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Cels jaunu ēku Ādažu vidusskolas
sākumskolas posma skolēniem

Pirms gada oktobrī, izvērtējot straujo
skolēnu skaita pieaugumu, Ādažu novada dome pieņēma konceptuālu lēmumu
– nākotnē veidot divas skolas ēkas. Pēc
tam dome izsludināja konkursu tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma
(TEP) izstrādei. Iepirkuma procedūras
rezultātā tika noslēgts līgums ar SIA
“AC Konsultācijas”, lai izvērtētu ilgtermiņa demogrāfiskās tendences, izanalizētu pieprasījumu pēc izglītības pakalpojumiem Ādažu novadā un pamatotu
jaunas skolas ēkas izveides celtniecības
nepieciešamību. 2015. gada septembrī
dome uzklausīja SIA “AC Konsultācijas”
TEP gala ziņojumu, kurā konstatēti būtiskākie faktori, kas ietekmē izglītības
sistēmas attīstību Ādažu novadā. Tie ir:

1. Dzimstība. Jau piekto gadu pēc kārtas
mācības Ādažu vidusskolā uzsāk 6 – 7
pirmās klases (salīdzinājumam – šogad
7 gadu vecumu sasniegušo bērnu skaits
par 105 pārsniedz 18 gadīgo jauniešu
skaitu). No 2009.-2014. gadam dzimuši
un novadā deklarēti 1008 bērni.
2. Iedzīvotāju skaita pieaugums migrācijas rezultātā. Kopš 2005. gada Ādažu
novada iedzīvotāju skaits ir palielinājies
par 26%, 2015. gada 1. oktobrī sasniedzot
10 790. Šī ir viena no visstraujāk augošajām teritorijām iedzīvotāju skaita ziņā
Latvijā.
3. Droša vide un sakārtota infrastruktūra. Ģimenēm ar bērniem ļoti būtisks
faktors lēmuma pieņemšanā par izglītības iestādes izvēli ir ne vien izglītības

kvalitāte, bet arī droša vide un sakārtota
infrastruktūra. Ādažu novadā augstā līmenī nodrošināta iespēja saņemt izglītības, kultūras, sporta un veselības pakalpojumus.
4. Uzņēmējdarbības un pakalpojumu
kompleksa attīstība. Ņemot vērā novada
teritoriju izvietojumu un autoceļu tīkla
priekšrocības, Ādažu novadā attīstītās
uzņēmējdarbība, tiek radītas jaunas darba vietas un piedāvāts plašāks pakalpojumu klāsts Ādažu novada un kaimiņu
novadu iedzīvotājiem.
5. Mūsdienu prasībām atbilstošs un kvalitatīvs izglītības pakalpojums. Ādažu
vidusskola nodrošina mūsdienu prasībām atbilstošu mācību procesa kvalitāti
→ 5. lpp.
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MĒNESIS BILDĒS

 “Latvian Voices” ar savu koncertprogrammu sajūsmina Ādažu Kultūras centra klaustītājus.

 Ādažu Kultūras centrā
10.septembrī lieli un mazi
bija pulcējušies uz pasakas
“Kristāla lode” eiritmijas
uzveduma pirmizrādi.

 Prieka pilnā gaisotnē Ādažu bērnudārzā aizvadīta Sporta diena!

 Vairāk nekā 20 kāpurķēžu un 15 riteņu tehnikas
vienības, kā arī konteineri
ar ekipējumu no Vācijas
tika nogādāti Ādažu bāzē,
veicot arī pirmo pārvietošanās vingrinājumu.
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 Pirmais treniņš jaunizveidotajā airēšanas trasē Vējupē,

kur Ādažu airēšanas klubs turpmāk organizēs treniņus
Septemjauniešiem vecumā no 8 – 15 gadiem.
bra
beigās
Ādažos norisinājās 10. Latvijas Arhitektūras skolu plenērs,
kurā topošie arhitekti meklēja idejas Ādažu centra attīstībai.
Līdz 20. oktobrim Ādažu Vēstures un mākslas galerijā apskatāmas jauniešu idejas.
 3. oktobrī Somijas galvaspilsētā Helsinkos notika Somijas BMX sezonas noslēguma sacensības, kuras pārstāvēja arī
ādažnieki – Edvards Tūters, Agris un Artis
Možeiko. Savās vecuma grupās Edvards
Tūters izcīnīja 1. vietu, Agris Možeiko – 4.
 Ādažu Sporta centra
un Artis Možeiko – 3. vietu.
baseinā atjaunotas balkona
margas un balsta stabi, visā
Sporta centrā darbinieku pašu
spēkiem veikts kosmētiskais remonts.

Foto – Laima jātniece

Foto – no E. Tūtera privātā arhīva
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 Ādažu novada dome tikšanās laikā ar Aizsardzības ministriju aicina to
plašāk līdzdarboties novada infrastruktūras pilnveidošanā.
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 Normunds Rutulis un Hans Antehed Trio.

 Ādažu pieaugušo glezniecības studijas izstādes atklāšana.
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Kas notiks ar nodokļiem un bērnudārzu līdzfinansējumu 2016. gadā?

Nekustamā īpašuma
nodokli 2016. gadā
Ādažu novadā nepaaugstinās.
Valsts vairs nepiešķirs līdzfinansējumu vecākiem privātā bērnudārza
apmaksai. Kā šajā situācijā rīkosies
pašvaldība? Jautājam domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam.
M. Sprindžuks: Šobrīd notiek darbs pie
2016. gada un vidēja termiņa budžeta
izstrādāšanas, kura ietvaros tiek plānots uzlabot pašvaldības pakalpojumu
pieejamību un kvalitāti Ādažu novadā,
veikt investīcijas novada ceļu un komunālajā infrastruktūrā un uzsākt priekšdarbus jaunas skolas projektēšanai. Tiks

turpināti remontdarbi izglītības iestādēs, nodrošināti sociālie pabalsti un pakalpojumi, kvalitatīvas izglītības iespējas un bagātīga kultūras un sporta dzīve
novadā. Tiek apzināta arī jaunās pašvaldību izlīdzināšanas sistēmas ietekme
uz Ādažu pašvaldības budžetu, un ir
skaidrs, ka, sākot ar 2017. gadu, šī ietekme būs būtiska. Maksājumi pašvaldību
izlīdzināšanas fondā pieaugs vismaz par
pusmiljonu gadā, jo Ādaži ir starp 10
lielākajām donorpašvaldībām valstī.
Viena no aktuālajām tēmām, kas šobrīd interesē daudzus iedzīvotājus, ir,
kas 2016. gadā notiks ar bērnudārzu
līdzfinansējumu Ādažu novadā?
M.S.: Viennozīmīgi varam apliecināt,
ka pašvaldība turpinās segt līdzfinansējumu bērniem, kas apmeklēs privātos
bērnudārzus, piesaistītu vidējām izmaksām novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs! Paralēli strādājam
pie vietu skaita paplašināšanas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs,
plānojot grupu skaita palielināšanu un
piebūvi centra bērnudārzam.
Par līdzfinansējuma summu privātajiem bērnudārziem – tā kā pagaidām
nav zināma ar Ministru kabineta noteikumiem noteikta vienota formula
izmaksu aprēķināšanai, ietekmi uz
finansējumu 2016. gadam un precīzu
summu par vienu bērnu mēs vēl nespē-

jam noteikt. Šobrīd nav pilnībā skaidra
ietekme valsts politikas izmaiņai attiecībā uz privāto pirmsskolas izglītības
iestāžu finansējumu, tomēr pašvaldība
rēķinās, ka arī bērnudārzu pieejamības
nodrošināšanai pašvaldības izdevumi
pieaugs.
Vai tas radīs izmaiņas pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa likmē?
M.S.: Nē, dome nav lēmusi par nekustamā īpašuma nodokļa likmes paaugstināšanu 2016. gadā. Ādažnieki var
būt droši, ka 2016. gadā saglabāsies
līdzšinējais labvēlīgais nodokļu atvieglojums novadā deklarētajiem iedzīvotājiem – 1% no zemes kadastrālās
vērtības. Tas, uz ko mēs raudzīsimies
stingrāk, ir – lai pašvaldības pakalpojumi primāri būtu pieejami tieši Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
Tiek plānots pēc līdzīgiem principiem
noteikt pakalpojumu maksas apmēru
visās pašvaldības izglītības iestādēs, lai
arī paredzēt plašāku klāstu atvieglojumu novadā deklarētajām daudzbērnu ģimenēm. Tas viss attieksies gan uz
pirmsskolas izglītības iestādēm, gan
skolu, Mākslas un mūzikas skolu, kā
arī Sporta skolu. Līdz ar to pašvaldība
darīs visu, lai pašvaldības pakalpojumu
finansiālais slogs iedzīvotājiem nepieaugtu un būtu samērīgs.
Laima Jātniece

Līdz 26. oktobrim pagarināta kandidātu pieteikšana balvu pasniegšanai par ieguldījumu
Ādažu novada attīstībā
Ādažu novada dome aicina izvirzīt kandidātus balvu pasniegšanai par ieguldījumu novada attīstībā.
Aicinām pieteikt:
• personas, kuras aktīvi, radoši un nesavtīgi strādā/strādājušas novada un
iedzīvotāju labā, aktīvi piedalījušās un
sadarbojušās ar domi pašvaldības rīkotajos pasākumos. Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt:
fizisku (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas) personu grupa, domes deputāti,
iestāžu un kapitālsabiedrību vadītāji,
biedrības, nodibinājumi, domes komitejas un komisijas.
• personas ar sasniegumiem dažādās
tautsaimniecības nozarēs, sportā un sabiedriskajā darbā, kā arī tos, kas snieguši
nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā,
vairojot iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu novada tēlu. Ierosinājumus
par apbalvojuma piešķiršanu ir tiesīgi
iesniegt fizisku (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas) personu grupa, domes
deputāti, iestāžu un kapitālsabiedrību
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vadītāji, biedrības, nodibinājumi, domes
komitejas un komisijas.
• apbalvojums “Ādažu novada Goda pilsonis” ir augstākais domes apbalvojums
ar mērķi iemūžināt fiziskas vai juridiskas personas vārdu Ādažu novada vēsturē. Ierosinājumus par apbalvojuma
piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt fizisku (ne
mazāk kā 15 pilngadīgas personas)
personu grupa, domes deputāti, iestāžu
un kapitālsabiedrību vadītāji, biedrības,
nodibinājumi, domes komitejas un komisijas.
Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu Jūsu izvirzītajam kandidātam lūdzam iesniegt līdz š.g. 26. oktobrim rakstiski: Ādažu novada domē
Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu:
Ādažu novada domei, Gaujas iela 33A,
Ādaži, Ādažu novads LV-2164 vai elektroniski: dome@adazi.lv.
Iesniegumā jānorāda:
1. Apbalvojamās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, amats vai nodarbošanās, dzīves

gaitas apraksts, nozīmīgāko darbu vai
nopelnu apraksts, par kuriem ierosina
apbalvojuma piešķiršanu;
2. Ierosinājuma iesniedzēju vārdi, uzvārdi, amati (juridiskai personai – nosaukums, juridiskā vai pastāvīgās darbības vietas adrese) un tālruņa numurs.
Iesniegumam jābūt parakstītam!
Ierosinājumi par apbalvojuma piešķiršanu tiks izskatīti Ādažu novada domes
Izglītības, kultūras un sporta lietu komitejā un apstiprināti ar domes lēmumu.
Plašāka informācija pa tālr. 67996461
Ādažu novada dome
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Ādažu Klientu apkalpošanas centrā turpmāk būs iespēja saņemt arī valsts pakalpojumus

Foto – Laima Jātniece

valdībās.
Vienoto centru tīkla
izveide un publisko
pakalpojumu
elektronizācija Latvijā ir
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk
– ministrija) prioritātes
tuvāko gadu laikā.
Ministrijas nostāja ir,
ka jebkuram iedzīvotājam jānodrošina
iespēja saņemt nepieciešamos pakalpojumus tādā veidā, kā viņam ērtāk: vai tīmeklī,
vai VPVKAC, galvenais, lai pakalpojums
būtu ērts un kvalitatīvs. Ministrija ar š.g. 4.
augusta rīkojumu Nr.241 “Par valsts budžeta
dotācijas piešķiršanu Ādažu novada pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai” piešķīra
9488,43 EUR VPVKAC izveidei un darbības
nodrošināšanai.
Iespēja ietaupīt laiku un izdevumus
VPVKAC Ādažos var saņemt vairākus Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba
inspekcijas, Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldes, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras un Valsts
zemes dienesta pakalpojumus (plašāk par
pieejamajiem pakalpojumiem: http://www.
adazi.lv/page/1233), kā arī Ādažu novada domes līdz šim sniegtos pakalpojumus. Plānots,
ka 2015. gada beigās – 2016. gada sākumā
iedzīvotāji varēs saņemt arī Lauku atbalsta
dienesta un Uzņēmumu reģistra noteiktos
pakalpojumus. Jāatzīmē, ka iepriekš minēto
valsts iestāžu pakalpojumus joprojām var saņemt arī valsts iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros Rīgā un citur Latvijā.
Ādažu novada domes
priekšsēdētājs M. Sprindžuks uzskata, ka VPVKAC ļaus ievērojami
optimizēt novada iedzī-

Taupīt
laiku un
naudu,
apmeklējot vienu
klientu apk a lp o š a na s
centru, tā vietā,
la i
saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā
valsts iestādē – tā ir priekšrocība, ko piedāvā
Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs.
Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ar š.g. oktobri Ādažu novada domes Klientu
apkalpošanas centra atjaunotajās telpās darbu
uzsāks Valsts un pašvaldību vienotais klientu
apkalpošanas centrs (turpmāk – VPVKAC)
– vieta, kur iedzīvotājiem būtiskus valsts iestāžu pakalpojumus var saņemt vienkopus, kā
arī līdz šim sniegtos pašvaldības pakalpojumus. Tas nozīmē, ka turpmāk, lai saņemtu
vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Ādažu
novada iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties
uz katru valsts iestādi atsevišķi. Tos, taupot
savu laiku un resursus, iedzīvotāji varēs saņemt vienuviet – VPVKAC Gaujas ielā 33A.
VPVKAC Ādažos ir viens no daudzajiem
klientu apkalpošanas centriem, kas šogad pakāpeniski tiek veidoti dažādās Latvijas paš-

votāju laiku un izdevumus, kas ikdienā tiek
veltīts šo iestāžu apmeklējumiem dažādās
vietās, ka arī izsaka pieņēmumu, ka arvien
vairāk novada iedzīvotāju izmantos šīs iespējas un pārliecināsies, cik tas klientam ir ērti
un patīkami. Piemēram, jaunajiem vecākiem,
atnākot uz VPVKAC, ir iespēja piereģistrēt
bērnu rindā uz bērnudārzu, kā arī pieteikties
attiecīgajiem VSAA pabalstiem.
VPVKAC klientu apkalpošanas speciālists
pieņems dokumentus (iesniegumus vai
iesniegumus kopā ar citiem dokumentiem)
pakalpojumu saņemšanai, kā arī VPVKAC
būs iespējams saņemt pakalpojuma izpildes
rezultātā sagatavotos materiālus.
Ādažu novada dome aicina novada iedzīvotājus būt iecietīgiem un saprotošiem, ņemot
vērā, ka šāds pakalpojums ir inovatīvs.
Ādažu novada domes Kancelejas un VPVKAC darbinieces izsaka pateicību domes
struktūrvienībām, kas palīdzēja īstenot šo
projektu, it īpaši: Attīstības un investīciju daļai – personīgi projektu vadītājam N. Masaļskim (par palīdzību projekta dokumentācijas
sagatavošanā) un I.Grīviņai (par jaunu mēbeļu dizaina izstrādi), Juridiskajai un iepirkuma
daļai – personīgi E. Kāpai un N. Krasnovai
(par palīdzību līgumu sagatavošanā un sadarbības līgumu noslēgšanā), Saimniecības un
infrastruktūras daļai – personīgi I. Bērziņam,
I. Grīnbergam un Dz. Kronbergam (par palīdzību centra aprīkošanā un datortehnikas un
IT sistēmas uzstādīšanā), kā arī cenu aptaujā
uzvarējušām kompānijām: SIA “Projekcijas
Dizains” (par mēbeļu izgatavošanu pēc skices
un augstākā kvalitātē) un SIA “Modus Tetra”
(par mūsdienīgu rindu regulēšanas sistēmas
uzstādīšanu).
Ādažu novada iedzīvotāji ir laipni gaidīti
VPVKAC Gaujas ielā 33A!
Kancelejas vadītāja J. Sviridenkova

