžu, skolu un
Kultūras centra kolektīvu koncerts
• Atrakcijas un izklaides mazajiem
• Prezentācijas un radošās darbnīcas
• Atvērtās durvis Ādažu Mākslas un mūzikas skolā
• Uzņēmumu prezentācijas
• Sporta aktivitātes
• Ādažu MTB velomaratona svinīgā apbalvošanas
ceremonija
• NBS auto un velo tehnikas prezentācijas
• Cikla "Baltu sakrālais mantojums" 5. saiets
"Tēvu tēvu laipas mestas, bērnu bērni laipotāji".
Informācija un pieteikšanās: www.dzivotprieks.lv
No 20.00 MUZEJU NAKTS ĀDAŽOS
• Kino par Ādažu novadu laiku griežos
• Folkloras kopu "Grodi" un "Garataka" muzikāls
uzvedums
NAKTS KONCERTĀ – LABĀKIE LATVIJAS
MŪZIĶI – ĀDAŽNIEKI
Ingus Ulmanis un grupa "Lādezers"; Olga Rajecka;
Normunds Rutulis, slavenais "Rīgas orķestris" un
trio "Limonāde" programmā "Aizturi elpu"
24.00
SALŪTS UZ GAUJAS
Normunds Rutulis, slavenais "Rīgas orķestris" un
trio "Limonāde"
NAKTS DISCO
Svētku vadītāji: Katrīne Pasternaka, Juris Kalniņš,
Artūrs Breidaks, Uģis Joksts
Info: linda@adazikultura.lv, 29456335,
bukovska@inbox.lv

Maršruts
Atari – Stapriņi – Draudzības iela – Ādaži – Ādažu vidusskola
Stapriņi – Draudzības iela – Ādaži – Ādažu vidusskola
Draudzības iela – Ādaži – Ādažu vidusskola
Ādaži – Ādažu vidusskola – Krastupes iela – Stapriņi – Atari
Ādaži – Ādažu vidusskola – Krastupes iela – Draudzības iela – Ādaži
Ādažu vidusskola – Krastupes iela – Stapriņi – Atari
Ādažu vidusskola – Krastupes iela – Draudzības iela – Ādaži
Krastupes iela – Draudzības iela – Stapriņi – Atari
Krastupes iela – Draudzības iela – Ādaži
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07:30
07:43
07:48
12:40
13:45
12:42
13:47
12:50
13:55

Atiešanas laiks
*13:20
*15:15
*13:33
*15:28
*13:38
*15:33
14:35
16:40
14:37
16:42
14:45
16:50
* Kursē līdz Ādažiem
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Atjauno senioru sveikšanas tradīciju

Monika Griezne

Foto – Harijs Zemītis

Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā matemātikas
stunda – veikalā

Logaritmi, sīnusi, tangensi, kāpināšana, procenti, permutācijas
un variācijas – tā ir tikai niecīga daļa no matemātikas tēmām,
kas jāapgūst skolas gadu laikā. Dažkārt var šķist – ko ar to visu
iesākt, kad skola būs absolvēta, kā to pielietot reālajā dzīvē, vai
tas vispār jelkad būs noderīgs?
Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, būtiski ir mācību procesu
veidot tā, lai līdztekus teorētiskajām studijām skolas solos būtu
iespēja katru konkrēto tēmu pārbaudīt, pielietojot praksē. Piemēram, decimāldaļas, kas apgūstamas 5. klases vecumā, uzskatāmi sastopamas teju vai katru dienu – veikalā cenas ir norādītas
decimāldaļās; lai aprēķinātu pirkumu summu, mēs izmantojam
decimāldaļu saskaitīšanu; lai aprēķinātu atlikumu, mums atkal
ir nepieciešamas prasmes darboties ar decimāldaļām.
Sadarbojoties ar veikala Rimi vadību, Ādažu Brīvajā Valdorfa
skolā izveidojusies tradīcija 5. klases mācību stundās apgūtās
teorētiskās zināšanas par decimāldaļām pārvērst reālās prasmēs. Ar tirdzniecības centra Apelsīns veikala Rimi vadības laipnu atļauju tiek skaitīts, atņemts, salīdzināts un secināts, darbojoties ar decimāldaļām to dabiskajā vidē – veikalā.
Šī mācību stunda bija ne tikai interesantāka, bet arī daudz vērtīgāka par tām, kas norisinās tikai sēžot skolas solā. Skolēni gan
nostiprināja savas prasmes saskaitīt, atņemt un salīdzināt decimāldaļas, gan arī guva izpratni par reālo preču cenām, kam
ikdienā nebija nepievērsuši īpašu uzmanību.
Paldies veikala darbiniekiem par sapratni un atsaucību, atbalstot matemātikas stundas norisi!

Foto – Kristīne Ogorodņikova

Foto – Monika Griezne

Pēc četru gadu pārtraukuma
Ādažu novadā atjaunota sirsnīgā un mīļā tradīcija sveikt
seniorus viņu apaļajās jubilejās. Turpmāk katra mēneša
otrajā
trešdienā
Ādažu
novada domes vārdā seniorus
dosies sveikt Ādažu Sociālais
dienests un Ādažu Pensionāru
padome. Kopš 2010. gada
aprīļa, kad sakarā ar vispārējo ekonomisko krīzi valstī tradīcija
sveikt seniorus ar kliņģeri un ziediem tika pārtraukta, daudzi
seniori jutās aizmirsti un nenovērtēti. Lai gan dāvana nav
liela, svarīgāka par tās apjomu ir simboliskā atcerēšanās. Par
to, cik iepriecināti jutās seniori, varēja pārliecināties pirmajā
pēc ilgāka laika atjaunotajā sveikšanas dienā šā gada 12. martā,
kad seniorus devās sveikt Ādažu Sociālā dienesta vadītāja Ieva
Roze, Ādažu Pensionāru padomes loceklis Ēriks Gumbelis un
tās priekšsēdētāja Biruta Krūze. Šajā reizē un arī turpmāk katra
mēnešā otrajā trešdienā tiks sveikti visi esošā mēneša jubilāri.
Kliņģeru un ziedu iegāde pensionāriem tiek finansēta no Ādažu novada domes budžeta.

Spilgti izskan "Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas 2013" noslēgums Ādažu novada
bibliotēkā

Ādažu novada bibliotēkā janvārī noslēdzās lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2013".
Bibliotēka šajā programmā piedalās jau 11. gadu un arī šogad
turpināja piedāvāt saviem jaunās paaudzes lasītājiem un viņu
vecākiem kļūt par Bērnu žūrijas ekspertiem. Jaunās paaudzes
atsaucība un vēlme darboties bija vēl lielāka nekā pērn – pieteicās un kopā veiksmīgi finišēja 144 dalībnieki. Visčaklākie lasītāji šogad bija 1.–2. klašu grupā. 2014. gada 14. martā Ādažu
novada bibliotēka aicināja visus "Bērnu, jauniešu un vecāku
žūrijas 2013" ekspertus uz noslēguma pasākumu.
Kā patīkams pārsteigums un balvā par ieguldīto darbu pasākumā kopā ar saviem interesantajiem leļļu draugiem no daudz
zināmām un lasītām grāmatām viesojās leļļu darinātāja, aktrise
un Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja Inguna Radziņa. Tā kā
1. martā Ķīpsalā notika Lielie lasīšanas svētki, kurā godalgoja
populārākās grāmatas, to autorus, tulkotājus, māksliniekus un
izdevējus, mazie lasītāji varēja uzzināt Bērnu žūrijas grāmatu
topu un salīdzināt ar savu vērtējumu.
1.–2. klašu grupa: 1. vieta – "Kur ņemt vienu apkampienu?"
(D. Mellings), 2. vieta – "Ak, skaistā Panama" (Janošs), 3. vieta
– "Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti" (I. Zandere), 3.–
4. klašu grupa: 1. vieta – "Pēterītis un Anniņa" (M. Rungulis),
2. vieta – "Punktiņa un Antons" (Ē. Kestners), 3. vieta – "Klapatu Penija ir ķibeļu magnēts" (Dž. Nadina). 5.–7. klašu grupa:
1. vieta – "Šausmu autobuss" (P. Lons), 2. vieta – "Palaidnību
karaļa Jāņa B. Dienasgrāmata" (R. Skrebele), 3. vieta – "Zibens
zaglis" (R. Riordans). 8.–12. klašu grupa: 1. vieta – "Runāt"
(L. H. Andersone), 2. vieta – "Devējs" (L. Lorija), 3. vieta – "Jelgava 94" (J. Joņevs).
Pasākuma vadītāja Inguna atraktīvi iepazinās ar visiem grāmatu ekspertiem, svinīgi paziņoja nominētās grāmatas visām vecuma grupām, uzdeva atjautīgus uzdevumus par izlasīto. Visi
ar patiesu interesi skatījās mazā leļļu teātra jautrās improvizācijas ar Ingunas pašas veidotajiem tēliem. No leļļu maisa "izkāpa" daudzi draugi – Bumbulītis, Sapnītis un Murdziņš, Vardulēns ar Pīlīti, Zīmuļgrauzis un vēl daudzi citi. Jautri bija visiem!
Šogad kā simbols visiem žūrijas dalībniekiem tika dāvinātas
pildspalvas. Šim mērķim piešķirtie Ādažu novada domes līdzekļi tika izlietoti pārsteiguma balvām visiem lasīšanas ekspertiem, kā arī bērnu un jauniešu kopā būšanas priekam. Paldies visiem mūsu ekspertiem un uz tikšanos "Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijā 2014".
Sandra Orlovska