Paziņojums par publisko apspriešanu par KOKU (priedes un bērzi) ciršanu Kadagā

Saskaņā ar “Saistošo noteikumu par koku
ciršanu ārpus meža Ādažu novada paš4

valdības administratīvajā teritorijā” 9.
punktu: Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Ādažu novada teritorijā ārpus
meža paredzēta koku izciršana publiski
pieejamos objektos, laikā no 15. oktobra
līdz 15. novembrim publiskajai apspriešanai tiek nodota iecere nocirst visus kokus
(priedes un bērzus) Kadagā, gar Ādažu
nacionālā mācību centra teritorijas žogu
3m platumā pie Kadagas – Iļķenes ceļa
(kad.nr.8044 005 0053). Visi interesenti ar ieceri var iepazīties Ādažu novada
būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Āda-

žu novadā, pirmdienās un ceturtdienās
būvvaldes darba laikā. Ieceres publiskās
apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada
2. novembrī plkst. 17.00 Ādažu novada
būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
par iecerēto KOKU ciršanu lūdzam iesniegt
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz
e-pasta adresi dace.medniece@adazi.lv līdz
2015. gada 15. novembrim.
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NOVADĀ
1. lpp. → Cels jaunu ēku Ādažu vidus-

skolas sākumskolas posma skolēniem

visiem novadā deklarētajiem bērniem
(2015. gada 1. oktobrī – 1613 bērni) vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Šā mācību gada
sākumā Ādažu vidusskolā bija reģistrēti
1250 bērni, bet 1. oktobrī viņu skaits sasniedzis jau 1265. Vairāki skolēni, kuri bija
devušies uz Rīgas vidusskolām, atriezās
savā skolā, jo mācību kvalitāte un psiholoģiskā vide Ādažu vidusskolā izrādījās
labāka. Un to apliecina arī pieaugošais
skolēnu skaits (174 skolēni) no citām pašvaldībām. Līderis ir Carnikavas novads ar
64 bērniem, tam seko Rīgas pilsēta ar 47
bērniem un Garkalnes novads ar 32 bērniem. Kopējais skolēnu skaits 2012. gadā
bija 983, 2013. gadā – 1051, 2014. gadā –
1136. Ja iepriekšējos gados skolēnu skaita
ikgadējais pieaugums bija 10% robežās,
tad 2015. gada septembrī tas sasniedza jau
17% atzīmi.
Ziņojumā norādīts, ka Ādažu vidusskolas
ēkas maksimālā kapacitāte ir līdz 1200

skolēniem, bet jau 2015./2016.mācību gadā
tajā tika uzņemti 1250 skolēni, mācībām
pielāgojot telpas, kur iepriekš atradās bibliotēka. TEP uz 2029./2030.mācību gadu
piesardzīgi optimistiskajā variantā skolēnu skaits Ādažu vidusskolā tiek prognozēts 1800 audzēkņi. Salīdzinot dažādas
alternatīvas, izmaksu efektivitātes rādītāju
ziņā kā labākā alternatīva trūkstošo vietu
nodrošināšanai nākotnē ziņojumā tika
atzīta Ādažu vidusskolas paplašināšana,
5.-12.klases mācības nodrošinot Ādažu
vidusskolas ēkā Ādažos, Gaujas ielā 30 un
1.-4. klasei būvējot jaunu mācību īstenošanas vietu Ādažu novada centrā pašvaldībai
piederošajā zemes gabalā Attekas ielā 16.
Tādējādi, ņemot vērā iedzīvotāju skaita pieaugumu un pašvaldības funkciju, – nodrošināt izglītību sava novada iedzīvotājiem,
Ādažu novada dome uzsākusi darbu pie
pārejas perioda pasākumu plānošanas Ādažu vidusskolas darbības nepārtrauktības
nodrošināšanai. Tie ietver mācību procesa
īstenošanas vietu izpēti un pielāgošanu sākumskolas posma bērnu apmācībai, kā arī
sporta infrastruktūras maksimālu izman-

IZGLĪTĪBA

tošanu bērnu fiziskās veselības nostiprināšanai. Ja 2016./2017. gada mācību sezonu vēl
varēs nodrošināt Ādažu vidusskolas telpās,
tad ar 2017./2018. gada sezonu, iespējams,
atsevišķu klašu skolēnu mācību darbs tiks
organizēts, izmantojot lielākās telpas Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, veicinot abu
mācību iestāžu sadarbību.
Plānots, ka izglītības pakalpojumu
sniegšana jaunajā ēkā tiks uzsākta
2018./2019.m.g., vienlaicīgi uzsākot esošās
skolas ēkas atjaunošanas darbus. Tie tiks
veikti trīs gadu garumā atsevišķi pa korpusiem. Lai risinātu jautājumu ar trūkstošo
vietu nodrošināšanu vispārējās izglītības
iestādēs, pašvaldība plāno pieteikties ES
fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa
8.1.2. “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu
mācību vidi” (SAM 8.1.2.) 8.1.2.2. pasākumā “Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi ārpus nacionālas nozīmes
attīstības centriem”.
Ināra Briede,
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas piebūvei spāru svētki

Septembra vidū Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas piebūvei tika svinēti spāru svētki.
Skolas jaunās piebūves būvniecība uz-

sākta š.g. jūlijā un līdz gada beigām
ir plānots to pabeigt. Ēkas būvniecības ģenerāluzņēmējs ir UPB holdingā ietilpstošais uzņēmums SIA “UPB
Nams”. Saskaņā ar izstrādāto projektu jaunajā piebūvē paredzēts izvietot
četras klašu telpas, kur katrā no tām
varēs mācīties 25 bērni. Jaunajā ēkā
paredzēta telpa arī individuālām nodarbībām, kā arī skolotāju istaba un citas
palīgtelpas. Kopumā piebūvē varēs mācīties ap 115 bērnu. Ādažu Brīvās Valdorfa

skolas valdes priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone atzīst, ka jaunās skolas telpas tiek
ļoti gaidītas: ”Mūsu skola Ādažos darbojas jau 23. gadu, un šajā laikā esam ieguldījuši daudz spēka, laika un pūļu, lai iegūtu telpas, kas atbilst valdorfpedagoģijas
principiem. Pastāvēšanas laikā skola no
mazas sākumskoliņas izaugusi līdz 350
skolēnu vidusskolai”. Jau šogad decembrī
valdorfskolas skolēni varēs ieskandināt
Ziemassvētkus jaunajās mācību telpās!
Sarma Novicāne – Lazdāne

Izmaiņas saistošajos noteikumos par bērnu uzņemšanu bērnudārzā
Ar 2015. gada 16. oktobri stājas spēkā grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 27.
maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un
uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs”. Līdz ar to
nedaudz mainās uzņemšanas kārtība. Ja šajā
gadā uzaicinājumus bērnu vecākiem, kam
pienākusi rinda bērnudārzā, sūtīja Klientu
apkalpošanas centrs (turpmāk – KAC), no
nākamā gada to darīs Ādažu un Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādes. Pieteikties

rindā uz pašvaldības bērnudārzu varēs kā
līdz šim – Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos.
Bērnudārza vadītājs līdz kārtējā gada 15.
maijam informēs vecākus par iespēju uzņemt bērnu bērnudārzā, nosūtot vēstuli
(turpmāk – uzaicinājums) kā vienkāršu
pasta sūtījumu vai elektroniski parakstītu
vēstuli, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Vecākiem savukārt 10 darba dienu
laikā no uzaicinājuma par bērna uzņemšanu iestādē izsūtīšanas dienas būs pienākums

informēt iestādes vadītāju par savu lēmumu.
Atteikuma gadījumā bērnu pārreģistrēs uz
nākamo kalendāro gadu. Vecāku lēmuma
nesaņemšanas gadījumā iestādes vadītājs
informēs KAC un bērns tiks izslēgts no reģistra.
Aicinām vecākus iepazīties ar saistošajiem
noteikumiem, sekot līdzi bērnudārzu rindai,
kā arī neskaidrību gadījumā zvanīt Klientu
apkalpošanas centram pa tālr. 67997350 vai
rakstīt e-pastu: dome@adazi.lv.
Laima Jātniece

Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa samaksas pēdējais ceturksnis – 16.11.2015
Ādažu novada dome atgādina – 16. novembrī ir nekustamā īpašuma nodokļa pēdējā ceturkšņa samaksas termiņš! Nodokli iespējams samaksāt, izmantojot internetbanku, portālu www.epakalpojumi.lv (autorizējoties ar savas internetbankas palīdzību), domes
kasē Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, Ādažos vai “Latvijas Pasts”.
Atgādinām, ka portālā www.epakalpojumi.lv Jūs savai ērtībai varat pieteikties uz atgādinājuma saņemšanu par nodokļa termiņa
tuvošanos, kā arī pieteikties uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina saņemšanu elektroniskā formātā.
Veiksim maksājumus savlaicīgi!
ĀDAŽU VĒSTIS 15. OKTOBRIS (179) 2015
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Ādažos atklāta jauna tenisa halle
Oktobra sākumā tika atklāta un iesvētīta jaunā Ādažu tenisa halle ar modernāko cieto segumu visā Baltijā, tā
kļūstot par vienu no lielākajiem tenisa centriem Latvijā. Šobrīd Ādažos ir
6 slēgtie cietā seguma korti, 3 āra tenisīta korti un 2 pludmales tenisa un
volejbola korti. Halli iesvētīja mācītājs
Ivars Jēkabsons. Pasākumā piedalījās
gan Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Latvijas Teni-

sa Savienības ģenerālsekretārs Kārlis
Lejnieks, Citadeles bankas valdes locekle Santa Purgaile, LOK prezidents
Aldons Vrubļevskis, Jānis Upenieks –
12. Saeimas deputāts, Saeimas sporta
apakškomisijas vadītājs, Jānis Martinsons – ģenerālbūvnieks, SCO Centrs,
Edgars Severs – IzM Valsts sekretāra
vietnieks sporta departamenta vietnieks un citi.
Tenisa centrs “Ādaži”

Ādažu novada kausa izcīņa basketbolā
Septembra izskaņā notika Ādažu novada kausa izcīņa basketbolā. Turnīrā piedalījās
4 komandas – “Carnikava”, “Emerald/Zalaris”, “Jaunie buki”, “Rakija”. Spraigā cīņā
uzvarēja Carnikavas komanda – R. Šleiners, E. Vecums, N. Saknītis, K. Briedis, D.
Bergs, kas spēles galotnē ar 3 punktu pārsvaru uzvarēja “Emerald/Zalaris” (E. Arnītis,
A. Cīrulis, R. Bulāns, R. Pakalns, M. Orlovs, A. Bērziņš, E. Krūze) komandu. Trešo
vietu izcīnīja komanda “Jaunie buki” (M. Pureniņš, R. Purnis, M. Bulāns, K. Vīksne,
R. Birkāns, R. Kārkliņš, A. Bogdanovs, N. Tilčiks). Par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika
nominēts “Carnikavas” komandas dalībnieks N. Saknītis, par rezultatīvāko spēlētāju
“Emerald/Zalaris” spēlētājs R. Bulāns.

Rudens krosa skrējiens apkārt Vējupei
19. septembrī jau otro gadu pēc kārtas
notika rudens krosa skrējiens apkārt Vējupei. Programmā bija iekļautas 3 distances. Pašiem mazākiem skrējējiem 300 un
600 m, junioriem, pieaugušajiem – 3090
m garumā. Sacensībās piedalījās 94 dalībnieki.
Komandu cīņā 1. vietu izcīnīja komanda
SK “Tērauds” (N. Upenieks, K. Upenieks,
J. Purgailis, J. Bronka, K. Lejiņa-Kancī-

te), 2. vietu ieguva komanda “Sportiņš”
(L. K. Vāvere , K. Ķepītis, B. Leonoviča,
E. Zvirbule, M. Kuzņecova), bet 3. vietu izcīnīja komanda “Divas promiles”
(A. Onzuls, M. Novaks, D. Serjogins,
O. Vilģerte, A. Kalinics). Individuālos
rezultātus skatīt Ādažu novada domes
mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā “Sporta
jaunumi”.
Pēteris Sluka

Foto no privātā arhīva

Vineta Alksne ASV izcīna divas otrās vietas
12. septembrī Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas audzēkne Vineta Alksne
Amerikas Savienotajās Valstīs piedalījās džudo sacensības America’s Judo Cup
2015. Startējot divās vecuma grupās – ar
gadu un 3 gadus vecākām sportistēm, Vineta izcīnīja divas 2. vietas. Lai gan džudo
sacensības gan Latvijā, gan ASV notiek
pēc vienotiem starptautiskiem noteikumiem, tomēr ir dažas būtiskas nianses, kas
sacensības ASV atšķir no līdz šim Eiropā
pieredzētajām, un Vinetai tās sniedza ļoti
interesantu un noderīgu pieredzi.
Edvīns Alksnis

Foto – Einārs Binders

Ādažu sporta skolas džudistiem bagātākā medaļu raža sacensībās Inčukalnā

6

Ar Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (ĀBJSS) pārliecinošu uzvaru
komandu vērtējumā Inčukalna sporta
kompleksā noslēgušās bērnu un jauniešu attīstības centra (BJAC) “Gauja”
rīkotās bērnu sacensības džudo “Gaujas Gulivera kauss”. Tajās piedalījās 222
jaunie džudisti no triju valstu 24 klubiem.
Sacensības divas dienas aizritēja deviņās vecuma grupās puišiem un meite-

nēm, bet dalībnieku skaits atsevišķās
svara kategorijās svārstījās no diviem
līdz pusotram desmitam. Ādažnieki no
Inčukalna pārveda 10 zelta, 16 sudraba
un 15 bronzas medaļas, turklāt vairāki sportisti godalgas izcīnīja vairākās
vecuma grupās. Plašāk par sacensību
rezultātiem lasiet Ādažu novada domes
mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā “Sporta
jaunumi”.
Aprinkis.lv