Agita Berkmane
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Muzeja atklāšana Ādažu vidusskolā

Monika Griezne

50% atlaide logopēda, Montesori pedagoga
apmeklējumam, smilšu un reitterapijai
Ādažu novada domes Sociālais dienests informē, ka ir paplašinājies sociālo pakalpojumu klāsts. Turpmāk bērniem ar Valsts
Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu par pakalpojuma nepieciešamību, ja tas netiek nodrošināts pašvaldības
izglītības iestādē vai specializētā mācību iestādē, un bērniem
invalīdiem ar ārsta ieteikumu būs iespēja saņemt logopēda,
Montesori pedagoga, reitterapijas un smilšu terapijas pakalpojumus, kurus 50 % apmērā, bet ne vairāk kā 106.72 eiro
mēnesī, apmaksās Ādažu novada dome. Ar kvīti par saņemto
pakalpojumu vecākiem jāvēršas Ādažu novada domes Sociālajā dienestā, līdzi ņemot Valsts Pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.
Ieva Roze

Dzīvokļa pabalsts maznodrošinātajiem
pensionāriem
No 2014. gada maznodrošinātajiem pensionāriem, kuru ģimenēs nav darbspējīgu personu, ir iespēja saņemt dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei 256.12
eiro gadā.
Lai saņemtu pabalstus vai papildus informāciju, lūdzu vērsties
Ādažu novada domes Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15,
tālr. 67997977.
Ieva Roze
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19. martā tika atklāts Ādažu vidusskolas muzejs, kurā saglabātas dažādas liecības par skolu vēsturi no dažādiem laikiem. Īpaši daudz relikviju sakrājies tieši no padomju laika. 1984. gadā
tika likts pamatakmens jaunās skolas celtniecībai. 1986. gadā
– mācības tajā uzsāka skolēni. Muzejā atrodams noraksts no
kapsulas, kas tika likta skolas pamatos. Muzejā ir arī divi iepriekšējie Ādažu vidusskolas karogi, pirmās skolas simboliskās
atslēgas, fotogrāfijas, suvenīri, žetoni un daudz cita interesanta. "Rakstot projektu "Leader" programmā, vēlējos, lai visi materiāli būtu labi apskatāmi, tomēr, lai būtu arī drošībā. Tādēļ
izvēlētas aizslēdzamas stikla vitrīnas," sacīja Ādažu vidusskolas
muzeja projekta vadītāja Sarma Jēkabsone.
Monika Griezne

Izglītībai veltīta konference Ādažu vidusskolā
19. martā Ādažu vidusskolā
notika konference, kas bija
veltīta 330 gadu izglītības
vēsturei Ādažos, kā arī izglītības nākotnes perspektīvām
novadā. "Izglītība ir tā joma,
kurā mēs nepārtraukti mācāmies un pilnveidojamies,
un skola nav tikai vide bērnu
audzināšanai, bet arī novada
dzīves centrs," konferencē
uzsvēra Izglītības un zinātnes
ministre Ina Druviete. "Skolēnu Ādažu novadā vienmēr ir bijis
daudz. 1. septembrī mūsu datu bāzē bija reģistrēti 1052 skolēni.
Sadarbībā ar Ādažu novada domi, šajā gadā esam sākuši īstenot profesionālās izglītības programmas tūrismā, informāciju
tehnoloģijās, kā arī nodrošinām iespēju iegūt auto tiesības. Šeit
nav neinteresanta vispārējās vidējās izglītības programma. Interešu izglītībā iesaistām lielāko daļu skolēnu," akcentēja skolas
direktore Dace Dumpe. Konferencē piedalījās arī Oļģerts Lejnieks, Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes priekšnieks, Elita Pētersone, Ādažu novada muzeja projekta vadītāja,
Kerola Dāvidsone, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas valdes priekšsēdētāja, Inga Patmalnika, Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
direktore, Dagnija Puķīte, Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktore, Ilze Pētersone, Ādažu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja, kā arī citu
skolu direktori. Konferenci apmeklēja arī Nacionālo bruņoto
spēku pārstāvji, Ādažu vidusskolas un citi skolu pedagogi.
Foto – Monika Griezne

Šā gada 14. martā Ādažu Kultūras centra izstāžu zālē tika
atklāta izcilā gleznotāja un portretista Leo Kokles (03.03.1924.
– 08.12.1964.) piemiņas izstāde, kas veidota no Leo Kokles
dzīvesbiedres Terēzes Kokles privātās kolekcijas. "Tāda līmeņa izstāde pie mums ir pirmo reizi. Mums ir patiess gods un
prieks," atzina Ādažu Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga.
"Mākslas uzdevums ir radīt emocijas. Jums tas ir izdevies.
Mana sirds ir saviļņota," izstādes atklāšanā teica Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniece Karina Tinamagomedova.
"No Leo gleznām nāk milzīgs gaišums. Tās veidotas ar lielu
mīlestību. Attiecības ar cilvēkiem viņam bija ļoti būtiskas. Mīlestība un aizrautība – kā pret cilvēkiem, tā dabu, jūtama arī
viņa darbos," uzskata Terēzes Kokles draudzene, Valmieras
Drāmas teātra aktrise Astra Baumane. Uz izstādes atklāšanu
bija ieradušies Terēzes Kokles draugi un laikabiedri, Ādažu un
Carnikavas novada domes vadība, Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku pārstāvji, aktrises Zane Dombrovska un Zane Jančevska,
gleznotājs Juris Jurjāns un mākslas zinātnieks Jānis Borgs, kā arī
citi mākslas cienītāji. Kā saksofonista Valda Zirņa, tā arī pianista Jāņa Miltiņa repertuārā skanēja Leo Kokles mīļākā melodija
"Vaterlo tilts". Izstāde Ādažu Kultūras centrā – līdz 14. maijam.

Foto – Monika Griezne

Foto – Monika Griezne

Līdz 14. maijam apskatāma izstāde
"Leo Koklem – 90"

Monika Griezne
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Foto – Una Leināte

Podnieku ciemats ar savu
klusumu un dabas tuvumu
ļauj bērniem ik dienas doties
pastaigās, lai vērotu putnus,
barotu pīles, meklētu un aplūkotu putnu ligzdas. Lai
tuvāk iepazītu putnu dzīvi,
Podnieku pirmsskolas iestādē "Patnis" viesojās meistars
no Garkalnes novada "Namdaru darbnīcas", kurš kopā
ar bērniem izgatavoja divus
putnu būrīšus, kā arī pastāstīja par to, kādi putni dzīvo
Latvijā un kādos būrīšos tie
labprāt mitinās. Pēc tam bērni vēroja, kā meistars būrīšus pienaglo pie ozoliem, lai divas putnu ģimenes varētu svinēt Jurģus.
Antra Krasta

Foto – Gunta Dundure

Novada sakopšana Lielajā talkā 26. aprīlī

Sakopsim Ādažu novadu kopā! 26. aprīlī visi Ādažu novada iedzīvotāji un citi interesenti, kuriem nav vienaldzīga Ādažu novada vide, aicināti piedalīties Lielajā talkā.
Kad un cikos?
Lielā talka notiek sestdien, 26. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 15.00
vienlaicīgi visā Latvijā.
Kur uzkopt?
Uzkopšanas vietas jānoskaidro pie Lielās talkas koordinatora Ivara Grīnberga, zvanot pa tālr. 20379220 vai arī mājas lapā www.
talkas.lv, sadaļā "Talkas vietas". Ja esat novērojuši īpaši piesārņotu vietu novadā, informējiet par to koordinatoru vai arī atzīmējiet to Lielās talkas kartē internetā – www.talkas.lv.
Kur saņemt atkritumu maisus?
Lielās talkas atkritumu maisi šogad ir sarkanā krāsā, talcinieki
tos bez maksas varēs saņemt tikai un vienīgi 26. aprīlī ikvienā
www.talkas.lv reģistrētajā talkas norises vietā visā Latvijā. Atkritumu vākšana notiek tikai šajos maisos, nekur citur tos šogad
nav iespējams saņemt. Papildu informācija pie koordinatora.
Uzlabot, sakārtot
Lielajā talkā visi ir aicināti ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī
citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes,
labiekārtot māju pagalmus, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus... Lielā talka Latvijā notiek kopš 2008. gada,
kad tā sākās kā organizācijas "Pēdas" iniciatīva ar aicinājumu
sakopt Latviju pirms tās 90. dzimšanas dienas. Ar katru gadu
interese par šo akciju kļuvusi aizvien lielāka. Atkritumu savākšanā piedalās valsts amatpersonas, sabiedrībā populāri un iemīļoti
ļaudis, uzņēmēji, kā arī ikviens, kuram rūp, kas notiek apkārt.
Plašāka informācija: Ivars Grīnbergs, tālr. 20379220
Monika Griezne
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Ieguldījums tavā nākotnē!
Pavasara pali Ādažos šogad gaidāmi
ievērojami mazāki par normu