ĀDAŽU VĒSTIS 15. OKTOBRIS (179) 2015

NOVADĀ

Ādažu Vēstures un mākslas galerijā – jauns eksponāts. Vecā Ādažu Pagasta nama harmonijs

Ādažu Vēstures un mākslas galerijā līdzās
19. gadsimta tāfelklavierēm no Alderu muižas krogus ēkas radies vēl viens ar 19. gs. datēts eksponāts, kas brīnumainā kārtā vairāk

nekā simts gadu garumā bija klusi noslēpies
Ādažu vecās pagasta mājas bēniņos: klavieru
priekštecis J. Estey & Co Brattleboro ražotnē
tapušais harmonijs. Iespējams, ka šo mazo
ņipro mūzikas instrumentu ādažniekiem
kāds uzdāvinājis, vai tas savulaik iegādāts
jaunuzceltā pagasta nama (pēc 1890. gada)
vajadzībām. Šāda veida instrumenti, kas skaņu radīja ar plēšu palīdzību, bija ļoti izplatīti gan Eiropā, gan Amerikā 19.
gadsimtā. Tie skanēja gan
mazās baznīcās, gan privātmājās. Kā liecina saglabājušās fotogrāfijas, starpkaru periodā (1920.-1940.)
ādažnieki pagasta namam
iegādājās kārtīgu melnu flīģeli (klavieres
trīsstūra veidā). Taču arī mūzikas instrumentu mode mainījās un, iespējams, mazais

harmonijs tika spēlēts aizvien retāk un retāk,
līdz visu aizmirsts iegūla bēniņu stūrī, lai
sagaidītu 21. gadsimtu. Ieraugot harmoniju
Ādažu Vēstures un mākslas galerijā, Ķelnes
simfoniskā orķestra tūres menedžeris Manfreds Vāgeners, kurš ir arī seno mūzikas instrumentu kolekcionārs, nešaubīgi pateica, ka
šis mūzikas instruments ražots 19. gs. vidū
ASV. Rūpīgi aplūkojot mazo harmoniju, atradām tā kārtas numuru (katrs instruments
Estey Organ Company ražotnē tika datēts),
un, kā noskaidrojām ASV Brattleboro pilsētas Estey Organ Company muzeja mājas lapā,
mūsu vecā pagastnama harmonijs ražots laika posmā no 1876. -1878. gadam. Neparastais
eksponāts gaida savu restaurāciju un, iespējams, ar savu īpašo skaņu kādreiz atkal priecēs ādažniekus!
Elita Pētersone, Ādažu muzeja vadītāja

Novadnieka Ulda Bidera grāmatas atvēršanas svētki Ādažu bibliotēkā
7. oktobra vēlā pēcpusdienā Ādažu bibliotēkas jaunajās telpās aizsākās, iespējams,
nedaudz piemirsta sena tradīcija – lasītāju
tikšanās ar nesen klajā laistu un iecienītu
grāmatu autoriem. Šoreiz – ar mūsu novadnieku, zinātnieku un augsti kvalificēto
inženieri savulaik slavenajā kolhozā “Ādaži” – Uldi Bideru. Dzīvesgudrais autors
pirms gada nosvinējis sava mūža 80. jubileju. Kaut arī bez literāta pieredzes, ar savu
grāmatu “Grēksūdze kokā” ir pierādījis, ka
spēj radīt lielisku lasāmvielu. Norises dabā,
attiecības starp cilvēkiem, starp cilvēku un
dabu, bet visam cauri darbā vijas atmiņas
par bērnību, izsūtījumā pieredzēto un pārdomas par latviešu tautas vēsturi. Pasāku-

mā tika lasīti spilgtākie fragmenti, autors
dalījās stāstos par piedzīvoto, atbildēja uz
lasītāju jautājumiem. Šī grāmata ir kā no
aizmirstības nagiem izrauts mazs mūžības
gabaliņš. Tik vienreizēji un neatkārtojami
ir mūsu likteņi, vēl jo vairāk 20. gadsimtā, kad pāri Latvijai gājuši kari, dažādas
okupācijas mīdījušas mūsu zemi. Kā esam
saglabājuši savu cilvēka seju, kā esam spējuši pacelties pāri visām likstām un pratuši
pildīt savu cilvēka uzdevumu – par to ir
jāstāsta citiem. Un Uldis Biders to paveicis
lieliski.
Paldies Uldim Bideram par saglabāto vēsturisko materiālu, kas atspoguļo kolhoza “Ādaži” pagātnes norises un kuru viņš šajā tikša-

Ķelnes mūziķi – Ādažu Kultūras centrā

Elita Pētersone, Ādažu muzeja vadītāja

Konkursa “Balss pavēlnieks”
pusfinālisti – Ādažu bērnu
grupa “Rakari”

Jau 5 gadus Ādaži var lepoties ar modernu kultūras centru. Lai arī šeit regulāri notiek dažādi pasākumi, Ķelnes simfoniskā orķestra piedāvājums
– sniegt bezmaksas koncertu – bijis
patīkams pārsteigums. “Viss ir brīnišķīgi, zālē skaņa ir brīnišķīga, ko
vēl vairāk var vēlēties,” atzina Ulrihs
ĀDAŽU VĒSTIS 15. OKTOBRIS (179) 2015

Sagatavots pēc Līgas Gaigalas reportāžas
LTV 1 “Kultūras ziņām”

Foto ‒ “Rakari” arhivs

Foto – Laima Jātniece

Gēgels, orķestra diriģents. Ķelnes simfoniskais orķestris, kas
nākamgad atzīmēs
50 gadu jubileju, Latvijā viesojas, apvienojot muzicēšanu ar
tūrismu. Rudenīgais
laiks, ekskursijas pa
Latvijas skaistākajām vietām ne tikai
izklaidē, bet arī iedvesmo
mūziķus.
“Būtiska ir kultūras
apmaiņa starp dažādām tautām un
kolektīviem, kas Eiropā šodien ir ļoti
svarīgi. Baltija šajā kontekstā ir ļoti
pateicīgs galamērķis radošiem kolektīviem”, atzīst Manfrēds Vāgeners,
Ķelnes orķestra tūres menedžeris.

nās reizē laipni atvēlēja Ādažu muzejam.
Gaidīsim atkal jaunas tikšanās reizes ar
grāmatu autoriem mūsu bibliotēkā!

Ādažu bērnu popgrupa “Rakari” iekļuvusi LTV konkursa “Balss pavēlnieks”
pusfinālā ar savas skolotājas Žanetes
Jansones dziesmu “Mini kleitiņa”. Apsveicam un turam īkšķus par iekļūšanu
finālā!
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Kas fotografēšanas procesā saista visvairāk?
U. Nagliņš: Komunikācija, uzņemt pēc iespējas labākas fotogrāfijas.
E. Kalmēns: Tā kā man fotografēšana ir
maizes darbs, visvairāk patīk, ka nav jāsēž
uz vietas. Nav jābūt Rimi pie kases un caurām dienām jāpīkstina. Esmu kustībā, mana
darba diena nekad neatkārtojas.
E.R. Freimanis: Mani ļoti saista detaļas.
Piemēram, interesanti
ieraudzīt un nobildēt
to, ko ikdienā cilvēki
pat nepamana. Kaut
ko pavisam mazu.
Piemēram?
E.R. Freimanis: Piemēram, man ir bilde
ar kvēpiem no kamīna stikla. Ieliku Facebook un pajautāju
– uzminiet, kas tas
ir. Neviens pat tuvu
nevarēja iedomāties.
Es fotografēju visu
ko – dabu, kāzas, izlaidumus, dzimšanas
dienas. Ja aizbraucu
uz ārvalstīm, staigāju E. Kalmēns “Ziemeļblāzma”
apkārt, fotografēju dažādus skatus, cilvēkus. E. Kalmēns: Man ne pārāk patīk.
Tādas ekstras kā Edgaram, ka koncertos U. Nagliņš: Man arī.
Kāpēc?
varu stāvēt pirmajā rindā, man nav.
U. Nagliņš: Es laikam to skaisto vairāk re- E. Kalmēns: Nu, es neesmu gluži skaistākais
dzu cilvēkos. Mēģinu viņus parādīt skaistus. bērns mucā. Vispār man briesmīgi nepatika,
Nu, jā, patiesībā mēs tik spoži neizskatā- kad bija jāfotografējas pasei. Es domāju –
8

ārprāts, jūs paši saprotat, ko darāt. Iedodiet
man fotoaparātu, es pats sevi nobildēšu.
Kā sadzīvojat ar to, ka visiem vienmēr jālien priekšā, lai noķertu labāku kadru?
U. Nagliņš: Esmu pieradis. Jā, ir bijuši arī
aizrādījumi, bet neņemu tos ļoti pie sirds.
Ja gribi būt labs fotogrāfs, jāsaka cilvēkiem,
ko darīt, jāpielien kādam priekšā. Kāda jaunajam pārim
jēga no fotogrāfa, ja visas bildes būs
no aizmugures, caur ļaužu
pūli.
E.R.Freimanis:
Fotogrāf iem
parasti publiskajos pasā- Edgars Kalmēns
kumos ir speciāls norobežojums.
E. Kalmēns: Katrā pasākumā ir kādas
normas, kas jāievēro. Ko prasa no manis?
Lai būtu lieliskas bildes un lasītāji vēlētos
tās aplūkot. Bet es nevaru uzlekt Kauperam krāgā, jo man vajag šitādu bildi, taču
es varu iet cauri cilvēku pūlim. Protams,
ir muļķīgi dažkārt, kad esmu aizgājis uz
kādu klavierkoncertu Berģu koncertzālē,
tur – pieklusinātas klavieru skaņas, un
tad ir “klik”, un skatītāji piepeši manā virzienā vērš dīvainu skatienu.
U. Nagliņš: Tev nav klusais režīms?
E. Kalmēns: Jā, ir tāds – “schh”. (Mēģina
attēlot skaņu, kas ir tikai nedaudz klusāka
par nupat minēto. M.G.) Tas ir nedaudz klusāks troksnis. Neērti traucēt cilvēkiem. Pie
tam – visiem, bet, ja pielien kādam priekšā… Nu, ko nu. Tāds
darbs! Bieži vien lielos
koncertos fotogrāfus
atved ar apsardzi. Pirmās 3 dziesmas safotografējam, pēc tam
mūs ved projām.
E. R. Freimanis:
Esmu dzirdējis, ka fotogrāfi koncertos nobildē cilvēkus, kas ir
pirmajās rindās, solot
bildes publiskot, lai
tikai nedusmotos, ka
fotogrāfi ir priekšā.
E. Kalmēns: Jā, jā,
tā ir. Bet, salīdzinot
ar to, kas fotogrāfam
jāpiedzīvo, strādājot
dzeltenajā presē. Tad ir jāfotografē viss.
Kā paparaci?
E. Kalmēns: Jā, ja, piemēram, tagad ieraudzītu kādu slavenību piedzērušos guļam uz
ielas, man vienkārši viņa būtu žēl, bet, ja
strādātu dzeltenajā presē, par šādu kadru daFoto – no privātā arhīva

mies, fotogrāfa uzdevums – izcelt skaisto…
U. Nagliņš: Parasti, kad sāk bildēt, cilvēks
samulst. Tad mans uzdevums ir atraisīt dabiskumu. Tikt pie tās romantiskās noskaņas.
Arī man pašam nepatīk būt kadram tai pusē,
tādēļ zinu, kā citi jūtas. Ir svarīgi
aizmirst, ka vispār kāds fotografē.
Tādas pozētas bildes, kad jāskatās
tieši uz fotogrāfu, taisu ļoti maz.
Individuālajās foto sesijās, protams,
neiztikt arī bez tādam bildēm, tāpat
arī apģērbu vai modes foto sesijās,
kādos foto projektos. Bet kāzas un
pāra foto sesijas pārsvarā tiek veidotas pēc principa, ka fotogrāfs
nav. Ir tikai pāris. Saku, lai cilvēki
pastaigās, runājas, galvenais – lai nedomā
par mani.
E.R.Freimanis:
Jā, ja speciāli
pozē, cilvēks
kļūst kokains.
Fot o g r ā f a m
noteikti jābūt
arī komunikablam?
E. Kalmēns:
Emanuels Reinis Freimanis
Jā, noteikti.
U. Nagliņš: Ir jau redzēti visādi, arī tādi, kas
neko nesaka, bet tad tas redzams arī rezultātā.
E. Kalmēns: Ikviens darbs ir saistīts ar citiem cilvēkiem. Nevar labi padarīt savu darbu, neprotot komunicēt.
Kā jūtaties, kad jūs pašus fotografē?
E.R. Freimanis: Man nepatīk.
Foto – www.unfoto.lv

Braukt ar Bentliju, būt ierautam Depeche
Mode fanu pūlī, 60 stundas strādāt Positivus festivālā, otrajā darba dienā saņemt
pārmetumus no Olgas Rajeckas, jo esi viņu
nofotografējis. To visu un vēl daudz ko citu
pieredzējis ādažnieks Edgars Kalmēns,
vadošais TVnet fotogrāfs, kurš laipni piekrita būt par
ekspertu šā gada
fotokonkursa bilžu vērtēšanā, kā arī
palīdzēja atrast vēl
divus lieliskus fotogrāfus, lai ar savu
profesionālo redzējumu palīdzētu no- Uģis Nagliņš
teikt Ādažu novada domes organizētā fotokonkursa uzvarētājus. Edgars Kalmēns ir
reportāžas fotogrāfs, Uģis Nagliņš – kāzu
un privāto fotosesiju fotogrāfs, savukārt
Emanuels Reinis Freimanis ar fotoaparātu
piefiksē visu – gan dabas parādības tās vissmalkākajās izpausmēs, gan nianses lietās,
ko ikdienā pat neieraugām, gan kāzas un
arī notikumus.
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Foto – www.ivarsfoto.lv