Foto – Santa Voitehoviča

Ādažu bērni būvē putnu būrīšus

Tā kā sniega rezervju ziemas beigās upju baseinos praktiski
nav, pavasarī ūdens līmenis Gaujā būs atkarīgs no nokrišņu daudzuma. Analizējot faktisko hidroloģisko situāciju
un laika apstākļu prognozes, jāsecina, ka maksimālā Gaujas notece 2014. gada pavasarī gaidāma mazāka nekā janvārī un februārī. Straujākie Gaujas posmi ir brīvi no ledus,
tāpēc ledus sastrēgumi neveidosies un turpināsies ūdens
līmeņa pazemināšanās.
Lai mazinātu plūdu draudus, no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem tiek īstenots projekts "Plūdu risku
samazināšana Ādažu novadā", kura kopējās izmaksas ir
960 182.36 eiro.
Jau iepriekš informējām, ka 2013. gadā Ādažu novada būvvalde saskaņoja tehnisko projektu un izsniedza būvatļauju
projekta pirmās kārtas īstenošanai. 2013. gada 17. decembrī tika uzsākti esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas būvniecības darbi un Ādažu centra aizsargdambja rekonstrukcija gandrīz 1.3 km garā posmā no zemes īpašuma
"Lindas" līdz Ādažu pašvaldības zemes īpašumam "Muižas
attīrīšanas ietaises".
Šā gada 31. martā tika izsniegta būvatļauja projekta otrās
kārtas īstenošanai, un 1. aprīlī tika uzsākta esošā Gaujas
aizsargdambja, Ādažu centra aizsargdambja un Vējupes
caurtekas-regulatora rekonstrukcija, pārbūvējot un papildinot aizsargdambi 1.55 km garā posmā no zemes īpašuma
"Vectiltiņi" līdz "Kadagas tiltam". Saskaņā ar līgumu būvniecības darbus veic SIA "Riga rent".
Vienlaikus informējam, ka noslēdzies iepirkums projekta
"Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā" papildus aktivitātei, kas paredz veikt esošā Gaujas aizsargdambja rekonstrukciju no "Muižas attīrīšanas ietaises" līdz zemes īpašumam "Vectiltiņi". Vienlaidus projekta ietvaros veidosies
Gaujas aizsargdambja rekonstrukcija ~ 4.3 km garumā no
zemes īpašuma "Lindas" līdz Kadagas tiltam.
Saskaņā ar konkursa rezultātiem esošā aizsargdambja rekonstrukcijas projektēšanu veiks VSIA "MELIORPROJEKTS" un būvniecību veiks SIA "Riga Rent". Papildus
aktivitātes tehniskā projekta izstrāde notiks līdz šī gada
jūlijam, apvienotās projektēšanas un būvniecības kopējās
izmaksas ir 178 007.07 eiro.
Īstenojot projektu, tiks būtiski samazināti plūdu draudi
521 ha lielā, blīvi apdzīvotā teritorijā un tiks panākts, ka
teritorija applūst ne biežāk kā reizi 100 gados. No applūšanas riska tiks pasargāti ~ 3070 Ādažu novada iedzīvotāju.
Karīna Miķelsone

ĀDAŽU VĒSTIS 15. APRĪLIS (162) 2014

NOVADĀ

Ādažu izglītības iestādes gatavo Lieldienu rotas

Foto – organicsoul.com

1. maijā Ādažu novada domes Sporta daļa rīko krosa
stafešu
skrējienu
apkārt Vējupei. Stafešu skrējiens paredzēts 10 vecuma
grupās. "E" grupa:
2005. gadā dzimušie
un jaunāki; "D" grupa: 2003.–2004.; "C"
grupa: 2002.–2001.;
"B" grupa 2000.–1999.; "A" grupa 1998.–1997.; junioru grupa: 1996.–1995. Pieaugošo grupas: 1984.–1994.; 1973.–1983.;
1961.–1972.; 1960. gadā dzimuši un vecāki. Komandas sastāvs
– 5 dalībnieki.
Skrējiena garums – 3090 metri, kas sadalīti 5 etapos:
1. etaps (650 m) Starts Vējupes pludmalē līdz Attekas un Skolas ielas krustojumam
2. etaps (775 m) Attekas un Skolas ielas krustojums – Draudzības iela
3. etaps (665 m) Draudzības iela – Vējupes iela
4. etaps (500 m) Vējupes iela – Vējupe
5. etaps (500 m) Vējupe – finišs Vējupes pludmalē
Komandu iepriekšējo pieteikumu pēc formas, kas ir pievienots
nolikumam, skatīt mājas lapā www.adazi.lv un iesniegt līdz
25.04.2014. bernusports11@gmail.com. Par savu veselību un
drošības noteikumu ievērošanu atbild paši dalībnieki. Sacensību sākums plkst. 11.00 Vējupes pludmalē. Veiksmīgu jums
startu!
Pēteris Sluka
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Foto – No Ādažu Mākslas un mūzikas skolas arhīva

Sandra Bukovska

26. aprīlī Ādažos piedzīvojumu sacensības
"XRace"
Latvijā populārākās piedzīvojumu sacensības "XRace"
sadarbībā ar Ādažu novada
domi aicina piedzīvojumu
meklētājus, uzņēmumu kolektīvus, aktīvās atpūtas mīļotājus, sportistus, ģimenes,
draugus un citus aktīvistus
ļauties izaicinājumam. "XRace" piedzīvojumu sacensībās
ikviens var izmēģināt spēkus un uzlabot prasmes dažādos
sporta veidos vienu sacensību ietvaros – skriešanā, orientēšanās, MTB riteņbraukšanā, laivošanā, virves uzdevumos, kā
arī citos speciālos un arī ekstrēmos pārbaudījumos. Ikvienu
dalībnieku sagaida augstas kvalitātes serviss, neaizmirstams
piedzīvojums, komandas gars, pozitīvas emocijas un gandarījums par paveikto. Ja arī tev patīk aktīvi pavadīt laiku svaigā
gaisā un izbaudīt neaizmirstamus mirkļus, kļūsti par daļu no
piedzīvojuma! Piereģistrē savu piedzīvojumu www.xrace.lv un
tiekamies "XRace" pirmajā posmā 26. aprīli Ādažos!
Foto – XRace publicitātes foto

Nāc un skriesim kopā! 1. maijā Ādažos – krosa
stafešu skrējiens

Ādažu privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaku valstība" filiālē 3. aprīlī noritēja "Ceļu satiksmes drošības direkcijas
Velo čempionu veiklības brauciens". Tajā tā dalībnieki jutās
droši un pārliecināti par iepazītajiem drošības noteikumiem
un savu prasmi braukt ar riteni. Pasākumu organizēja VAS
"Ceļu satiksmes drošības direkcija" pārstāvis Ģirts Timrots un
privātās pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaku valstība" metodiķe Sandra Bukovska.

Marta Zumberga

Stāsta par satiksmes drošību
Domājot par bērnu drošību, privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs "Patnis" un "Pasaku valstība"
31. martā viesojās Valsts
policijas pārstāvis Runcis
Rūdis, lai ar bērniem pārrunātu dažādas situācijas,
kādas var rasties uz ceļa,
dodoties uz bērnudārzu,
kā arī – uz ielas un pagalmā. Runcis Rūdis demonstrēja arī filmiņu par drošību un stāstīja, kādēļ jāievēro ceļu satiksmes noteikumi.
Foto – Pirmsskolas "Patnis" arhīvs

Monika Griezne

Foto – Sandra Bukovska

Foto – No Ādažu vidusskolas arhīva

Audzēkņi
no
Ādažu Mākslas
un mūzikas skolas, Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas
un Ādažu vidusskolas iesaistījušies finiera olu
apgleznošanā, lai
Ādažu
novads
Lieldienu laikā iemirdzētos košākos toņos. Olu apgleznošana
šajās iestādēs noris sadarbībā ar Ādažu novada domi, kurā darbu uzsākusi jauna darbiniece –
ainavu arhitekte
Māra RugaineMurāne. Tā kā
līdz šim Ādažu
novadā ainavu
arhitekta nav bijis, tagad novads
solās izskatīties
daudz krāšņāks
un daiļāks nekā iepriekš. Arī Ādažu novada tēls šo Lieldienu
laikā ir Māras Rugaines-Murānes ideja.

Bērni pārbauda savas prasmes velo braukšanā

Sandra Bukovska, Antra Krasta

9

Skābie kāposti Baltezera
baznīcā

Viena no talkas laikā atrastajām lietām
ir apdedzis, slapjš un vecs foto albums.
10

Ēvī lūdz tam pievērsties. "Tā ir Ādažu novada vēsture!" viņa izsaucas, rādot kādu
kāzu foto, kas uzņemts 20. gs. 30. gados
Baltezera baznīcā. Atknibinot mitrās, salipušās apdegušā albuma lapas, ieraugām
Baltezera baznīciņas iekštelpas – pilnas
ar dažādiem toveriem. "Kaula laikā baznīcā skābēja kāpostus!" norāda tēlniece.
Viņa pati Baltezerā zemi nopirka, kad
1956. gadā saņēma savu pirmo prēmiju
par 3,5 m augsto pieminekli Ziepniekkalna Brāļu kapos. Ēvī zina arī savu māju
vēsturi: "Kāds krievs sargāja vācu gūstekņus, kas strādāja Baltezera sūkņu stacijā.
Viņš apskatīja, ka te ir forši, un to visu
par smieklu naudu nopirka no ciema padomes. Mēs savukārt nopirkām no viņa.
Viņš bija nokurinājis malkā visas saimniecības ēkas, bija palikušas tikai betona
siles, kas bija domātas 12 zirgu ēdināšanai. Māja bija tāda baraka, tur tad mēs
sākumā arī dzīvojām."
Ēvī dzīvē bijis tik daudz ceļojumu un
notikumu, ka tikšanās laikā viņa vairākkārt uzsver: "To visu nav iespējams uzrakstīt. Ja jūs vispār kaut ko gribat rakstīt,
tad pastāstiet par to, cik agrāk visi bija
draudzīgi. Ciema cilvēki no rīta satikās
autobusa pieturā, viens otru pazina, sveicināja, aprunājās, kā kuram klājas."