Labs mirklis

PERSONĪBA
svētdienas. Sastādu plānu
un eju uz pasākumiem.
Cik tādu pasākumu dienā ir?
E. Kalmēns: Grūt pateikt.
Kā kuru reizi. Ir bijis, ka
10.00 sāku strādāt, 23.00
esmu mājās. Gadās arī tā,
ka pasākumi ir mazāk. Ja
ir jāfotografē tāds pasākums kā Positivus, strādāju 3 dienas pēc kārtas. Pagājušajā Positivus, šķiet,
no 63 stundām gulēju
kādas 3. Protams, bija arī
dažas ballītes, bet pamatā
tas tomēr bija darbs. Vēl
viens pluss, ka visu laiku
esi sabiedrībā, par ko citi
cilvēki lasa.
Jums patīk šī sabiedrība?
E. Kalmēns: Jā, piemēram, mani draugi samaksāja 60 eiro par Keitijas
Perijas koncertu, man
būt šajā koncertā ir darbs.
Divas reizes esmu stāvējis
blakus Elijai Goldingai.
Protams, ir arī sliktā ziņa.
Piemēram, nomirst kāds
sabiedrībā zināms cilvēks.
U. Nagliņš 2014 / 1. vieta kategorijā “Svinības” LKFA rīkotajā kāzu fotogrāfiju konkursā. www.unfoto.lv
Man jāfočē bēres, un es tur
būtu prēmiju. Arī, strādājot dzeltenajā presē, neko nevaru padarīt. Tās ir ziņas. Ja nomirst
tik slavens cilvēks, citi grib redzēt, kas ir tie,
zināju, ka jābūt tomēr kaut cik cilvēkam arī.
U. Nagliņš: Jā, nu, kāzās es arī netaisu bildes, kuri iet uz viņa bērēm. Tas nav forši, bet katkur redzams, kā viesi kotletes ēd. Tādus mate- ram darbam ir sava labā un sliktā puse. Nav
riālus, ja ir nepieciešams, sabildēs viesi paši… gluži tā, ka kāds grūž vai bļauj virsū, bet, ejot
E. Kalmēns: Ja no manis prasa, lai būtu garām, dzirdi, ka nosaka: “Ā, atkal šitie atskaistas koncerta bildes, tad Uģim – skais- vilkušies!” Bieži pirms bērēm pieeju pie tuvitas kāzas un foto sesijas vai projektus, kuros niekiem un saku – es ļoti, ļoti atvainojos, bet
var izpaust savu izdomu, radošumu. Ne jau tas ir tas, ko no manis prasa. Nav variantu,
to, kā Jānis zem galda pakritis zem rasola man ir jāizdara darbs. Es cenšos, cik vien iebļodas. Es, piemēram, nevaru tik labi nofo- spējams būt pieklājīgs. Man tas ir jādara, jo
tografēt kāzas kā Uģis. Manī varbūt nav tik cilvēki to grib redzēt.
daudz radošuma. Dažkārt varu noķert labā- Kas ir trakākais, kas piedzīvots fotoreporku momentu, kā kāds cits fotogrāfs, bet ne vienmēr izdodas
salikt divus cilvēkus, lai skaisti
izskatītos.
E.R. Freimanis: Katram ir savs
stils.
U. Nagliņš: Kalmēns ir ļoti labs
reportāžas fotogrāfs.
Kāda ir Jūsu darba diena, strādājot ziņu portālā par fotogrāfu?
E. Kalmēns: Otrdienās atnāku
uz darbu, tad ir sapulce, kurā
izdomājam, ko pa nedēļu darām. Pirmdiena man ir vienīgā
brīvdiena, jo tad pa lielam nekas
nenotiek. Ja jāfotografē dažādi
pasākumi, tad bieži vien tie ir
piektdienu vakari, sestdienas,

tiera dzīvē?
E. Kalmēns: 2005. gadā izdomāju, ka būšu
baigais fotogrāfs, nopirku fočiku, sākumā
bildēju savam priekam, pēc tam žurnālā
“Kas Jauns”. Tā bija otrā darba diena jaunajā darbā, es neatceros konkrēti, kas tas
bija par pasākumu, bet tur bija Valters
Krauze, Olga Rajecka, Dagmāra Legante.
Kad Olga Rajecka pamanīja, ka viņu fotografēju, viņa paziņoja, ka ies prom. Domāju: “Ārprāts, otrā darba diena un Olga
Rajecka grib iet prom no pasākuma tikai
tādēļ, ka es viņu fotografēju”. Sajutos diezgan briesmīgi. Interesanta pieredze bija
Depeche Mode koncertā. Aiz skatuves ir
fanu zona un pēc tam – publika. Fanu zonā
visi cilvēki bija kā siļķes bundžā. Apsargi
mūs vilka aiz rokām, kājām tā, ka kājas
neskarās pie zemes. Man bija milzīga foto
soma un bija jāiziet cauri tiem vārtiņiem,
lai tiktu uz vietu, kur strādā fotogrāfi, un
es jūtu, ka es iesprūstu, bet tā, ka kājas ir
virs zemes un viss esmu iespiests starp cilvēkiem. Apsargi mani rāva ārā no tā pūļa.
Tas bija diezgan forši! Es stāvu gaisā, ko
man tagad darīt?
E. Kalmēns: Eda Šīrana koncertā bija pilns
ar spiedzošām meitenēm. Tā spiedza, ka ausis sāp. Tas bija diezgan forši – piecēlos uz tā
fotogrāfu norobežojuma, pacēlu rokas, un
visa tā zāle spiedza. Nu, tikai tāpēc, ka ir jāspiedz. Man pat kaut kur ir bilde, kur man
fonā – cilvēku pūlis. Apmēram – man šodien
ir koncerts!
Vai savas bildes uztverat kā mākslu?
E. Kalmēns: Savā ziņā jā, bet, ja aizeju safotografēt Saeimas sēdi vai veikala atvēršanu,
tā nav māksla, tai pat laikā, ja nofotografēju
koncertu vai ziemeļblāzmu, kur bildes patiešām ir labas, tā jau ir māksla.
Labs kadrs no Saeimas nekad nevarēs pretendēt uz statusu – māksla?
E. Kalmēns: Diez vai, ka māksla, tas drīzāk varētu būt labs mirklis.
Monika Griezne

E. R. Freimanis
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20. novembrī – Mazā biznesa diena!
2015. gada 20. novembrī jau
ceturto gadu pēc kārtas norisināsies Mazā
biznesa diena, kuras
ietvaros 2014. gadā dalībai bija reģistrējušies
apmēram 4200 mazo
uzņēmumu no visas Latvijas. Mazā biznesa dienas ietvaros tiek pievērsta īpaša uzmanība Latvijas
mikro un mazajiem uzņēmumiem, atbalstot
viņus gan ar uzslavu vai padomu, gan pirkumiem vai pasūtījumiem. Mazā biznesa diena
tiek organizēta iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu” ietvaros un ir viens no publiskākajiem
pasākumiem, kurā piedalīties var ikviens sa-

biedrības loceklis, tādā veidā atbalstot vietējās
ģimenes, cilvēkus, kas ir aktīvi un iedvesmo
citus. Šīs akcijas galvenais mērķis ir paaugstināt mazo un vidējo uzņēmumu apgrozījumu
(saskaņā ar Lursoft datiem, Mazā biznesa dienas laikā apgrozījums pieaug par vidēji 18%).
Šajā dienā aicinām mūsu uzņēmējus aktīvi
iesaistīties, izvietojot savā uzņēmumā/pakalpojuma sniegšanas vietā uzlīmi, kā arī padomājot par kādām īpašām akcijām vai pasākumiem visas dienas garumā, kā arī izmantot
unikālu iespēju bez maksas izveidot dažādus
mārketinga rīkus, ko piedāvā Mazā biznesa
dienas mājas lapa: www.mazabiznesadiena.
lv plakāts – reģistrēties dalībai kartē, izveidot savu individuālo plakātu, kā arī izmantot

iespēju – Pastāsti citiem – pastāstīt par sevi
vai saviem draugiem, par cilvēkiem, kas mīl
to, ko viņi dara: https://apps.facebook.com/
atbalstimazobiznesu/. Ar šī rīka palīdzību
var izveidot īsvideo un ērti publicēt to savos
sociālo mediju kanālos. Tāpat Mazā biznesa
dienas organizētāji piedāvā izmantot pārējās
mājas lapas iespējas un sola izveidot jaunus
mārketinga rīkus, kā arī papildināt karti ar
citiem novadiem.
Lai piedalītos 2015. gada Mazā biznesa dienā,
aicinām reģistrēties dalībai www.mazabiznesadiena.lv un saņemt uzlīmi Ādažu novada
domes Klientu apkalpošanas centrā.
Tiekamies 20. novembrī visā novadā!

informāciju piedāvās ārvalstu kompānijām,
kas interesējas par iespēju uzsākt darbību
Latvijā.
Ja Jums pieder atbilstošs nekustamais īpašums un vēlaties, lai aktuālā informācija par
zemes gabalu apbūvei vai pieejamām telpām
saimnieciskai darbībai tiktu ietverta arī novada datu bāzē, aicinām nosūtīt sākotnējo
informāciju par Jums piederošā nekustamā
īpašuma veidu, platību, precīzu atrašanās
vietu un paredzēto darbību tajā Ādažu novada domes projektu vadītājai Kristīnei Berķei uz e-pastu: kristine.berke@adazi.lv.
Saņemtos datus par nekustamiem īpašu-

miem apkoposim un nepieciešamības gadījumā pieprasīsim papildu informāciju,
lai par katru īpašumu varētu sagatavot “vizītkarti”, kurā būtu norādīta visa sākotnēji
nepieciešamā informācija.
Jūsu atsūtīto informāciju par nekustamo
īpašumu uzskatīsim kā apstiprinājumu
informācijas publicēšanai Ādažu novada
mājas lapā un ar katru nekustamā īpašuma
īpašnieku vienosimies, vai iesūtīto informāciju pašvaldība var tālāk nodot LIAA datubāzei.
Uz sadarbību!

Kristīne Berķe

Novada uzņēmēj!
Ādažu novada dome ir uzsākusi darbu pie
nekustamo īpašumu – gan zemes vienību
komerciālai apbūvei, gan esošas telpas dažāda veida saimnieciskās darbības veikšanai – apzināšanas, lai uz iegūtās informācijas bāzes izveidotu novada karti ar tajā
pieejamiem īpašumiem.
Tāpat pašvaldība ir saņēmusi uzaicinājumu
no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) izvietot informāciju
par novadā pieejamiem nekustamiem īpašumiem, kas var tikt izmantoti uzņēmējdarbībā, īpaši ražojošās nozarēs, LIAA veidotajā datu bāzē. LIAA šajā datu bāzē esošo

Kristīne Berķe

Ādažu Centra poldera aizsargdambis ir inženierbūve, kas paredzēta applūstošās teritorijas
pasargāšanai no plūdu draudiem,
un to apsaimnieko Ādažu novada
pašvaldība.
Aizsargdambja nogāzes nostiprinātas ar zāles sējumu, nav
pieļaujama to bojāšana, t.sk.
staigāšana pa nogāzēm, velosipēdu novietošana nogāzēs un
citas darbības, kas var izraisīt
nogāžu deformāciju.
Uz aizsargdambja uzstādītas de-

Foto – M. Šketika

Aicinām nebojāt aizsargdambja nogāzes
viņas barjeras un vairākas ceļa zīmes, lai nepieļautu aizsargdambja
nesankcionētu šķērsošanu ar motorizētajiem transportlīdzekļiem.
Pa aizsargdambi pārvietoties atļauts gājējiem un riteņbraucējiem,
savukārt AIZLIEGTS pārvietoties ar motorizētajiem transportlīdzekļiem, izņemot transportlīdzekļus ar Ādažu novada domes
izsniegtu atļauju. Šo noteikumu
izpildi kontrolēs Ādažu pašvaldības policijas darbinieki.
Mārīte Šketika

Piedalieties aptaujā par sociālajiem pakalpojumiem Ādažu novadā!
Sociālā dienesta anketas aizpildīšana prasīs ne vairāk kā 15 minūtes, un tā ir aizpildāma, atzīmējot kādu no atbilžu variantiem vai ierakstot savu viedokli tam paredzētajā vietā. Anketa
ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā. Anketēšanas mērķis ir noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju viedokli par Sociālā dienesta darbu, kā arī par Ādažu novadā
pieejamajiem sociālajiem pabalstiem un pakalpojumiem ar mērķi uzlabot to kvalitāti, kā arī
apzināt nepieciešamību ieviest jaunus pabalstus un pakalpojumus.
Aizpildītas anketas lūdzam iesniegt Ādažu novada domes Sociālajā dienestā, Gaujas ielā 13/15
vai elektroniski soc.dienests@adazi.lv
Anketa izdrukātā veidā pieejama Ādažu novada domes Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, elektroniski to var aizpildīt arī Ādažu
novada domes mājaslapā.
Ādažu novada domes Sociālais dienests
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Noslēdzies Ādažu novada domes organizētais foto konkurss

1. vieta – Sanda Tūtere “Pavasaris”

2. vieta – Jevgenijs Šuļins “Gaujas tilts”

3. vieta – Elita Survilo “Gauja ziemā”

ĀDAŽU VĒSTIS 15. OKTOBRIS (179) 2015

Fotogrāfs Ensels Edamss (1902 –1984)
saviem mācekļiem bieži mēdzis atkārtot,
ka fotogrāfiju uzņemt ir viegli, taču radīt
meistardarbu ar kameras starpniecību ir
daudz grūtāk nekā jebkurā citā mākslas
nozarē. Estētikas teorētiķis Džonatans
Fraidejs intervijā filozofam Artim Svecem atzinis, ka problēmai, kura parasti
tiek formulēta kā jautājums “vai fotogrāfija ir māksla?”, ir ilga un sarežģīta
vēsture no jaunā medija izgudrošanas
brīža līdz pat 21. gadsimtam: “Grūti pasacīt, kurā brīdī strīdi rimās, drīzāk pati
fotogrāfija vai, pareizāk sakot, vairāku
izteikti neparastu fotogrāfu veikums parādīja, ka medija iespējas ļauj rasties lieliskai mākslai. [..] Apcerēsim līdzvērtīgu
jautājumu – vai glezniecība ir māksla?
Ja nevaicāsim neko par to, kas īsti tiek
domāts ar “glezniecību”, un tādējādi iedomāsimies, ka ar to domāta tikai šķidra
krāsu pigmenta uzklāšana uz kādas virsmas, tas nepārprotami novedīs pie tā, ka
vienā gadījumā pareiza atbilde būs “jā”,
kamēr citā – “nē”. Tātad īstenībā mēs
gribam vaicāt nevis, vai glezniecība ir
māksla, bet mēģinām izskaidrot, kāpēc
atsevišķos gadījumos glezniecībai piemīt īpaša vērtība.” Lai palīdzētu atrast
fotogrāfijas, kurām piemīt īpaša vērtība,
šā gada fotokonkursa žūrijā aicinājām
piedalīties cilvēkus, kuru ikdienas darbs
ir saistīts ar mākslu – mākslas maģistres
un Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagoģes Ievu Neikenu un Māru Ārenti,
Ādažu novada domes ainavu arhitekti
Ivetu Grīviņu, par komisijas priekšsēdētāju lūdzām būt Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas direktorei Ingai Patmalnikai. Sabiedrisko attiecību vadītāja žūrijas komisijā pārstāvēja trīs ekspertu,
profesionālu fotogrāfu – Uģa Nagliņa,
Emanuela Reiņa Freimaņa un Edgara
Kalmēna viedokli. Paldies profesionālajiem fotogrāfiem! Īpašs, liels un sirsnīgs
paldies visiem dalībniekiem, katra skatījums bija unikāls un ļoti skaists! Paldies
žūrijai un a/s “Latfood” par atbalstu! No
50 fotogrāfijām žūrija pirmo vietu piešķīra Sandas Tūteres fotogrāfijai “Pavasaris”, otro – Jevgenija Šuļina fotogrāfijai
“Gaujas tilts” un trešo – Elitas Survilo
fotogrāfijai “Gauja ziemā”. Apsveicam un
milzīgs paldies visiem dalībniekiem par
piedalīšanos konkursā! Uzvarētāji tiks
godināti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā Ādažu Kultūras centrā!
Monika Griezne
i

http://filozofija.lu.lv/lat_intervija6.html
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Atjaunots Kadagas ceļa asfalta segums 87 m garumā
Ādažu novada domes līgumā norādītajai
tehniskajai specifikācijai. Netika nodrošināta ūdens atvade no ceļa un sāka veidoties peļķes, tādējādi Ādažu novada dome
pieprasīja defektu novēršanu un atkārtotu
Kadagas ceļa kreisās joslas asfaltbetona
virskārtas izbūvēšanu 305m² apmērā par
būvnieka līdzekļiem. Tagad ceļa segums ir
atjaunots atbilstoši prasībām.

Foto – Laima Jātniece

87 m garumā atjaunots Kadagas ceļa asfalta segums. Diemžēl būvniecības process neritēja tik strauji, kā iecerēts. Ādažu
novada dome noteikusi stingrus kvalitātes
standartus ceļu izbūvei. Veicot uzmērījumus uz Kadagas ceļa posma kreisajā joslā,
virzienā no Gaujas tilta uz Kadagu, domes
speciālisti konstatēja rupjus pārkāpumus.
Būvnieks ceļa segumu nebija atjaunojis
atbilstoši Latvijas valsts standartiem un

Laima Jātniece

Foto – Monika Griezne

Starptautiskā Senioru diena Ādažos

1. oktobrī Ādažu novada seniori pulcējās
Kultūras centrā, lai atzīmētu Starptautisko Senioru dienu. Lai gan ANO šo dienu
noteica ar mērķi pievērst uzmanību senioru novecošanas problēmām un viņu
dzīves grūtībām, tomēr Ādažos šī diena
izvērtās par svētkiem, kuros seniori de-

monstrēja savu dzīvesprieku, organizētību un aktivitāti. Senioriem bija sagādāta
īpaša dāvana – iespēja noklausīties Latvijā un pasaulē populārās vokālās grupas
“Latvian Voices” koncertu, kas pēc klausītāju atzinuma bija tiešām izcils. Pēc
koncerta visi pulcējās, lai baudītu svētku
torti, glāzi vīna un aprunātos. Šajā dienā daudzi secināja, ka tikai organizēti
seniori ir spēks, ar kuru jārēķinās gan
pašvaldībai, gan Saeimai, un uzrakstīja
iesniegumus uzņemšanai Ādažu senioru biedrībā, kas ir Latvijas pensionāru
federācijas sastāvdaļa. Ādažu novada
domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks un
Sociālā dienesta vadītāja I. Roze pateicās

senioriem par viņu darbīgumu un līdzdalību novadam nozīmīgu jautājumu
risināšanā, bet seniori savukārt pateicās
viņiem par veiksmīgu sadarbību un radīto iespēju jebkuram senioram saglabāt
gan fizisko, gan sabiedrisko aktivitāti,
darbojoties kādā kopā, grupā, kolektīvā
vai sabiedriskajā organizācijā. Svētku
nobeiguma daļā seniorus apciemoja arī
“Latvian Voices” solistes, kuras ar savu
draudzīgumu un šarmu visus sajūsmināja. Katrs varēja personīgi pateikties
viņām par izcilo sniegumu vai vienkārši
aprunāties.
Šī diena ilgi paliks atmiņā.

kalpojumu sniedzēju infrastruktūra un
uzlabota ģimenes ārstu pieejamība pašvaldības teritorijā. Projekta ietvaros dr.
I. Liepas un dr. G. Veides ģimenes ārstu
praksēs ir veikta darba telpu vienkāršota
renovācija, t.sk. divos pacientu pieņemšanas kabinetos, divās procedūru telpās
un divās pacientu reģistrācijas telpās. Ir
piegādātas
ārstniecības
procesa
nodrošināšanai ne-

pieciešamās medicīniskās ierīces un aprīkojumi – ierīce redzes asuma pārbaudei,
instrumentu galds, ierīce netiešai asins
spiediena mērīšanai, elektrokardiogrāfs
un darba galds. Ir iegādāti divi datortehnikas komplekti, kas nodrošina specializēto ārstniecības programmu izmantošanu ģimenes ārstu darbā. Projekta kopējās
izmaksas ir EUR 25 665, no kurām publiskais finansējums no ERAF paredzēts
EUR 16 063 apmērā.

Biruta Krūze

Divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā veikti uzlabojumi
Pašvaldības SIA “Ādažu slimnīca” īstenojusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) līdzfinansēto projektu “Primārās
veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā” (Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/
VEC/185). Realizējot projektu, sakārtota ambulatorās veselības aprūpes pa-

Iespēja bez maksas nodot nolietotās un nevajadzīgās elektroiekārtas
Uzņēmums “Eco Baltia vide” piedāvā
bez maksas savākt un izvest jebkāda veida nolietotās un nederīgās elektriskās un
elektroniskās iekārtas – veļasmašīnas, televizorus, ledusskapjus, plītis, datorus u.c.
Savāktā elektrotehnika tiek nogādāta SIA

“Eco Baltia vide” noliktavā un nodota utilizēšanai saskaņā ar Latvijas un Eiropas
Savienības vides prasībām. Uzņēmums
izsniedz apliecinājumu, ka nolietotās
elektropreces tiks utilizētas. Šis ir lielisks
veids, kā iedzīvotāji var atbrīvoties no ne-

vajadzīgās sadzīves tehnikas, droši zinot,
ka tā nenokļūs mežos vai māju pagalmos
un ilgtermiņā palīdzēs uzlabot Latvijas
vidi.
Pieteikt bezmaksas elektroiekārtu savākšanu un izvešanu var pa tālr. – 27 737 611

“Zaļie” maisi – ērts veids, kā atbrīvoties no bioloģiskajiem atkritumiem
Nereti privātmāju īpašniekiem rodas jautājums, ko iesākt ar puvušiem āboliem, nokritušajām lapām, vai citiem nevajadzīgiem augļiem
un dārzeņiem, ja piemājas dārziņā nav vietas
komposta kaudzei, taču sadzīves atkritumu
konteinerā šādus atkritumus izmest nedrīkst.
Zaļajiem atkritumiem vispiemērotākā un
ilgtspējīgākā metode ir kompostēšana, tomēr ne visiem ir iespēja to darīt. Viena no
iespējām privātmāju iedzīvotājiem, kā videi
draudzīgi atbrīvoties no bioloģiskajiem at12

kritumiem, ir īpaši marķētie “zaļie” maisi.
Zaļajiem atkritumiem paredzētajos maisos
drīkst ievietot nopļautu zāli, koku lapas, sīkus
zariņus, nezāles, ābolus, kartupeļus un citus
dārzeņus un augļus. Savukārt maisos nedrīkst
ievietot koku zarus un virtuves atkritumus,
piemēram, gaļas un piena produktus.
Piepildītos “zaļo” atkritumu maisus atstāj
pie sadzīves atkritumu konteinera un par
to utilizāciju parūpēsies atkritumu savācēji.
Zaļos atkritumus nedrīkst izmest sadzīves

atkritumu konteinerā! Atkritumu apsaimniekotāji par šādu pārkāpumu var piemērot
sodu, kas ir paredzēts līgumā.
Iedzīvotājiem ir iespēja pasūtīt desmit un
vairāk maisus pie atkritumu izvedēja un
uzņēmums “Eco Baltia vide” nodrošinās to
bezmaksas piegādi uz jūsu mājām, maksu
par zaļajiem maisiem iekļaujot jūsu atkritumu apsaimniekošanas rēķinā.
Plašāka informācija pa tālr. 67517600, 67799999.
“Eco Baltia vide”
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NOVADĀ
Sakoptāko īpašumu meklējumi Ādažu
novadā ir pasākums, kas dažādu iemeslu
dēļ nenorit katru gadu. Lai šo jautājumu
aktualizētu šogad, tika organizēts konkurss „Sakopta vide Ādažu novadā 2015”,
kura mērķis bija popularizēt Ādažu novada teritorijas sakopšanu, radīt interesi
un motivāciju novada iedzīvotājiem sakopt savus īpašumus un veicināt atbildību par sava īpašuma sakārtošanu, kā arī
apzināt sakoptākos īpašumus novadā.
Konkursa komi-

konkursam un rādīt savu skaistumu.
Strautkalnu iela savā ziņā ir “pionieri”, jo
ar savām aktivitātēm rāda labu piemēru,
ka arī individuālo māju iedzīvotāji ārpus savas sētas un nožogojuma var radīt
pasakainu vidi, kas ir domāta gan pašu
lietošanai, gan arī aicina uz pasākumiem
citus novada iedzīvotājus. Sūkstīšanās,
ka nav naudas, nav iespēju, ne vienmēr
atbilst patiesībai par visiem 100 procentiem – ir pašvaldības atbalsta programmas, ir iespējas

vidi. Šo skaisto dārzu īpašnieku veikums
jo vairāk priecē tādēļ, ka dārzs viņiem ir
hobijs. Laiks un aktivitātes, ko viņi velta dārzam pēc darba un ikdienas steigas,
ir viņu atpūta un relaksācija, kas turklāt
rada tādu skaistumu gan pašiem, gan apkārtējiem!
Kategorijā „Biznesa vide” vērtēšanas komisija apmeklēja gan tos objektus, kas
bija pieteikti konkursam, gan tos, kurus
izvēlējās pati – sabiedrībai brīvi pieejamos objektus: vei-

sijai bija grūts darbiņš izvērtēt un uzzināt, kur tad ir tie
skaistākie mūsu novada īpašumi. Turklāt
paši skaisto teritoriju īpašnieki un kaimiņi uz pieteikšanu konkursā ir gana kūtri.
Laikam jau latvieša mūžīgais – “ko tad
es, te jau nav ko redzēt un nav ko rādīt”
– spēlē tik svarīgu lomu, ka katrs skaistā
īpašuma saimnieks nenovērtē to, ko varētu rādīt citiem un priecēt apkārtējos.
Bet, lai vai kā, konkurss ir noritējis, vērtēšanas komisija apskatīja un novērtēja
skaistos īpašumus, kā arī noskaidroja
konkursa uzvarētājus. Īpašumi tika vērtēti trīs kategoriju grupās: individuālie
īpašumi vai viensētas; biznesa vide un
daudzdzīvokļu mājas. Liels prieks, ka
konkursam sevi pieteica Strautkalnu
sporta, kultūras un atpūtas laukums, kas
it kā neierindojās nevienā no vērtēšanas
kategorijām, bet nenobijās pieteikt sevi
un atrādīties plašākai sabiedrībai. Tāpēc
tika nolemts grozīt konkursa nolikumu
un precizēt 3. vērtēšanas grupu, iekļaujot
tajā daudzdzīvokļu mājas un citas koplietošanas teritorijas. Līdz ar to ir skaidrs,
ka arī nākamos gadus privātās ielas vai
kādas citas teritorijas, kuras savā aprūpē
pārņēmušas kādas biedrības vai vienkārši aktīvu cilvēku grupas – varēs pieteikt

startēt ES atbalstītās
programmās un saņemt līdzfinansējumu savu iecerēto sapņu realizēšanai. Lai
būtu iespējams pieteikties dažādām atbalsta programmām, Strautkalnu ielas
māju iedzīvotāji ir nodibinājuši biedrību
“Strautkalnu dzīves skola” un caur to īstenojuši dažādus projektus Strautkalnu
ielas labiekārtošanai: izveidoja apgaismojumu ielā, uzlaboja ceļa segumu, izveidoja savu sporta, kultūras un atpūtas
laukumu, kur ir gan pludmales volejbola
laukums, gan zāliens citām sportiskām
aktivitātēm, gan vieta, kur organizēt kultūras pasākumus. Labiekārtojums papildināts ar dekoratīvajiem stādījumiem un
ziedošu pļavas zālienu, kas ir dabisks un
košs akcents un tai pašā laikā samazina
regulāro kopšanas darbu apjomu.
Individuālo īpašumu un viensētu īpašnieki laikam ir paši kautrīgākie, jo šajā
grupā bija vismazāk pieteikto īpašumu.
Tieši tāpēc ir liels prieks par tiem, kas
atvēra savu pagalmu vārtus un parādīja savus izlolotos dārzus. Lai dārzs būtu
skaists un aicinošs, ne vienmēr tam jābūt
piestādītam pilnam ar košiem un raibiem puķu kalniem. Arī atturīga elegance un pārdomāti dārza iekārtojuma risinājumi veido dzīvošanai tīkamu un ērtu

kalus, ka- fejnīcas, viesu namus. Arī
biznesa vidē bez saviem tiešajiem naudas
pelnīšanas uzdevumiem saimniekiem ir
jārūpējas par savas apkārtnes sakoptību
un skaistumu, tādā veidā arī palielinot
apmeklētāju skaitu. Jo sevišķi tas attiecas uz kafejnīcām vai viesu mājām, kur
bez tases aromātiskas kafijas vai gardām
pusdienām, apmeklētāji vēlas baudīt arī
atmosfēru un skaistus skatus. Šajā kategorijā ļoti priecēja kafejnīcas “Vanaga
ligzda”, “Porthotel”, viesu nami “Abzaļi”
un “Gungas”, kas izcēlās ar savu dabīgo
ainavu un pārdomāto labiekārtojumu.
Uzrunāja arī veikaliņš Alderos, kas ar
savu sakopto apkārtni pretendē uz vietējā
centra statusu.
Konkursā apskatītie īpašumi ir izvērtēti
un noskaidroti uzvārētāji, tomēr to vārdi
un nosaukumi tiks paturēti noslēpumā
līdz lielajai godināšanai LR proklamēšanas dienas svinīgajā pasākumā.
Liels paldies jāsaka arī kolēģiem – vērtēšanas komisijas pārstāvjiem – AID daļas
darbiniekiem I. Pērkonei, K. Berķei, N.
Masaļskim un sabiedrisko attiecību speciālistei L. Jātniecei, kas arī iemūžināja
skaistākos īpašumus fotogrāfijās.
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Foto – Laima Jātniece

Sakopta vide – konkurss vai dzīvesveids?

NOVADĀ
Jau sesto gadu pēc kārtas daudzi iedzīvotāji Ādažu novadā vasaru pavadīja nevis nesteidzīgi atpūšoties, bet īstenojot
savas idejas projektu konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros. Laika posmā
no jūnija līdz septembrim tika īstenoti
20 lieliski projekti, kas uzlaboja dzīves
kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā
jomā Ādažu novadā, kā arī veicināja
Ādažu novada iedzīvotāju iniciatīvu un
atbildību par savu dzīves vidi.
Lielākais skaits (9) projektu tika īstenoti
teritorijas labiekārtošanai Ādažu, Garkalnes un Kadagas ciemos. Daudzu (8)
projektu laikā tika attīstīta vai uzlabota
izglītības, kultūras, sporta vai sociālā
joma. Trīs projektu ietvaros tika veikti
remontdarbi daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās. 6 projektus īstenoja biedrības,
tomēr lielāko daļu realizēja nereģistrētas
iedzīvotāju grupas.
Teritorijas labiekārtošanas projekti
Līdzsvara un koordinācijas tiltiņš
Projekta īstenotājs – Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 3.D klases skolotāju, skolēnu
un skolēnu vecāku apvienība.