Saknes Igaunijā

Ēvī ir ļoti skaists un neparasts vārds.
No kurienes tāds? "Igauņu, no mammas
puses. Mamma bija igauniete, tēvs – latvietis. Tallinā savulaik bija pirmā finiera fabrika Eiropā. Amerikā jau bija, bet
Eiropā ne. Toreiz fabrikā darbojās tikai

Tēlnieks un tēlniece

Ēvī darbi savulaik bija pieprasīti visā
Padomju Savienībā: "Nepaspēju vienu
pabeigt, kad jau jāveido nākamais." Jau
tā saucamajā padomju laikā ar arodbiedrības, Kultūras ministrijas un Centrālās
komitejas atļauju Ēvī Upeniece viesojās
Indijā, Kubā un Ēģiptē. "Neilgi pirms
ugunsgrēka atradu papīrus, kur Centrālā
komiteja apgalvoja, ka esmu politiski uzticama, varu braukt," smejas māksliniece.
Ēvī Upenieces vīrs Voldemārs Rapiķis arī
bija tēlnieks. Ādažniekiem labi zināmais
monuments – vārpa, kas atradās Ādažu
centrā pretī vecajai pasta ēkai, kā arī mei-

Foto – Monika Griezne

Šā gada ziemā vecākās latviešu tēlnieces Ēvī Upenieces māju Baltezerā aprija
uguns liesmas. Tās sašķēla arī skulptūru, ko tēlniece bija veidojusi sava dēla
Kārļa piemiņai. Pēc notikušā māksliniecei uz laiku nācies šķirties arī no savas mīļās sunītes Šīlas. Tomēr par spīti
tam visam, Ēvī Upeniece turpina strādāt un galvenais – neieslīgt grūtsirdībā.
Ēvī Upenieci satieku viņas darbnīcā
dažas dienas pēc tam, kad viņas pagalmā
Baltezerā aizritējusi lielā talka. Tajā piedalījušies ap 40 cilvēku. Caur šo nelaimi
Ēvī izjutusi arī cilvēku labestību un līdzjūtību. Daži saziedojuši līdzekļus ziedot.
lv rīkotajā akcijā, bet citi pieteikušies
palīdzēt talkā, lai gruvešos atrastu viņas
mākslas darbus un citas mīļas lietas.
Ēvī Upeniece mūža laikā pieredzējusi
skaistas un aizraujošas izstādes, cilvēku
apbrīnu un pateicības vārdus, kas ierakstīti piemiņas albumos. To pāršķirstīšana viņu aizveda jaukās un tālās atmiņās,
kurās bija patīkami kavēties. Kvēlojošas
uguns liesmas paņēma teju visas pagātnes
liecības no viņas dzīves. 90 gados zaudēt
mājas nav viegli, tomēr Ēvī turpina smaidīt un darbojas tālāk. Dzīvo pie saviem
kaimiņiem Ingas un Andra Dravniekiem
Baltezerā un katru dienu dodas uz savu
darbnīcu, lai veidotu jaunas skulptūras.
Ēvī ir cerību pilna, ka uzbūvēs jaunu mājiņu, lai gan pašai, gan viņas mīluļiem
– diviem suņiem – atkal būtu sava dzīvesvieta. Šobrīd labradors Loris ir kopā
ar Ēvī, bet vilka jauktenītei Šīlai atrastas
pagaidu mājas citviet: "Es neeju viņu apraudzīt, lai nelauztu ne savu, ne viņas sirdi. Kad atkal varēsim būt kopā, iešu viņai
pakaļ. Negribu Šīlu sāpināt un tracināt,"
piebilst Ēvī.

Foto – Monika Griezne

Sapnis par savām mājām

tene ar arfu pie bijušās ēdnīcas, ko vēlāk
ādažnieki sarunvalodā nodēvēja par Mildu, ir viņa veikums. Ēvī Upeniece stāsta –
Rapiķis, veidojot skulptūru, bija iecerējis,
ka no arfas tecēs ūdens strūklas, imitējot
arfas stīgas. Pašas Upenieces darbi šobrīd
atrodas Latvijas Mākslas muzejā, Mālpilī,
Brāļu kapos Ziepniekkalnā, galerijās Maskavā un vairākos bijušās Padomju Savienības pilsētu muzejos. Eduarda Smiļga
Teātra muzejā apskatāmi Astrīdas Kairišas, Ausmas Kantānes, Elzas Radziņas un
Māras Ķimeles skulptūru ģipša atlējumi.
Kamēr Ēvī vīrs bija populārs tēlnieks
Ādažos, tikmēr pati Upeniece klusi darbojās un Ādažos tikpat kā nebija ievērota. Jautāta, vai tajā laikā nejutās palikusi
vīra ēnā, māksliniece atbild: "Jāskatās
kādā līmenī. Ādažu līmenī Rapiķis gāja
pa pirmo, bet izstādēm viņš uztaisīja tikai pāris darbu. Katru gadu republikā
bija viena izstāde, no kuras darbus pirka
Kultūras ministrija, Mākslas fonds vai
Maskavas Mākslinieku savienība. Pēdējie
nekad neziņoja, kāds bijis darbu tālākais
ceļš, nopirka un sūtīja uz muzejiem visā
pasaulē. Viena paziņa reiz aizbrauca uz
Stokholmu, aizgāja uz Millesa skulptūru
dārzu un ieraudzīja tur manu darbu! Sliktus darbus uz ārvalstīm parasti nesūtīja.
Kad savulaik biju Čehijā, aizgāju uz izstādi "Pa Ļeņina ceļu". Pēkšņi skatos – mana
Kantāne! Maskavieši jau nezināja, vai tā ir
aktrise, vai dziedātāja, vai slaucēja. Vienkārši darbs bija labs, tādēļ sūtīja tālāk," atzīst tēlniece un piebilst: Starp citu, ja esat
Stokholmā, noteikti aizejiet uz zviedru
tēlnieka Karla Millesa skulptūru dārzu.
Nenožēlosiet!"

Ģipša mets "Kristīne" granīta kapa
piemineklim Meža kapos.
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PERSONĪBA
īpašnieks un meistars. Nebija kā tagad
– galvenais ekonomists, galvenais grāmatvedis, galvenais tehnologs un nezin
kāds vēl galvenais. Īpašnieks bija Luters
uzvārdā, bet mans vectētiņš, mammas
tēvs, – meistars. Pēc Pirmā pasaules
kara vecais īpašnieks nomira, vietā nāca
viņa dēls, bet vectētiņam ar viņu īsti
neklapēja. Tad vectētiņam piedāvāja
izvēlēties – doties strādāt uz Latviju vai
Somiju. Viņš nolēma braukt uz Rīgu ar
visu ģimeni. Kad 1930. gadā vectētiņš
nomira, palikām nabagi. Visā pasaulē
sākās lielā ekonomiskā krīze, depresija. Mana mamma, pati nezinot latviešu
valodu, aizsūtīja mani uz vienu no labākajām pamatskolām valstī – Kronvalda
pamatskolu. Klasesbiedram vectētiņš

cības metode, ka līdz pat šai dienai negribu zīmēt. Viņš izdzina visu patiku."

Foto – Monika Griezne

Zaļkalns, Zemdega,
Melderis

bija valsts prezidents Čakste, bet pēc
manas draudzenes Aijas tēta, arhitekta
Paula Kundziņa, ierosinājuma izveidoja Brīvdabas muzeju," atceras Ēvī. Starp
citu, arī skaisto skolas ēku Ādažu centrā
1927. gadā uzcēla pēc arhitekta Paula
Kundziņa projekta.