Izveidots atraktīvs, bērnu fiziski attīstošs, līdzsvaru un koordināciju trenējošs,
no dabīgiem vides materiāliem veidots
vides objekts – līdzsvara un koordinācijas tiltiņš.
Āra klases ierīkošana Ādažu vidusskolā
Projekta īstenotājs – biedrība “Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība”.

Ādažu vidusskolas teritorijā izveidota
āra klase starp skolas B un C korpusiem:
6 koka galdi ar soliem, koka dambretes
kauliņiem un koka celmiņi.
Garkalnes ciema publiskās slidotavas –
hokeja laukuma labiekārtošana
Projekta īstenotājs – Garkalnes ciema iedzīvotāju grupa.

Garkalnes ciemā atklāts atjaunots sporta laukums ar jaunu volejbola un futbola
laukumu, kā arī jauniem āra trenažieriem (pievilkšanās stieņiem un “Zviedru
sienu”), kā arī diviem jauniem soliem.
Bērnu rotaļu laukums “Ķurzuļos”
Projekta īstenotājs – ciemata “Ķurzuļi”
iedzīvotāju grupa.
Kadagas ciema ciematā “Ķurzuļi” 2 lielu
ozolu ielokā izveidots jauns bērnu rotaļu
laukums, ko var lietot gan mazāki, gan
vecāki bērni (ir ierīkotas šūpoles, slidkalniņš, līdzsvara šūpoles, vingrošanas
stienis, kāpnes ar auklu tīklu, smilšu
kaste, soliņi).
Gudrs – aktīvs – vesels
Projekta īstenotājs – 13. grupiņas darba rūķi.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) 13. grupiņas bērnu rotaļu laukums
papildināts ar aktīvu, attīstošu un izzinošu brīvā laika pavadīšanas iespēju
(atjaunota bērnu laukumā esošā mašīna,
uzstādīts basketbola grozs, izgatavoti
futbola vārti, uzstādīts striķa līdzsvara
komplekts), bet grupiņas telpās ierīkots
zaļais stūrītis.
Es – harmonisks, vesels un aktīvs
Projekta īstenotājs – “Par veselīgu un aktīvu vidi mūsu bērniem”.

Ādažu ciema Podnieku ciematā, PII
“Patnis” bērnu rotaļu laukuma teritorijā izveidota baskāju sajūtu taka (ar čiekuriem, oļiem, kūdru, granti, smiltīm,
šķembām), kas kalpo arī kā estētiski vides dekori un vārti futbola / florbola (ziemas hokeja) spēlei.
Atpūtas vietas iekārtošana jaunajām
ģimenēm Podniekos
Projekta īstenotājs – Ūbeļu ielas 13 nama
iedzīvotāji.

vietas, atjaunota aizmugures siena, uzstādīts basketbola grozs, bērnu šūpoles
un smilšu kaste, izvietotas miskastes, izbūvēts mazo bērnu attīstības komplekss,
uzstādīti vingrošanas stieņi.
Mandalu ceļš
Projekta īstenotājs – biedrība “Strautkalnu sabiedriskās dzīves skola”.
Lai nodrošinātu ērtu piekļūšanu dzīvojamajām mājām un publiski pieejamajam
sporta, kultūras un atpūtas laukumam
Strautkalnu ielā, Garkalnē, uzlabots
Strautkalnu ielas ceļa seguma stāvoklis,
gar abām ceļa pusēm ierīkojot drenāžu,
daļēji nomainot ceļa pamatni un uz ceļa
uzklājot šķembas, kā arī no apkrāsotām
šķembām izveidojot mākslas objektu –
Mandalas ceļu.
Atpūtas laukuma izveide
Projekta īstenotājs – “Pirmā 29”.
Ādažu ciema Pirmās ielas 29 pagalma
zaļajā zonā ierīkoti bērnu rotaļu laukuma elementi (šūpoles, slidkalniņš, sporta
elementi).
Izglītojošu, kultūras, sporta un
sociālās jomas pasākumu attīstības vai uzlabošanas projekti
Ādažu tradīciju kopas “Ābols” skatuves
tērpu šūšana
Projekta īstenotājs – tradīciju kopa “Ābols”.
Uzšūti senie tērpi (garie lina krekli, apliekamie lina brunči, celmaines, lina
krekli, lina bikses) Ādažu Kultūras centra tradīciju kopas “Ābols” dalībniekiem.
Radošās darbnīcas – nāc un piedalies!
Projekta īstenotājs – biedrība “Gaujas
Partnerība”.

Noorganizēts vienas dienas pasākums ar
8 radošām darbnīcām (māla izstrādājumu veidošanai, akmens apgleznošanai,
rotu darināšanai, adīšanai, tamborēšanai, mozaīkas veidošanai, kokapstrādei,
dārzkopībai) ikvienam interesentam, kā
arī stūrītis bērniem.
Koncerttērpi Pasaku valstībai

Iekārtots atpūtas laukums pie Ūbeļu ielas
13 daudzdzīvokļu nama: veikti teritorijas
labiekārtošanas darbi, ierīkotas 5 atpūtas
14
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Šeit un citviet rakstā foto no Ādažu novada domes un projektu īstenotāju personīga arhīva

Īstenoti iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projekti

NOVADĀ
Projekta īstenotājs – Pasaku valstības draugi
Izveidoti koncerttērpi bērnudārza “Pasaku valstība” bērniem un audzinātājām
(vestes, svārki meitenēm un audzinātājām un bikses puišiem), padarot krāšņākus sniegtos priekšnesumus un kopīgi
svinētos svētkus.
Spēka trīscīņa un fitnesa attīstība
Projekta īstenotājs – biedrība “Garkalne
strong”.

Uzlabota (nosiltināta, aprīkota ar krāsniņu) trenažieru zāle Garkalnē un iegādāts
papildu aprīkojums (svara ripas).
Saules tonis
Projekta īstenotājs – “Gaujas ritmi”.

Ādažu vidusskolā izveidota foto galerija
ar 77 fotoattēliem par tautas deju kolektīva “Rūta” dejotāju, kora “Pienenīte” koristu un teātra sporta komandas līdzdalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu
un deju svētkos, kā arī papildināta vidusskolas sporta slavas galerija, izveidojot
vitrīnas un stendus godalgu izvietošanai.
Vasaras Bībeles skola bērniem
Projekta īstenotājs – biedrība “Misijas
baptistu draudze”.
Noorganizēts vairāku dienu pasākums
bērniem, kura ietvaros bija iespēja darboties ar dažādiem rokdarbiem, attīstīt
muzikālās prasmes, dzirdēt Bībeles stāstus un mācīties izprast Dieva dotās patiesības, vērtības un pielietojumu ikdienā.

Projekti ēku remontam
Ar darbu visu spējam
Projekta īstenotājs – Ozolu mājas iemītnieki.
Veikti remontdarbi Garkalnes ciema

Noorganizēts 6 dienu gleznošanas (ar eļļas krāsām) un podniecības plenērs Pērkonu ceplī Kadagā, piedāvājot cilvēkiem
radoši izpausties un papildināt esošās
zināšanas.
Pasakas “Kristāla lode” eiritmisks uzvedums
Projekta īstenotājs – biedrība “Eiritmija”.
Izveidoti rekvizīti – aizkari un izrādes
tērpi – plīvuri, lai iestudētu un Latvijā pirmo reizi parādītu eiritmijas izrādi
“Kristāla lode”.
Līdz varavīksnei tikt!
Projekta īstenotājs – “Fotomirklis”.

daudzdzīvokļu mājā “Ozoli”: veikts
koplietošanas telpu kosmētiskais remonts, veikts grīdas remonts, nomainītas kāpņu telpas un pagraba ārdurvis,
nomainīti gaismekļi, nomainītas pastkastītes.
Kāpņu remonts Pirmā ielā 21 (dzīvokļi
17-26)

Projekta īstenotājs – “Pirmā iela 21”.
Veikti remontdarbi Ādažu ciema Pirmā
ielā 21 (dzīvokļi 17-26): izlīdzināti un ar
izturīgiem, dekoratīviem materiāliem
apstrādāti kāpņu pakāpieni un starpstāvu kāpņu laukumiņu grīdas no pirmā
līdz piektajam stāvam.
Kāpņu telpas grīdas seguma nomaiņa
Pasta ielā 4/2 (dzīvokļi 19-24)
Projekta īstenotājs – Pasta iela 4/2 “Jaunie
kaimiņi atkal apvienojas”

Veikti remontdarbi Ādažu ciema Pasta
ielā 4/2 (dzīvokļi 19-24): kāpņu telpā
nomainīts grīdas segums, nomainītas
kāpņu margu uzlikas, kā arī dekoratīvie
koka dēļi.
Oktobra beigās/novembra sākumā
konkursa vērtēšanas komisija apmeklēs visas projektu īstenošanas vietas un
tiksies ar visām projektu grupām, lai
noskaidrotu, kuru atzīt par 2015. gada
labāko projektu, lai noteiktu, kam
pasniegt dāvanu karti 100 EUR vērtībā un kuru virzīt Latvijas Pašvaldību
savienības nodibinājuma “Sabiedrība
ar dvēseli – Latvija” programmas Pierīgas reģiona labākā projekta balvai.
Paldies visiem projektu iniciatoriem un
dalībniekiem par aktivitāti un vēlmi
uzlabot dzīves vidi Ādažu novadā!
Inga Pērkone

Kopš šī gada 27. janvāra Ādažu novada dome
(turpmāk – Dome) veic jaunas novada attīstības programmas izstrādi, kas būs paredzēta laika posmam no 2016. līdz 2022.gadam.
Atbilstoši Domes 25.08.2015. lēmumam Nr.
157 “Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”, uzsākta Ādažu
novada attīstības programmas 2016.-2022.
gadam pirmās redakcijas un Vides pārskata
projekta sabiedriskā apspriešana. Publiskā
apspriešana noteikta no 2015. gada 28. augusta līdz 2015. gada 26. oktobrim.
Aicinām ikvienu interesentu iepazīties
ar sagatavoto dokumentu un iesaistīties
ĀDAŽU VĒSTIS 15. OKTOBRIS (179) 2015

publiskajā apspriešanā!
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus Ādažu novada attīstības programmas
2016.-2022. gadam 1. redakcijas un Vides
pārskata projekta papildināšanai līdz 2015.
gada 26. oktobrim var iesniegt:
• Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164 vai
• elektroniski pa e-pastu: inga.perkone@
adazi.lv,
fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.
Ar Ādažu novada attīstības programmas

Jāņa Oto Veismaņa zīmējums

Izsaki savu viedokli par plānoto Ādažu novada attīstību līdz 2022. gadam!

2016.-2022. gadam pirmās redakcijas un
Vides pārskata projekta materiāliem var
iepazīties Ādažu novada domes Attīstības
un investīciju daļā darba laikā, kā arī Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv.
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“Gaujas pilsēta” jeb “pilsēta pie upes”
jā dienā noklausījās
nozares zinātāju un
ekspertu ievadvārdus par un ap Ādažu
attīstības plānošanu,
novērtēja kultūrvēsturisko mantojumu,
vides
ainaviskās
kvalitātes un transporta attīstības jautājumus. Tad četrās
jauktās grupās nedēļas garumā, rūpīgi izpētot situāciju,
meklēja savu atbilžu
versijas par Gaujas
ielas telpisko attīstību. Rezultāts tika
prezentēts ekspertu
komisijai pēdējā plenēra dienā.
Katrs darbs bija inte-

Observatorija 1987. g.

Šī gada studentu darbu tēma bija – “Gaujas ielas telpiskā attīstība Ādažos”. Uz jautājumu “Kāpēc Ādažos un kāpēc Gaujas
iela?”
pasākuma
organizatori sniedz
atbildi:
“Ādažos
dzīvo turpat vai tikpat ļaužu, cik Cēsīs.
Jau pavasarī te tika
organizēts
profesionālo
arhitektu
plenērs, lai izprastu
centra problemātiku.
Pavasara plenērs norādīja uz Gaujas ielu
posmā no Tallinas
Tirgus. 1988. g.
šosejas līdz Kultūras
centram – kā atbilstošu šāda centra pazīmēm. Ar Ādažu domi vienojāmies par
turpinājumu – nākamo soli – Studentu
plenēra formātā”.
Vairāk nekā trīsdesmit studentu pirma-
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Picērija. 1988. g.

resants ar savu “atslēgas”
meklējumu, bet kopumā
uzteicama visu grupu
prasme pasniegt savas

“Briljanti“. 1977. g.

idejas gan grafiski, gan verbāli. Jauniešu
noslēguma
prezentācijas

Foto no Valsts Kinofotofonodokumentu arhīva

Pilsēta pie upes – tā Ādažus septembra
vidū nodēvēja vieni no talantīgākajiem
Latvijas studentiem, kuri apgūst arhitektūras jomu un pulcējās savā gadskārtējā
arhitektūras plenērā Ādažu Kultūras
centra telpās. Plenērus organizē Latvijas
Arhitektu savienība, šogad – jubilejas
gads – desmitā reize, tāpēc īpašs prieks,
ka par mācību vietu nedēļas garumā
tika izvēlēti Ādaži. Saka jau, ka nekas
šajā dzīvē nenotiek nejauši, laikam arī
mums beidzot pienācis laiks ar kritisku
aci pavērties apkārt un padomāt ne tikai
par iedzīvotāju ērtībām, bet arī par viņu
estētiskajām jūtām novada centrā.

bija ļoti spilgtas un pārliecinošas. Daži
spriedumi par Ādažu centrā esošās apdzīvotās vides identitāti un funkcionalitāti
bija nesaudzīgi un pat mulsinoši. Atzīšos,
ka ne man vienai no klātesošajiem “svila” ausis un vaigi. Absolūti trāpīgs “skats
no malas”. Ikdienā savās gaitās skrienot,
diemžēl esam apraduši un pat samierinājušies ar nesakopto ainavu centrā, dīvainajām pamestajām būvēm un krūmos
ieaugušajiem Gaujas krastiem. Lai ieraudzītu savas upes krāšņumu sakoptā vidē,
mēs nereti izvēlamies braukt uz Valmieru
vai Siguldu, taču Gauja Ādažu novadam
cauri plūst turpat 9 km garumā, kaut arī
caur krūmiem to grūti pamanīt.
Un ir vēl kāds fakts, kas liek mums būt
īpaši lepniem par Gauju. Latvijas garākā
upe, kura savus līkumus met cauri daudzām slavenu teiku apvītām pilsētām un
apdzīvotām vietām, savu vārdu ir devusi
tieši mums – Ādažiem. Mēs esam Gaujas
pilsēta. Jautāsiet – kā
tas iespējams? Atbilde
rodama senajos dokumentos.
Kā Gauja saukta senajos dokumentos?
13. gadsimtā – Goiw
(igauniski – Koiv,
līvu – Kow, kas
līvu valodā nozīmē
“bērzs”), bet 17. gad-

Pie picērijas. 1988. g.
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cara ierēdņu aizliegumiem, pēc
slavenā arhitekta K. Pēkšēna
projekta, ādažnieki sev uzcēla
visā Vidzemē plašāko pagasta
namu (1890. g.). Bet gadus
desmit vēlāk piedalījās Baltijā izcilākā tā laika hidrotehnikas sasnieguma būvē
– Gaujas-Daugavas kanāla
izveidē.
Kolhozu
laikos
pēc gada
Ādažos
ciemos
viena pēc
atbrauca
otras pacēMaskalās vairākas
vas
vēstievērojamas
 Pludmale šodien
nesis
M.
celtnes, kuGorbačovs,
slavinot
Ādažus
visā
plašajā
ras kontrastēja ar ap Jauno arhitektu piedāvātais skatu
kārt valdošo padom- PSRS, A. Kaulam radās jauna ideja. Visi
tornis
 Tornis Ādažu garnizonā 1932. gadā
ju laikam raksturīgo 300 kolhoza celtnieki no skolas būvniearhitektoniski pelēko cības (tika pabeigtas tikai 2 kārtas) tika
uzskatīja valodnieks A. Bīlenšpelēcību. Uz represētā “pārsviesti” uz citu objektu – tirgus ēkas
teins, izskaņa “-aži” līvu valodā
ādažnieka K. Drun- būvi (1988. g.). Tai pat gadā, sadarbībā
nozīmē apdzīvotu vietu.
16./17. gadsimtu mijā līvu skaits Vidzemē kas zemes, piesavinoties bijušā Brīvības ar Dienvidslāvijas partneriem, Ādažos
būtiski samazinājās, tie kopā ar baltu tau- cīņu dalībnieka izdomāto mājas vār- uzcēla slaveno picēriju. Vēl slavenākais
tām – kuršiem, sēļiem, latgaļiem un zem- du “Briljanti”, tika uzcelta modernākā “Kukulītis”, kas tapa vienā gadā ar vigaļiem – iekļāvās latviešu tautas sastāvā. govju ferma LPSR (1977. g.). Pateicoties dusskolas ēku, jau pulcēja sajūsminātus
Taču, iespējams, tieši šajā laika periodā, kolhoza vadītāja Alberta Kaula ambi- ļaudis no tuvas un tālas apkārtnes. Uz
Ādažiem cilvēki devās kā svētsaplūstot senajam Gauceļojumā. Lai arī no rindām izjas nosaukumam “Ada”
vairīties nebija iespējams, ļaudis
un Gaujas līvu atstātajam
bija pacietīgi, jo nogaršot siltu
“Aži”, radies Ādažu vārds.
“franču baltmaizi” vai īstu picu
Formula vienkārša:
ceptu īstā picērijā – tas padomju
ADA + AŽI = ĀDAŽI
cilvēkam bija kultūršoks. IespēTurpinot arhitektūras plejams, ka šeit minētās kolhoza
nērā izskanējušās idejas,
laika būves noteikti nevarēja noar prieku jāatzīst, ka dasaukt par izcilu arhitektūru, taču
žādas būves kā laikmeta
tās bija sava laikmeta nozīmīgas
liecinieces Ādažu vārdu ir
liecinieces, atšķīra mūs
ierakstījušas arī vēsturē.
no
citiem reģioniem un
Pirmā bija iespaidīgā Ādanesa
Ādažu vārdu pa
Pludmale
šodien
žu pils Rīgas pievārtē (13.
saulē.
gs.), kas vairāk nekā 400 gadu garumā ciozajiem plāniem,
Katrs gadsimts Ādažu
atradās uz nozīmīgākā Vidzemes satik- 1986. gadā tapa vivaibstos ienesis ko jaunu.
smes ceļa un kalpoja kā ieejas vārti Rīgā. dusskolas ēka 1000
Kaut
arī divdesmit četru
Vēl viena būve radās ekonomiskā uzplau- bērniem, kas bija
gadu
laikā
pēc neatkarīkuma gados 19./20. gs. mijā, kad, pretēji bija iecerēta kā liebas
atgūšanas
(1991. g.),
lākā skola
tapuši
vien
trīs
brīnišķīgi
arhitektoniski
Padomju Savienībā. Un objekti, kuri rotā Ādažu centru vislabāne jau šāda kajā tā izpildījumā – Valdorfa skolas ēka,
tāda skola, Kultūras centrs, skaistais tilts pār Gauju,
bet ar savu mums ir visas iespējas attīstīties tālāk.
obser vato- Lai acis un dvēsele priecātos! Cerēsim un
riju.
Kad ticēsim, ka idejas šogad notikušajos divos
arhitektūras ideju plenēros,
radīs atbalsi un palīdzēs
kopējā vizuālā tēla uzlabošanai Ādažos visdrīzākajā
nākotnē.

Vizualizācijas – 10. Arhitektūras skolu plenērs Ādažos

simtā – Ada, 18. gadsimtā – Aa.
Savukārt, izskaņa “-aži” (kā Ādaži, Kuiviži, Pabaži, Allaži, Ropaži) ir raksturīga
pārlatviskoto līvu apvidiem Vidzemē. Kā

 Centrālais parks šodien
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E. Pētersone
Ādažu muzeja vadītāja
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JAUNIEŠI

Foto ‒ Kerijs Staškevičs

100% zināt, ko skolēni
vēlas. Piemēram, daži
skolēni aptaujā atzina, ka
pie skolas nav vietas, kur
atstāt savu rolleri. Skolēni nāk pie mums, izsaka
savas vēlmes un mēs, tās
uzklausījuši, dodamies
pie direktores.
Lauris Skraucis: Vislielākā nozīme ir tam, kādi
ir līderi un cik ļoti viņi
vēlas ko mainīt. Piemēram, pagājušajā gadā
matemātikā
skolotāja
Ināra Mičule izdomāja,
ka katrs pats prezentēs
kādu tēmu, novadot daļu
no stundas. Tad ļoti labi
varēja redzēt, kuriem
matemātika interesē un
kuriem – nē. Tiem, kuriem tā interesē, konkrētā tēma tika pasniegta
atraktīvi un ļoti saistoši.
Svarīgi arī, cik daudz
pats uzņemies iniciatīvu. Tas pats attiecas uz
skolas Eiropas klubu un
parlamentu. Ja to veidotu
cilvēki, kuri negrib darboties, rezultātu nebūtu.
A.M. Krusts: Pirms 3 gadiem Edgars Ikstens skolā izveidoja parlamentu. Mēs savācām
aktīvu jauniešu grupu ar spēcīgu līderi – Raivi Paulu. Viņš izdomāja visādas
oriģinālas idejas. Skolas parlamentā tā
ideja par palīdzēšanu citiem mācībās nekādi negāja uz priekšu. Tad mēs sākām
organizēt dažādus pasākumus – Valentīnas dienas pastu, popielas. Ziemassvētku, Helovīna balli. Esam noorganizējuši
divas Ziemassvētku balles, vienu pavasara un rudens. Organizējām arī Sieviešu
dienas apsveikumu. To visu organizējam, lai būtu foršāk nākt uz skolu. Līdz
parlamenta izveidei man pašam ne visai
gribējās nākt uz skolu. Tagad ir labāk, jo
varu izpausties tieši tā, kā vēlos – organizēt, darīt ko radošu.
L. Skraucis: Jā, tā ir tā labā dienas daļa,
kuras dēļ ir prieks pamosties.
Vai daudz ir tādu, kas iesaistās Eiropas
klubā un/vai parlementā?
A.M. Krusts: Nē, Eiropas klubā esam
kādi 30 cilvēki, bet parlamentā – ierobežojam dalībnieku skaitu, lai spētu noturēt vienu noteiktu loku, lai būtu tieši
aktīvie jaunieši.
Kāpēc ierobežojat cilvēku skaitu?
A.M. Krusts: Ja atnāks visi, tad tas aktīvais kodols zudīs. Piemēram, ja ir viena

Erudīti, mērķtiecīgi un enerģiski. Atvērti un draudzīgi. Ar ticību sev un,
kā izrādās, arī Ādažiem un valstij kopumā. Tādu iespaidu par sevi pēc sarunas rada Ādažu vidusskolas skolēni
Aleksandrs Marks Krusts (17) un Lauris Skraucis (17). Aleksandrs ir Ādažu
vidusskolas Eiropas kluba un arī skolas
parlamenta vadītājs, Lauris – skolas Eiropas kluba biedrs. Abi ir pārliecināti
– pēc šo divu organizāciju aktivitātēm
sabiedrība skolā kļūst saliedētāka un
jaukāka.
Eiropas kluba mērķis ir organizēt pasākumus skolā vai braukt uz Briseli?
Aleksandrs Marks Krusts: Eiropas kluba mērķis ir piedalīties starptautiskās apmaiņas programmās. Skolas parlaments
un Eiropas klubs dažādus pasākumus
organizē kopā. Piemēram, Lāčplēša skrējienu, Eiropas dienas. Parlamenta ideja
sākās ar vēlmi atrast gudrus un aktīvus
jauniešus, kam ir labas komunikācijas
spējas un kas spētu mācībās palīdzēt
tiem, kuriem tik labi nesokas. Tāpat bija
vēlme uzzināt, ko skolēni vēlas, veikt
aptaujas. Pamatideja bija veicināt skolas sabiedrisko sadzīvi. Skolotāji nevar
18

sēne, kas neko negrib darīt, pavilks arī
pārējos. Iepriekš parlamentā bijām kādi
10, tagad – 17. No katras klases (9-12.klasēm) pieņēmām vēl pa skolēnam, lai būtu
pārstāvētas katras klases vēlmes.
Cik reizes ar Eiropas klubu esat bijuši
Briselē? Ko esat piedzīvojuši?
L. Skraucis: Pirms gada bijām Strasbūrā, parlamentā, kur apspriedām dažādas tēmas. Jaunieši no visas Eiropas tika
sadalīti darba grupās, lai diskutētu par
dažādiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, par ekoloģiskiem risinājumiem
elektroenerģijas iegūšanai, ēdiena taupīšanu u.c. tēmām, un katrai no grupām
vajadzēja izvirzīt runas vīru. Pēc tam,
pārstāvot savu grupu, bija jāaizstāv savs
viedoklis, jāatbild uz jautājumiem. Man
šis ir otrais gads Eiropas klubā. Vasarā
apmaiņas programmā 10 dienas biju Rumānijā. No Latvijas bijām 4 cilvēki. Bija
jaunieši arī no Čehijas, Portugāles, Ungārijas, Rumānijas u.c. valstīm. Tā bija
programma par stāsta spēku, piemēram,
devāmies uz bāreņu namu un spēlējām
bērniem lugas. Caur praktiskiem uzdevumiem iemācījāmies strādāt komandā.
Par komandas darbu nevar izlasīt grāmatu, tas jāiemācās praktiski. Bāreņiem
bija neviltots prieks mūs redzēt, caur teātri iesaistījām arī viņus spēlēs. Katras
valsts pārstāvju uzdevums bija sagatavot
kultūras vakaru par savu valsti. Mums
bija fantastiska, prasmīga līdere Paula.
Viņai pašai palika 18, un viņa brauca ar
3 nepilngadīgajiem cauri visai Eiropai.
Paldies Paulai Ūdriņai. Mūsu kultūras
vakars bija ļoti emocionāls. Sagatavojām
ēdienus, noklausījāmies himnu, parādījām dejas. Paula piedāvāja iet cauri
pilsētai klusējot. Atgriežoties, visur bija
sadegtas svecītes, un arī mēs paši viens
otram padevām svecīti un izstāstījām
kādu stāstu. Jebkādu stāstu vienalga
kādā valodā. Pa šīm 7 dienām es ieguvu
daudz labākus draugus nekā savā klasē.
Lai gan ar dažiem saviem klases biedriem kopā esmu jau 11 gadus.
Kā Jums šķiet – kādēļ tā ir, ka 7 dienās
izveidojas daudz labākas attiecības ar
vienaudžiem nekā 11 skolas gados?
L. Skraucis: Bēdīgi, ka ikdienā nepaprasām, kā jūtas cilvēks, kurš patiesībā ir
blakus 11 gadus. Tas ir iespaidīgi, ka 7
dienu laikā var tā sadraudzēties.
Varbūt tādēļ, ka kopā kaut ko interesantu piedzīvojāt?
L. Skraucis: Jā, kaut kas līdzīgs ir arī ar
skolas parlamentu un Eiropas klubiņu.
Praktiski strādā un tā arī sadraudzējies.
Vai, jūsuprāt, Ādažos jauniešiem ir nodrošinātas iespējas kvalitatīvi pavadīt
brīvo laiku?
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A.M. Krusts: Nav boulinga! Nē, es spēju
atrast, ko darīt, esmu diezgan kreatīvs –
izdomāju – ejam spēlēt teātri, peldēties!
Es atrodu, ko darīt, bet ir daudz jauniešu, kas nevar. Es nodarbojos ar mūziku,
sportu, spēlēju saksofonu, nodarbojos ar
improvizācijas teātri, dejoju tautu dejas,
agrāk arī peldēju. Trenējos basketbolā.
Pamēģināju arī kikboksu.
L. Skraucis: Esmu pabeidzis Mākslas
skolu, tur baigi mīļā bija gleznošana. 8
gadus gāju džudo. Latvijā bija 2.,3 vietā. Pagājušajā gadā trenējos kikboksā.
Vasarā bija pārtraukums, bet tuvākajā
laikā atkal atsākšu. Katru gadu pieļauju
to kļūdu, ka vasarā nesportoju. Tad katru rudeni atkal jāsāk trenēties no jauna.
Kādreiz bija tādas dienas, kad – skola,
Mākslas skola, džudo treniņš, mājās –
21.00, vēl jāizmācās. Bet tajās dienās tik

un tā biju produktīvāks nekā tad, kad
biju pametis džudo, pabeidzis Mākslas
skolu un bija vairāk brīva laika.
A.M. Krusts: Astotajā klasē mājās pārrados tikai 21.00. Atbraucu, tad gāju mājās
pa tumšu mežu ar saksofonu, sporta un
skolas somu.
Braucāt uz treniņiem Rīgā?
A.M. Krusts: Jā.
L. Skraucis: Jā, es arī.
Ādažos taču ir Sporta skola!
A.M. Krusts: Jā, Ādažos ir ļoti daudz
sporta veidu, bet ne visi. Īpaši mazākajās klasēs tagad ir lieliska basketbola komanda, bet, kad mēs mācījāmies, mums
nebija trenera un komandas, tādēļ bijām
spiesti braukt uz Rīgu.
L. Skraucis: Mums ir lieliski pedagogi,
treneri ir ļoti spēcīgi, bet, ja vēlas mācīties profesionāli, tālāk jāiet mācīties uz

specializētajām vidusskolām, kur katrai
ir savs, īpašs virziens.
A.M. Krusts: Ja atgriežamies pie tā, ka
Ādažos nav vietas, kur kopā pavadīt laiku un iepazīt vienam otru, tad jauniešu
centrs būtu ideāls. Piemēram, ja tajā kāds
spēlētu ģitāru, otrs varētu palūgt pamācīt kaut pašus pamatus. Tad ir āķis lūpā,
un arī pats sāk apgūt ģitārspēli. Jauniešu
centrā varētu būt ģitāra, klavieres.
L. Skraucis: Ja kādam jaunietim ģimenē
ir kādas problēmas, tad, iespējams, savas
raizes būtu vieglāk uzticēt otram vienaudzim nekā pieaugušajam. Svarīgi, kāda
atmosfēra šajā centrā tiktu radīta. Būtu
forši, ja ideju ziņā jaunieši paši veidotu
tādu centru. Ja pats esi kaut ko izveidojis,
pret to ir cita attieksme nekā tad, ja iedod
kaut ko gatavu.