Berga kundze un Brencēns

Tēlniece arhīvam nodevusi savus
skolas laika materiālus – liecību un
raksturojumu, lai nākamās paaudzes
varētu ielūkoties 20. gadsimta 30. gadu
skolu vēsturē. Tagad Ēvī rāda šo materiālu foto, kur lasāms viņas raksturojums: "Uzmanīga, dzīva, atjautīga, labi
runā un stāsta." Ēvī pati gan uzskata,
ka bijusi klusa un noslēgta. "Es biju ārkārtīgi kautrīga," viņa piebilst un atceras situācijas no bērnības: "Kaimiņiene
Berga kundze nāca pretī pa ielu. Viņa
slikti dzirdēja, tādēļ nekādi nesapratu,
kurā brīdī kniksēt – pirms viņu sveicinu, pēc tam vai reizē ar sveicienu. Uztraucos, vai neierunāšos par ātru un vai
viņa mani vispār dzirdēs... Ja uzaicināja
ciemos un ļoti gribēju apēst ko garšīgu, tik un tā vairākas reizes atsacījos:
"Nē, paldies, nē, paldies." Vai bērnībā
labi padevās zīmēšana? "Pfu, nē, zīmēt
man riebās. Zīmēt man mācīja Eduards
Brencēns. Viņš bija ilustrējis brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laikus", bija grafiķis,
dekorators, gleznotājs, kas tik viņš nebija. Viņam bija tāda zīmēšanas apmāĀDAŽU VĒSTIS 15. APRĪLIS (162) 2014

Ēvī Upnieces pasniedzēju vidū
bija arī leģendārie tēlnieki Teodors
Zaļkalns, Kārlis Zemdega un Emīls
Melderis: "Zaļkalns iemācīja plastiku,
Melderis – būvēt, bet Zemdega iedeva garu. Piektajā kursā nāca pozēt tāds
pliks puika ar dvielīti ap gurniem. Zemdega mācīja, ka labākais veids, kā izveidot skaistu darbu, ir iejusties viņa tēlā
– iedomāties, kā viņš jūtas, par ko domā
utt. Zemdega lika apjaust, cik svarīgi
materiālā ielikt jūtas. Reizēm es redzu
perfekti nostrādātu mākslas darbu, bet
man tas nepatīk. Lai darbs uzrunātu,
tajā jāieliek mīlestība."
"Jūs ar Leo Kokli esat laika biedri, arī
viņam šogad būtu apritējuši 90. Vai Jūs
viņu pazināt?" jautāju. "Kā tad! Jā, Kokle bija ļoti jauks cilvēks. Es īpaši nedraudzējos, bet vienu reizi biju viņu mājā.
Mēs, tēlnieki, akadēmijā bijām pirmajā
stāvā, gleznotāji – otrajā. Atceros, ka
viņa mamma bija ļoti jauka, cienāja
mūs visus. Kokle bija ļoti talantīgs un
mīļš," atminas tēlniece. "Kāpēc visi jūsu
veidotie tēli ir tikai sievietes?" prasu. "Ja
jūs pazītu Rapiķi, tad tā nejautātu! Nu,
iedomājieties, ja atnāk aktrise, un mēs
čubināmies, tas ir viens, bet, ja pozētu
viens izskatīgs, foršs aktieris, tad Rapiķis vai nu viņam galvu noskrūvētu, vai
man. Padomājiet... Viens foršs vīrietis,
jūs viņu veidojat vienu dienu, otru, trešo, ceturto... Nu, cik tur daudz vajag, lai
iemīlētos... Nē, neesmu taisījusi nevienu vīrieti. Vienīgi akadēmijā reizi bija
uzdevums veidot operdziedoņa Artūra
Frīnberga portretu. Dievīgs dziedātājs."

Cilvēku mīlestība un
tūrisms

"Ja nebūtu sadegušas visas tās brīnišķīgās atsauksmes... Tik daudz siltu
vārdu. Kāds cilvēks pēc izstādes man
pat bija uzrakstījis dzejoli... Kad mūsu
mājās sanāca pus pagasts un notika visa
tā šausmīgā bohēma, tad tie labie vārdi
mani turēja, es domāju – štrunts ar to
visu. Vispār bohēma mūsu mājās veicināja tūrismu. Ja sanāca veči un es jutu,
ka nupat sāksies, devos uz Rīgas staciju
un iekāpu pirmajā vilcienā. Biļešu vairs
nav? Nekas. Kāpju iekšā, samaksāju par
braucienu un trīs dienas dzīvojos pa
Maskavu, izstaigājos pa visiem muzejiem, sapirku traukus, keramiku. Teātra biļetes momentā nevarēja dabūt, bet

Paziņojums par detālplānojuma publisko
apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes
2014. gada 25. marta lēmumu Nr. 67 tiek
nodots publiskajai apspriešanai nekustamo īpašumu "Kaijas" (kad. apz. 8044 013
0002), "Lagūnas" (kad. apz. 8044 013 0288)
un "Lācīši" (kad. apz. 8044 013 0391) Ādažu novada Baltezera ciema detālplānojuma
projekts.
Sabiedriskā apspriešana norisināsies no
š. g. 16. aprīļa līdz 16. maijam.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties SIA "AB ARHO" telpās darba dienās no
plkst. 09.00 līdz 17.00 Ganību dambī 30A,
Rīgā, LV-1005, kā arī Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A (2. stāvā), Ādažos,
LV-2164 pirmdienās plkst. 10.00–13.00;
13.45–18.00, ceturtdienās plkst. 08.00–
13.00; 13.45–17.00.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme tiks
organizēta 2014. gada 8. maijā Ādažu novada būvvaldes telpās no plkst. 15.00 līdz
17.00.
Paziņojums par saistošo noteikumu
izdošanu
Ādažu novada domes 2014. gada
25. marta sēdē ir izdoti saistošie noteikumi
Nr .6 "Saistošie noteikumi par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma
"Lībieši 3" lokālplānojuma grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem". Ar saistošajiem noteikumiem var
iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas
lapā www.adazi.lv.
Paziņojums par lokālplānojuma publisko
apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes
2014. gada 25. marta lēmumu Nr. 65 "Par
Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā
īpašuma "Ziemeļi" lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai", laikā no
16. aprīļa līdz 15. maijam publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā nekustamā īpašuma "Ziemeļi" lokālplānojuma redakcija. Visi interesenti ar lokālplānojuma
redakciju varēs iepazīties Ādažu novada
būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā, katru darba dienu būvvaldes darba
laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 8. maijā plkst. 16.00
Ādažu novada būvvaldes telpās.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
par izstrādāto lokālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Ādažu novada domē Gaujas
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164,
katru darba dienu domes darba laikā vai
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē
andrejs.petskojs@adazi.lv līdz 2014. gada
15. maijam.

11

PERSONĪBA/PAZIŅOJUMI

Ādažu novada domes laikrakstam
"Ādažu Vēstis" (Nr. 162) izdots informatīvs pielikums, kurā publicēti šādi Ādažu
novada domes saistošie noteikumi:
Nr.8 (25.03.2014.) "Grozījumi Ādažu
novada domes saistošajos noteikumos
Nr.3 "Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014. gadā.""
Nr.6 (25.03.2014.) "Saistošie noteikumi
par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma "Lībieši 3" lokālplānojuma
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem."
Šie saistošie noteikumi publicēti arī
Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā,
Ādažu novada domes Sociālajā dienestā
Gaujas ielā 13/15, SIA "Ādažu Namsaimnieks" Gaujas ielā 16 un Ādažu novada
domes bibliotēkā Gaujas ielā 30.
Paziņojums par detālplānojuma
grozījumu izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2014. gada 25. marta sēdes lēmumu
Nr. 68, ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumam "Sauleslejas"
ar kadastra apz. 8044 004 0100, iekļaujot
grozījumu projektā arī īpašumu "Augšnagaiņi" ar kadastra apz. 8044 004 0102.
Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis
Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un
ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Ādažu novada domē, iesniegumā
norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.
Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes
2014. gada 25. marta sēdes lēmumu Nr. 66
"Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā Kadagas ciema centrālai
daļai", ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar
nolūku pamatot dzīvojamās un publiskās apbūves izvietošanu saskaņā ar Ādažu novada
teritorijas plānojumu.
Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir
apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu
domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz epasta adresi būvvaldē silvis.grinbergs@adazi.lv
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Foto – Monika Griezne

UZMANĪBU! SVARĪGI!

Varētu šķist, ka mākslinieks darbu noslēpis veikala maisiņā tādēļ, lai neviens to
neredzētu pirms laika. Patiesībā māls jāietin slapjās lupatās un maisā, lai neizžūtu,
nesacietētu un varētu veidot tālāk.

izstaigāju visas izstādes, muzejus. Pēc
trim dienām, kad atgriezos, vīram arī
bija gana. "Saki, lai iet mājās, dzen visus
ārā," viņš lūdzās.

Lācis – alkoholiķis

"Ja kādam mājās bija lieks krokodils,
bet to vairs nevajadzēja, savukārt Rapiķim bija lieks honorārs, viņš to noteikti
paņēma," joko Ēvī un atceras: "Vienu
rītu Rapiķis man saka – nopērc medu.
"Mums ir medus! "Vajag vēl!" Labi. Vienu dienu pēc darba nāku no autobusa
pieturas, stiepju to medus burku un
dzirdu dīvainas skaņas – tā kā govs blēj
vai kas. Mīlīt, sētvidū pie ķēdes uz divām
kājām – dzīvs lācis! Izrādās, lācis bija atvests no Krasnojarskas, sākumā dzīvojis
Katlakalnā. Kamēr maziņš, nekas, bet
lielu lāci neviens laikam vairs negribēja
paturēt. Bija sastrādājis arī kaut kādas
blēņas. Labi, ka mums bija metāla darbnīca, uztaisījām Mišelim būri. Viņš gan
ātri izraka bedri un bija ārā. Neatceros,
kā dabūjām viņu atpakaļ, bet pēc tam
piebūvējām arī metāla grīdu. Uztaisījām būrī arī tādu šūplādi, kur likt ēdienu. Kad Mišelis gribēja ēst, dauzīja to.
Reiz Mišelis pamanījās tukšā mucā iebāzt savu galvu, nezinu, kā dabūjām ārā.
Trakākais, ka Katlakalnā Mišelis bija iemācīts dzert. Lācis bija alkoholiķis. Veči
viņam bieži bija devuši aliņu. Vienreiz
pie mums ciemos bija atnācis ģenerālis.
Šim kabatā cukurgrauds. Līdzko pagriezās, Mišelis viņam noplēsa uzplečus. No
lāča izteiksmes nekad nevarēja saprast,
vai viņš ir dusmīgs, vai – priecīgs. Kad
Mišelis kārtējo reizi izmuka, sāka visu
demolēt, apdraudēt kaimiņus un nevarējām viņu vairs noķert, nācās izsaukt
mednieku un aizsūtīt uz labākiem medību laukiem."

Normālie un laikmetīgie

"Kā izvēlaties tēmas un modeļus, ko
veidosiet?" prasu. "Redzat, es arī jūs varētu veidot, bet es jūs nepazīstu. Ir svarīgi pazīt cilvēku. Kāpēc tik daudz aktrišu?
Gadu desmitiem gāju uz teātri, tās aktrises bija jau sirdī. Tagad Pēterbaznīca reizi gadā dot iespēju normālajiem izstādīt
savus darbus, nevis visiem šitiem." (Ēvī
pirkstu pieliek pie deņiem. M.G.)
"Kas ir normālie?" "Ne tie, kas saloka
vienu dzelzīti un iesmērē to kā mākslu.
Normālie nav laikmetīgie. Bet normālos jau šodien ņem par pilnu tikai reizi gadā," atbild māksliniece. Teju visu
mūžu dzīvojot pie ezera, Ēvī ir savs viedoklis arī par apbūves projektiem: "Ne
ķeizara, ne Ulmaņa, ne padomju laikā
ezermalā būvēties nedrīkstēja. Tagad uz
ezeru nevaru pat paskatīties, nevaru kājas pamērcēt, viss aizbūvēts."

Dzīvot tālāk

Optimiste – tāds bija mans pirmais
iespaids par jums. Kas to ļauj saglabāt?
"Dievs uzliek tik, cik vari panest, un ne
vairāk. 1985. gadā vīrs aizgāja bojā autokatastrofā. No tā laika viena pati cīnos, ne
man kāda brūtgāna, nekā. Strādāju, taisu
jaunus darbus. Kad dēls bija dzīvs, viņš
man palīdzēja ceļot... Esmu daudz kur bijusi. Protams, tagad, kad viss nodega, no
prieka nelēkāju, bet citiem ir daudz grūtāk. Un es visu laiku domāju, ka uz priekšu viss būs labi. Īsi pirms uguns nelaimes
biju Parīzē, ciemojos pie tēlnieces
Valentīnas Zeiles. Abas gājām uz "Moulin
Rouge", uz kabarē izrādi. Bija tā skaisti
jāsaģērbjas, Valentīnai – garā kleita, es
iegādājos tādu ekstravagantu šalli... Nu jā.
Kā atbraucu, tā tas ugunsgrēks... Ak, viss
jau dega un sadega, bet to Parīzes šalli gan
žēl, to šalli gan..."
Monika Griezne
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējā (25.03.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Juris
Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Valērijs Bulāns, Uģis Dambis, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Ilze Pētersone, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks,
Māris Sprindžuks, Edvīns Šēpers, Karina
Tinamagomedova.
1. Par grozījumiem 17.12.2013. lēmumā Nr. 305 "Par dalību projektā "Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai"".
Lēmums: Grozīt 17.12.2013. lēmuma
Nr. 305 "Par dalību projektā "Digitālo klavieru iegāde Ādažu vidusskolai"" nolēmuma 3. punktu, izsakot to jaunā redakcijā:
"Piedalīties projekta "Digitālo klavieru
iegāde Ādažu vidusskolai" īstenošanā par
kopējo summu EUR 1304,96 (bez PVN), tai
skaitā, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 940,07".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

2. Par līdzfinansējumu piešķiršanu
biedrības "Ādažu novada pensionāru biedrība" projektam "Laikam līdzi Ādažos".
Lēmums: Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu EUR 427,00 apmērā biedrības organizētajam projektam "Laikam līdzi Ādažos"
ar mērķi izstrādāt mājas lapu. Finansējumu
projekta īstenošanai paredzēt no pašvaldības 2014. gada budžeta līdzekļiem (sociālā
dienesta sadaļa).
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

3. Par dalību folkloras festivālā Polijā.
Lēmums: Atbalstīt finansējuma piešķiršanu Ādažu vidusskolai 4233 EUR apmērā
ar mērķi nodrošināt deju kolektīva "Rūta"
piedalīšanos folkloras festivālā Krakovā
(Polijā) no š.g. 11. jūnija līdz 16. jūnijam.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

4. Par ziedojumu Kokneses fondam –
ozolu alejas izveidošanai.
Lēmums: Atbalstīt ziedojuma piešķiršanu 500 EUR apmērā "Koksnes fondam"
Latvijas 38 ozolu godasardzes izveidošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

5. Par Ādažu novada Baltezera ciema
nekustamā īpašuma "Ziemeļi" lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
Baltezera ciema nekustamā īpašuma "Ziemeļi" lokālplānojuma redakciju, nosakot
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku
par četrām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

6. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu Ādažu novadā, Kadagas ciema centrālajai daļai.
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Lēmums: Uzsākt Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta izstrādi
ar nolūku pamatot dzīvojamās un publiskās
apbūves izvietošanu saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

7. Par Ādažu novada Baltezera ciema
nekustamo īpašumu "Kaijas", "Lagūnas"
un "Lācīši" detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Baltezera ciema nekustamo īpašumu "Kaijas", "Lagūnas"
un "Lācīši" detālplānojuma projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku
par trim un ne garāku par sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

8. Par atļauju ietvert detālplānojuma
grozījumu projektā nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Birznieku ciemā,
"Sauleslejas" nekustamo īpašumu "Augšnagaiņi".
Lēmums: Ietvert nekustamā īpašuma
"Sauleslejas" detālplānojuma grozījumu
projekta teritorijā nekustamo īpašumu
"Augšnagaiņi". Slēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju K.O.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

9. Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu "Sauleslejas" un
"Augšnagaiņi" detālplānojuma projekta
izstrādāšanai.
Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu
nekustamo īpašumu "Sauleslejas" un "Augšnagaiņi" detālplānojuma projekta izstrādāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

10. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Ādažu novadā, Ādažu ciemā, "Sliedes".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, "Sliedes", projektā
ietverot nekustamos īpašumus "Zemdegas"
un "Podnieki", ar mērķi veikt zemesgabala
sadalīšanu un servitūta ceļa pārkārtošanu,
ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

11. Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem "Sliedes", "Zemdegas"
un "Podnieki".
Lēmums: Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem "Sliedes", "Zemdegas" un "Podnieki".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

12. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības

projektu nekustamajam īpašumam Ādažu
novadā, Alderu ciemā, "Kalnmalas".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Ādažu novadā, Alderu ciemā, "Kalnmalas"
ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu, ielas
veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

13. Par nosacījumu apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam "Kalnmalas".
Lēmums: Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu novada Alderu ciema nekustamajam īpašumam "Kalnmalas".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

14. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Ādažu novadā, Garkalnes ciemā, Lazdu
ielā 20.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam
Ādažu novadā, Garkalnes ciemā, Lazdu ielā
20 ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

15. Par nosacījumu apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Lazdu ielā 20.
Lēmums: Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu novada Garkalnes ciema nekustamajam īpašumam Lazdu ielā 20.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

16. Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Baltezera ciema nekustamajam
īpašumam "Spīdolas" apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada
Baltezera ciema nekustamā īpašuma "Spīdolas" zemes vienības ierīcības projektu un
piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

17. Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam "Daiņi" apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamā īpašuma "Daiņi"
zemes vienības ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

18. Par saistošo noteikumu Nr. 6 "Saistošie noteikumi par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma "Lībieši
3" lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem" izdošanu.
Lēmums: Izdot saistošos noteikumus
Nr. 6 "Saistošie noteikumi par Ādažu novada
Baltezera ciema nekustamā īpašuma "Lībieši
3" lokālplānojuma grafisko daļu un teritori13
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jas izmantošanas un apbūves noteikumiem".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

19. Par zemes piešķiršanu nomā dzīvojamās mājas uzturēšanai.
Lēmums: Piešķirt nomā J. L. līdz 2025.
gada 31. decembrim pašvaldībai piekritīgo
1/5 domājamo daļu no "Kauguri", Baltezers
zemes 0,039 ha platībā dzīvojamās mājas
uzturēšanai, nosakot zemes lietošanas mērķi: individuālo dzīvojamo māju apbūve.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

20. Par zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2016. gada
31. decembrim A. B. Lazdu iela 7 daļu, mazdārziņa Nr. 12 zemesgabalu 0,07 ha platībā,
nosakot zemes lietošanas mērķi: zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

21. Par mērniecības kļūdu rezultātā
radušos neapbūvēto zemesgabalu.
Lēmums: Noteikt, ka mērniecības kļūdu rezultātā radies neapbūvētais zemesgabals 0,05 ha platībā starp nekustamajiem
īpašumiem Pasta iela 6 un Pirmā iela 29A
ir zemes starpgabals, kas nav izmantojams
zemes reformas pabeigšanai. Noteikt, ka
neapbūvētais zemes starpgabals piekrīt pašvaldībai un ir ierakstāms zemesgrāmatā uz
pašvaldības vārda.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

22. Par nekustamā īpašuma piešķiršanu.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas pilsonis
S. Ņ. iegūst īpašumā daļu no nekustamā
īpašuma "Čiekurkrasti", Baltezers zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa un garāžas
uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

23. Par nekustamā īpašuma piešķiršanu.
Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis M. D. iegūst īpašumā daļu
no nekustamā īpašuma "Čiekurkrasti", Baltezers zemesgabala 1,31 ha platībā dzīvokļa
un garāžas uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

24. Par nekustamā īpašuma piešķiršanu.
Lēmums: Piekrist, ka "Danske Bank" AS
iegūst īpašumā nekustamā īpašuma "Vanagi", Baltezers zemesgabala 0,12 ha platībā
1/2 domājamo daļu komercdarbības objekta uzturēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

25. Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piemērošanu.
Lēmums: Atteikt piešķirt SIA "Ādažu
īpašumi" nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu par nekustamo īpašumu - zemi
Gaujas ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā par
2014. gadu 25% apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

26. Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piemērošanu.
Lēmums: Piešķirt SIA "Jaunā skola" ne14

kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
par nekustamo īpašumu – zemi Attekas ielā
35, Ādažos, Ādažu novadā, par 2014. gadu
25% apmērā.

Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, "atturas" – nav (nebalso K. Dāvidsone).

27. Par finansējumu Rīgas plānošanas
reģiona pašvaldību projektu attīstīšanai.
Lēmums: Atbalstīt dotācijas piešķiršanu EUR 698.04 apmērā Rīgas plānošanas
reģiona ES struktūrfondu projekta nodaļas
darbības finansēšanai. Pilnvarot Ādažu novada domes priekšsēdētāju noslēgt sadarbības līgumu ar Rīgas plānošanas reģiona ES
struktūrfondu projekta nodaļu par dotācijas piešķiršanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

28. Par telpas nomas līguma pagarināšanu un nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Iznomāt Biedrībai "Gaujas
partnerība" telpu, kas atrodas Gaujas ielā
33A, Ādažos, Ādažu novadā uz 3 gadiem,
nosakot nomas maksu EUR 8,00 mēnesī,
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

29. Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemi zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā.
Lēmums: Piekrist pārņemt valstij piekrītošos publiskos ūdeņus un zemi, kas atrodas
pašvaldības administratīvajā teritorijā (Lielais
un Mazais Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers,
Gaujas upe) pašvaldības valdījumā, saskaņā
ar MK izstrādāto rīkojuma projektu, ar nosacījumu, ka pašvaldībai ir tiesības zemes īpašnieka vārdā saskaņot inženierbūvju (aizsargdambju, sūkņu staciju, krasta nostiprinājumu, u.c.) būvniecību, kā arī šīs inženierbūves
ierakstīt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda
kā patstāvīgus īpašuma objektus.

Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (N. Zviedris).

30. Par nekustamā īpašuma nodošanu
bezatlīdzības lietošanā.
Lēmums: Nodot SIA "Ādažu Namsaimnieks" bezatlīdzības lietošanā pašvaldībai
piederošās telpas 60,58 kvadrātmetru platībā Attekas ielā 43 siltumapgādes pārvades
nodrošināšanai Ādažu centra ciematam.
Noteikt līguma termiņu – 2031. gada 13.
jūlijs, ar nosacījumu, ka SIA "Ādažu Namsaimnieks" arī pēc 2016. gada 31. jūlija tiek
izsniegta atbilstoša siltumenerģijas apgādes
pakalpojuma licence.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

31. Par pašvaldības īpašumā esošu
transporta līdzekļu izmantošanu un grozījumiem lēmumā par transporta līdzekļu
izmantošanu Ādažu novada pašvaldībā.
Lēmums: Nodot pašvaldības īpašumā
esošo transporta līdzekli Opel Antara Enjoy, valsts Nr. JL 6365 domes izpilddirektoram individuālā lietošanā. Noteikt trans-

porta līdzekļa degvielas patēriņu 10,3 litri
uz 100 km ar limitu 80 litri mēnesī.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

32. Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu
novadā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr. 7 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem
sabiedriskajā transportā Ādažu novadā".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

33. Par Ādažu vidusskolas skolēnu
pārvadājumiem.
Lēmums: Piekrist, ka Ādažu vidusskolas
skolēni, kuru deklarētā dzīvesvieta atrodas
Ādažu novada administratīvajā teritorijā
un par kuriem Ādažu novada dome veic
maksājumus MK 2009. gada 4. augusta noteikumu Nr. 872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršruta
tīkla maršrutos" 9. un 10. punktā noteiktajā
apmērā, tiek pārvadāti ar SIA "EkspressĀdaži" sabiedrisko transportu vienu reizi
dienā līdz Ādažu vidusskolai un vienu reizi
atpakaļ Ādažu novada administratīvajā teritorijā, izdarot attiecīgus grozījumus 2013.
gada 27. jūnija starp Ādažu novada domi un
SIA "Ekspress-Ādaži" noslēgtajā līgumā Nr.
JUR 2013-06/376 par skolēnu pārvadāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

34. Par grozījumiem Ādažu novada
domes 2014.gada 25. februāra lēmumā
Nr. 53 "Par sadarbības līguma slēgšanu
par koplietošanas meliorācijas sistēmu
ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību."
Lēmums: Izdarīt grozījumus domes
2014. gada 25. februāra lēmumā Nr. 53 "Par
sadarbības līguma slēgšanu par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un
uzturēšanas kārtību", izsakot nolēmuma
daļu jaunā redakcijā: "Slēgt sadarbības līgumu ar Carnikavas novada pašvaldību par
koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību (vienošanās
projekts pielikumā)".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

35. Par grozījumiem budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr. 8 "Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 3 "Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2014.gadā"".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

36. Par grozījumiem nolikumā "Par finansējuma piešķiršanu sporta veidiem un
sporta pasākumu organizēšanai Ādažu
novadā".
Lēmums: Apstiprināt grozījumus Ādažu
novada domes 2014. gada 28. janvāra nolikumā "Par finansējuma piešķiršanu sporta
veidiem un sporta pasākumu organizēšanai
Ādažu novadā".
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
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37. Par grozījumiem nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā.
Lēmums: Apstiprināt Arturu Šmauksteli
par Ādažu novada domes Nepilngadīgo lietu komisijas locekli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

38. Par izmaiņām domes struktūrvienību struktūrā.
Lēmums: Apstiprināt domes adminis-

trācijā saimniecības un infrastruktūras
daļas struktūru jaunā redakcijā, būvvaldes
struktūru jaunā redakcijā, juridiskās un iepirkumu daļas struktūru jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

39. Par izmaiņām arhīva ekspertu komisijas sastāvā.
Lēmums: Veikt grozījumus domes
24.01.2012. lēmuma Nr. 7 "Par arhīva ek-

spertu komisijas izveidi" 3.2. punktā, izsakot
to šādā redakcijā: "Komisijas loceklis: Kancelejas vadītāja Jevgēnija Sviridenkova".
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".

40. Par atteikumu uzņemt pašvaldības
dzīvokļu rindā.
Lēmums: Atteikt uzņemt rindā uz pašvaldības dzīvokli B.S.
Balsojums: netiek atklāts.

Ādažu novada domes ārkārtas (11.03.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: Pēteris
Balzāns, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Uģis
Dambis, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša,
Ilze Pētersone, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Māris Sprindžuks, Karina
Tinamagomedova.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsoņi (5 personas), Ukrainas pilsoņi
(2 personas), kā arī sabiedrība ar ierobežotu atbildību īpašumā iegūst daļas no nekustamā īpašuma "Čiekurkrasti", Baltezers,
zemesgabala 1,31 ha platībā daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas un garāžas uzturēšanai.
Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (A. Keiša).

Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republi-

kas nepilsone T. Č. iegūst īpašumā Cielavu
ielā 16, Ādažos zemesgabalu 0,1163 ha platībā dārza mājas celtniecībai un uzturēšanai.

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

Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsone J. B. iegūst īpašumā Cielavu
ielā 18, Ādažos zemesgabalu 0,1246 ha platībā dārza mājas celtniecībai un uzturēšanai.
Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (A. Keiša).

Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis J. K. iegūst īpašumā Vidus
ielā 4, Stapriņos zemesgabalu 0,1413 ha pla-

tībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.

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

Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis D. S. iegūst īpašumā Strazdu
ielā 2, Ādažos zemesgabalu 0,0865 ha platībā dārza mājas celtniecībai un uzturēšanai.
Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (A. Keiša).

Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas pilsone A. P. iegūst īpašumā Strazdu ielā
17, Ādažos zemesgabalu 0,0938 ha platībā
dārza mājas celtniecībai un uzturēšanai.
Balsojums: "par" 12 balsis, "pret" – nav, "atturas" – 1 (A. Keiša).

Ādažu novada domes ārkārtas (18.03.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 11 deputāti: Pēteris
Balzāns, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Uģis
Dambis, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša,
Ilze Pētersone, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Karina Tinamagomedova.
1. Par dalību projektā "Sporta inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs
Ādažu novadā".
Lēmums: Piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā "Sporta
inventāra iegāde vispārējās izglītības iestādēs", izstrādājot projektu sporta inventāra
iegādei vispārējās izglītības iestādēs Ādažu
novadā. Iesniegt projektu Izglītības un zinātnes ministrijai ar mērķi atbalstīt nepieciešamā sporta inventāra iegādi vingrojumu
un vingrinājumu apguvei, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu

un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, nostiprinot un uzlabojot veselību, attīstot fiziskās spējas, sekmējot harmonisku
fizisko un garīgo attīstību. Piedalīties projekta īstenošanā, prognozējot summu 8850
EUR (ar PVN). Projekta apstiprināšanas
gadījumā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".

2. Par dalību projektā "Skārienjutīgā
ekrāna iegāde Ādažu vidusskolas muzejam".
Lēmums: Izstrādāt projektu skārienjutīgā ekrāna iegādei Ādažu vidusskolas muzejam lauku attīstības programmas ietvaros. Izstrādāto projektu iesniegt biedrības
"Gaujas Partnerība" izsludinātajā atklātajā
konkursā. Piedalīties projekta īstenošanā,

plānojot summu 1600 EUR (bez PVN).
Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".

3. Par dalību projektā "Teleskopa iegāde Ādažu vidusskolas observatorijai".
Lēmums: Izstrādāt projektu teleskopa
iegādei Ādažu vidusskolas observatorijai
lauku attīstības programmas ietvaros. Izstrādāto projektu iesniegt biedrības "Gaujas
Partnerība" izsludinātajā atklātajā konkursā. Piedalīties projekta īstenošanā, plānojot
summu 2161,18 EUR (bez PVN). Projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
Balsojums: vienbalsīgi (11) "par".

Ādažu novada domes ārkārtas (27.03.2014.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Juris
Antonovs, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns,
Uģis Dambis, Kerola Dāvidsone, Adrija
Keiša, Ilze Pētersone, Pēteris Pultraks, Liāna
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Pumpure, Jānis Ruks, Māris Sprindžuks,
Edvīns Šēpers, Karina Tinamagomedova.
1. Par Uģa Dambja iesniegumu par
atbrīvošanu no deputāta pienākumu pil-

dīšanas.
Lēmums: Atbrīvot U. Dambi no deputāta pienākuma pildīšanas.
Balsojums: vienbalsīgi (14) "par".
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AICINĀM PIETEIKTIES MĀJRAŽOTĀJUS UN AMATNIEKUS

No sirds sveicam seniorus jubilejā!

Biedrība "Gaujas Partnerība" šā gada 24. aprīlī Ādažos, Gaujas ielā 33A,
240. kabinetā plkst. 19.00 rīko diskusiju par mājražošanu un amatniecību
Ādažu novadā. Aicinām tajā piedalīties visus novadā darbojošos
mājražotājus un amatniekus! Lūgums pieteikt savu dalību, rakstot uz
e-pastu: gaujaspartneriba@inbox.lv vai zvanot pa tālruni: 29469264.

Stefāniju Brežģi 70 g.
Ludmilu Cibuļsku 70 g.
Dorosīdu Cvetkovu 70 g.
Anitu Horsti 70 g.
Ņinu Jurčenko 70 g.
Maiju Melkus 70 g.
Tamilu Akimovu 75 g.
Juzefu Baltiņu 75 g.
Ati Bergu 75 g.
Valentīnu Jēkabu Gruzinski 75 g.
Andreju Ķiģeli 75 g.
Liliju Neikenu 75 g.
Gaļinu Puriņu 75 g.
Innu Sobkalovu 75 g.
Zigrīdu Valdmani 75 g.
Irinu Zlotņikovu 75 g.
Marku Kučerenko 80 g.
Leonoru Puzu 80 g.
Teklu Bakšu 85 g.
Feodosiju Lotko 85 g.
Irinu Tomsoni 85 g.

Nāc un skriesim kopā!
1. maijā plkst. 11.00
Krosa stafešu skrējiens
apkārt Vējupei
Skrējiena garums –
3090 metru,
kas sadalīts 5 etapos:
1. 650 m Starts Vējupes pludmalē līdz
Attekas un Skolas ielas krustojumam
2. 775 m Attekas un Skolas ielas
krustojums – Draudzības iela
3. 665 m Draudzības iela – Vējupes iela
4. 500 m Vējupes iela – Vējupe
5. 500 m Vējupe – finišs Vējupes
pludmalē

PENSIONĀRU APVIENĪBAS
"OPTIMISTS" IKMĒNEŠA SAIETS
16. aprīlī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
Programmā – tikšanās ar aktrisi Veltu
Skursteni. Mīļi aicināts ikviens!
Pensionāru padome
PENSIONĀRU APVIENĪBAS
"OPTIMISTS" LIELDIENU
SARĪKOJUMS
21. aprīlī plkst. 14.00 Gaujas ielā 16
Programmā: pašdarbības kolektīvu
koncerts, dejas kopā ar Rīgas danču
klubu. Pensionāru padome
PENSIONĀRU APVIENĪBAS
"OPTIMISTS" MAIJA MĒNEŠA SAIETS
21. maijā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
Tikšanās ar Eiroparlamenta deputāti
Inesi Vaideri. Mīļi aicināti visi
interesenti! Pensionāru padome

Norises Ādažu Kultūras centrā Gaujas ielā 33A
Līdz
15. maijam

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

21. aprīlī
plkst. 12.00

V Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls-konkurss PLAUKSTOŠĀ
ŪDENSROZE

24. aprīlī
plkst. 18.00

Leļļu izrāde MAKSS un MORICS
Savus niķus un stiķus izstrādās pasaules slavenākie delveri Makss un Morics, kuru
tēlos iejutīsies Latvijas Leļļu teātra aktieri Artūrs Putniņš un Daumants Švampe.
Biļetes: EUR 3–6 Kultūras centra kasē

6. maijā
plkst. 19.00

Melodrāma DZEJNIECE. MIRDZAS ĶEMPES MĪLESTĪBA
Autors: Vilnis Vējš. Lomās: Raimonda Vazdika, Andris Bulis, Ģirts Šolis. Izrādē par
kādreiz leģendāro Tautas dzejnieci savienoti fakti no viņas dzīves, dzejas motīvi,
dokumentāli kinokadri un Edgara Makena speciāli rakstītas dziesmas. Darbība notiek 50. gados, kad Mirdza Ķempe ir, kā pati izteikusies "ne jauna, ne veca", bet vientuļa un jau sacerējusi testamentu. Negaidīti viņas mājās un arī dzīvē ienāk Linards
Naikovskis – izskatīgs jauns cilvēks, kurš drīz vien kļūst par dzejnieces vīru. Viņam
izveidojas saspīlētas attiecības ar Ķempes uzticamo šoferi Žani, un arī sarežģījumi
laulības dzīvē nav tālu... Režisors Ģirts Šolis: „Būtisks šķita vēstījums par radošu cilvēku "virtuvi" un ikdienu citā laikmetā. Vēlējos parādīt dzīvus cilvēkus, viņu ieradumus.
Tādēļ izmantoti salīdzinājumi un zemteksti, pretnostatot Dzejnieces "mājas dzīvi"
oficiālajām kino un radio hronikām". Vairāk www.kulturmarka.lv
Biļetes: EUR 8–12 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

Ieeja brīva

Ieeja brīva

10. maijā
plkst. 19.00

Jauniešu kora MUNDUS koncerts UZPLAUKT KRĀSĀS
Biļetes: EUR 2 Kultūras centra kasē

17. maijā
no plkst. 9.00

GAUJAS SVĒTKI
Svētki ādažniekiem un viesiem, kur rast izjūtu, ka ikviens ir savējais – liels vai mazs.
Tuvāka informācija www.adazukultura.lv
Ieeja brīva

Tuvāka informācija pa tālr.: 67997764, 67997171, www.adazikultura.lv
BIĻEŠU PARADĪZES (Kultūras centra) kases darba laiks
O. 9.00–14.00, T. 15.00–19.00, C. 9.00–13.00, P. 16.00–21.00
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230
© "Ādažu Vēstis" Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Korektore Maija Drunka. Maketētāja Alda Palmbaha.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild tos
sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz "Ādažu Vēstīm" obligāta.
Iespiests SIA "McĀbols Poligrāfija". Tirāža 4000 eksemplāri.

16

Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome
DIEVKALPOJUMI
LIELDIENU LAIKĀ
BALTEZERA BAZNĪCĀ:
13. aprīlī plkst. 11.00 – Pūpolu vai
Palmu Svētdienas dievkalpojums;
17. aprīlī plkst. 19.00 – Zaļās
Ceturtdienas dievkalpojums;
18. aprīlī plkst. 19.00 – Lielās
Piektdienas – Krusta godināšanas
dievkalpojums;
19. aprīlī plkst. 22.30 – Lieldienu
nakts vigīlija;
20. aprīlī plkst. 11.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Baltezera dievnamā;
20. aprīlī plkst. 15.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums
Carnikavas dievnamā Siguļos.
LIELDIENU
DIEVKALPOJUMI
ĀDAŽU MILITĀRĀS
BĀZES KAPELĀ
Svētdien, 13. aprīlī plkst. 15.00
PŪPOLSVĒTDIENA
Pūpolu un palmu zaru svētīšana
Svētdien, 20. aprīlī plkst. 13.00
Kunga Augšāmcelšanās dienas
LIELDIENU Sv. Mise
Lieldienu ēdiena un ūdens svētīšana
Svētdien, 27. aprīlī plkst. 15.00
KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA
Pēc Sv. Mises – draudzes Lieldienu
agape
Pirms katras Sv. Mises – Grēksūdzes
sakraments
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personas apliecinošs dokuments!
Tuvāka informācija pa tālr. 26434830
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