las pasākumā,
tad piedalīsies
organizēšanā,
pēc tam rakstīs
starptautiskus
projektus un
tajos arī piedalīsies. Tā ir kā
ķēdes reakcija
– jo vairāk cenšas, jo vairāk
centīsies
pēc
tam. Vecā Eiropas kluba paaudze grib atstāt
labu vidi nākamajiem, kuri to uzjundīs vēl vairāk.
Bet kāpēc mēs tik ļoti gribam piedalīties
šajā projektā?
Ādažu vidusskolas Eiropas klubiņš izmantoja šo iespēju pirms gandrīz 2 gadiem, kad tika izcīnīta biļete uz Strasbūru. Parlamentā mēs tikām sadalīti pa
grupām, kurās jaunieši no visas Eiropas
apsprieda kādu būtisku problēmu. Tad
tika ievēlēts runas vīrs un prezidents,
kuri vēlāk aizstāvēja ideju galvenajā zālē
vairāku simtu jauniešu priekšā. Tad varēja balsot, vai šos priekšlikumus vajadzētu pieņemt. Pats galvenais ir praktiskā pieredze un iziešana no komforta
zonas. Šeit ir runa par komunicēšanu
un diskutēšanu angļu valodā ar jauniešiem no visām Eiropas malām, kā arī
par kreatīvu problēmas risinājumu un
citu uzklausīšanu. Šeit ir runa par uzdrošināšanos, lai pēc tam saprastu, ka
nebija tik grūti pārvarēt savas bailes.
Neviena psiholoģijas stunda vai sociālo
zinību stunda nevar iemācīt to, kā sevi
izzināt un attīstīt – vienīgi reālā dzīve.

Šis projekts liek iepazīt citas kultūras,
paplašināt redzes loku un iemāca iejūtību pret citām tautām, jo, komunicējot ar
cilvēkiem no citām valstīm, sapratīsiet,
ka mēs visi gribam tikt mīlēti, vēlamies
sevi apliecināt un izpausties, un vienkārši būt priecīgiem. Mums ir svarīgi
ne tikai vienkārši palikt vecākiem un
nobriest, mēs savu laiku mērām progresā, tāpēc piedalīšanās šajā projektā
atkal ir lielisks veids, kā progresēt. Un
labs laika rādītājs ir progress - viss, kas
ir paveikts, lai izcīnītu iespēju tikt uz
Eiropas parlamentu. Tas būtu kā piedalīties loterijā, kur kaut kas ir jāizdara, lai
vispār iegūtu biļeti, bet, jo lielāks darbs
ielikts, jo labāka biļete tiks. Veiksme ir
jānopelna.

Monika Griezne

Uz Strasbūru un tālāk!

Bieži vien pietiek izdarīt mazliet vairāk
par viduvējību. Un šis mazliet var atnest
desmitkārtīgu atdevi. Mums šī atdeve
būtu brauciens uz Eiropas parlamentu
Strasbūrā EUROSCOLA projekta ietvaros.
Mēs esam censoņi no Ādažu vidusskolas Eiropas klubiņa. Pašlaik tiek darīts
viss, lai mēs iegūtu iespēju braukt uz
Strasbūru. Mēs izpētam likumu, kas ir
pieņemts Eiropas parlamentā, no idejas
līdz realizēšanai, precīzāk, viesabonēšanas atcelšanu Eiropā, kas ir lielisks Latvijas prezidentūras panākums, kas skar
visu Eiropu. Tāpat ir izveidota ē-kartīte
par Eiropas parlamentu. Šie ir galvenie
veicamie projekta uzdevumi.
Šis brauciens ir īpaši svarīgs jaunajiem
Eiropas kluba biedriem. Vecie vidusskolas vilki rāda piemēru un atver jaunajiem durvis. Vecāko klašu skolnieki var
izjust lomu maiņu un to, ka viņiem ir jāvada gan sevi, gan kluba jaunos biedrus.
Beigās izveidojas sniega bumbas efekts
– kāds varbūt sāks ar palīdzēšanu skoĀDAŽU VĒSTIS 15. OKTOBRIS (179) 2015

E-kartītes apraksts
Mūsu Eiropas kluba e-kartē esam attēlojuši, kā mēs, vēl jauni būdami, cenšamies
izprast Eiropas parlamenta darbu un tā
sistēmu, parādām, ka spējam ienest jaunas idejas, esam ar pārliecību, ka varam
atrisināt dažādas problēmas, būt detektīvi un izmeklēt, izpētīt likumus. Sevi
esam attēlojuši kā cilvēciņu ar uzrakstu
“Euroscola”, kas ir šī konkursa nosaukums, kur viesojamies parlamentā un
izsakām savas domas. Komunikācija ir
divvirzienu iela, parādam arī to, ka ir,
kas mūs uzklausa. Ar katru komentāru,
ar katru ideju arī mēs veidojam to, kā citi
skatās uz mūsu vajadzībām, tāpēc jāatceras, ka izlietu ūdeni atpakaļ nesasmelsi.
Visa pamatā ir komunikācija un uzklausīšana.
Sagatavoja: Lauris Skraucis, Ādažu vidusskolas Eiropas klubiņa dalībnieks,
skrauciz@gmail.com
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LEADER pieejas 2014.-2020. gada īstenošanas iespējas Ādažos
Latvijas Lauku attīstības programmas
2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts
LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības
virzīta vietējā attīstība)” ietvaros biedrībai “Gaujas Partnerība” ir iespēja turpināt LEADER pieejas īstenošanu Ādažu
novada teritorijā arī jaunā ES struktūrfondu plānošanas perioda laikā.
Lai iesaistītos jaunā ES struktūrfondu finansēšanas perioda LEADER aktivitātēs, līdz
2015. gada beigām ir jāizstrādā sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģija 2014.–
2020. gadam. Tas ir dokuments, kas pamatos, kā plānots veicināt vietējās attīstības iniciatīvas, uzlabojot sociālo situāciju laukos,
veidojot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un lauku teritoriju attīstībai.
2014.–2020. gada LEADER programma
paredz šādu atbalsta intensitāti projektiem:
• Sabiedriskā labuma projektiem
90%
• Kopprojektiem* 			
80%
• Privātā labuma projektiem		
70%
LEADER jaunās programmas ietvaros finansiālu atbalstu no 2016. gada būs iespējams saņemt šādās aktivitātēs:
1. Aktivitāte - Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas
Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaisti vietējās ekonomikas stiprināšanas

iniciatīvās, radot jaunas vērtības vietējā
teritorijā, produktīvāk izmantojot vietējos
resursus un attīstot jaunus uzņēmējdarbības modeļus. Aktivitātes ietvaros iespējams
veikt šādas darbības:
• Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšana, to realizācija tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšana;
• Lauksaimniecības produktu pārstrāde,
tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošana, to realizēšana tirgū un kvalitatīvu
darba apstākļu radīšana;
• Vides radīšana vai labiekārtošana, kurā
tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu
realizācijas veidu īstenošana;
• Darbinieku produktivitātes kāpināšana.
2. Aktivitāte - Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas
Aktivitātes mērķis ir veicināt sabiedrības
iesaisti tūrisma, kultūras, veselības un citu
saistītu pakalpojumu un produktu attīstībā, paaugstinot novada potenciālu un pievilcību. Aktivitātes ietvaros iespējams veikt
šādas darbības:
• Vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un
kultūras objektu sakārtošana pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai;
• Sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot interešu

klubus, sociālās aprūpes vietas, kultūras,
vides aizsardzības, sporta un citas brīvā
laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošana.
Lai izstrādājot sabiedrības virzītu vietējās
attīstības stratēģiju ņemtu vērā vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju, nevalstisko organizāciju un pašvaldības iestāžu viedokli, jau
oktobrī stratēģijas dokumenta izstrādei
tiek organizētas darba grupas.
Aicinām visus, kas vēlas iesaistīties stratēģijas izstrādē, aktīvi piedalīties darba grupu sanāksmēs Ādažu kultūras centrā Ādažu Vēstures un mākslas galerijā (1. stāvā):
• Pašvaldības pārstāvju darba grupas sanāksme – 14.10.2015. plkst. 14.00
• Uzņēmēju darba grupas sanāksme –
21.10.2015. plkst. 18.00
• Iedzīvotāju (t.sk. biedrību) darba grupas
sanāksme – 29.10.2015. plkst. 18.00
* Kopprojekts – plānoto investīciju izmanto
kopīgai lietošanai un to iesniedz biedrība,
kurai vismaz 3 tās biedri ir komersanti vai
zemnieku saimniecības; lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība; juridiskas personas kopīgas darbības īstenošanai, ja starp kopprojekta dalībniekiem ir
noslēgts līgums un kopprojektā iesaistīti ne
vairāk kā 3 dalībnieki.

Paziņojums sniegt paskaidrojumu par garāžu būvniecības Attekas ielā 16 tiesisko pamatu
Sakarā ar Ādažu novada domes 2015.
gada 22. septembra lēmumu Nr.167
“Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu”,
Ādažu novada būvvalde, lai izvērtētu
uz zemes gabala Attekas iela 16 (kadastra Nr.8044 007 0385) esošo garažu

būvniecības tiesisko pamatu, lūdz garāžu Attekas ielā 16, Ādažos lietotājus
līdz 2015. gada 16. novembrim ierasties
Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā
33A, Ādažos, pirmdienās no 10.00 līdz
13.00. un no 14.00 līdz 18.00 un ceturt-

dienās no plkst. 08.00 līdz 13.00 un no
14.00 līdz 17.00. sniegt paskaidrojumu
par garāžu būvniecības tiesisko pamatu. Lūdzam līdzi ņemt dokumentus, kas
apliecina garāžu būvniecības likumību
un piederību.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada
22. septembra sēdes lēmumu Nr.163 “Par
atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu
nekustamajam īpašumam Ādažu novadā,
Baltezera ciemā, “Gauri””, ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot ze-

mesgabala sadalīšanu savrupmāju izvietošanai mežaparka apbūves zonā.
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
e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@
adazi.lv.

un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs.””
Nr.35/2015 (22.09.2015.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos
Nr.9/2015 “Saistošie noteikumi par Ādažu
novada pašvaldības budžetu 2015. gadam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu

novada domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā
33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā
Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks”
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā
Gaujas ielā 27B.

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu
Vēstis” (Nr.179) izdots informatīvs pielikums,
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.34/2015 (25.08.2015.) “Grozījumi 2014.
gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.11
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju
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Atjaunos Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvjus
Ādažu novada pašvaldība šā gada augustā Lauku atbalsta dienestā iesniedza
projekta pieteikumu Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) atkāta projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 4.”Investīcijas materiālos aktīvos”
4.3.apakšpasākumam „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, lai saņemtu
līdzfinansējumu Laveru poldera Garciema
ceļa novadgrāvju atjaunošanai.
Meliorācijas sistēmas tika izbūvētas 1975.
gadā un šobrīd ir pilnībā nolietojušās un
aizaugušas ar kokiem un krūmiem. Novadgrāvju piesērējuma un aizauguma dēļ
ūdens plūsma grāvjos ir traucēta vai tās
vispār nav, līdz ar to netiek nodrošināta
ūdens novadīšana no pieguļošajām zemes
platībām 136 ha platībā, kas cieš no liekā
mitruma. Šobrīd meliorācijas sistēma nepilda savas funkcijas.
Projekta ietvaros plānots atjaunot Garciema
ceļa grāvju meliorācijas sitēmas 2,82 km garumā, novācot apaugumu, atjaunojot grāvju nogāzes un drenu iztekas, iztīrot grāvju
piesērējumu un tīrot/remontējot 7 caurte-

Novadgrāvju izvietojuma shēma

kas, kā arī pārbūvējot 1 iebrukušu caurteku.
Realizējot projektu, tiks uzlabotas lauksaimniecības un mežamežsaimniecības platības,
jo meliorācijas sistēmas nodrošinās grunts
ūdens līmeņa pazemināšanu, augsnes nosusināšanos un atjaunos ūdens noteci pa novadgrāvjiem īpaši pavasara un rudens periodos.

Laveru poldera Garciema ceļa novadgrāvju
meliorācijas sistēmām ir piešķirts pašvaldības nozīmes kopplietošanas statuss.
Kopējās plānotās projekta izmaksas ir EUR
62 315, no kurām publiskais finansējums
no ELFLA paredzēts EUR 44 780 apmērā.
Gunta Dundure

Ādažu un Carnikavas novadi kopā atjaunos grāvjus

Novadgrāvju izvietojuma shēma

Ādažu un Carnikavas pašvaldības ir parakstījušas sadarbības līgumu par kopprojekta realizāciju Laveru poldera meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Šā gada
augustā Lauku atbalsta dienestā tika ieĀDAŽU VĒSTIS 15. OKTOBRIS (179) 2015

sniegts projekta pieteikums Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu
iesniegumu konkursam Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.-2020.gadam

pasākuma 4.”Investīcijas materiālos aktīvos” 4.3.apakšpasākumam „Atbalsts
ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”, lai
saņemtu līdzfinansējumu Laveru poldera
pašvaldību nozīmes koplietošanas ūdensnoteku atjaunošanai.
Ādažu novada teritorijā projekta ietvaros
plānots pārbūvēt meliorācijas sistēmas
7,708 km garumā, novācot apaugumu un
iztīrot grāvju piesērējumu, remontējot vai
pārbūvējot 13 caurtekas un atjaunojot 94
drenu iztekas.
Carnikavas novada teritorijā plānots pārbūvēt meliorācijas sistēmas 8,540 km garumā un 14 caurtekas, atjaunot 49 drenu
iztekas, kā arī izbūvēt segtu novadu ar drenāžu un sedimentācijas krājbaseinu.
Meliorācijas sistēmas tika izbūvētas pagājušā gadsimta 70. gadu beigās un šobrīd ir
pilnībā nolietojušās.
Realizējot kopprojektu, tiks atjaunota
meliorācijas sistēmu darbība, nodrošinot
grunts ūdens līmeņa pazemināšanos un
augsnes nosusināšanos lauksaimniecības
un mežsaimniecības zemju platībās, īpaši
pavasara un rudens periodos.
Plānotās kopprojekta izmaksas ir EUR 541
124, no kurām publiskais finansējums no
ELFLA paredzēts EUR 402 489 apmērā.
Gunta Dundure, Mārīte Šketika
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Ādažu novada domes kārtējā (22.09.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: Māris
Sprindžuks, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko, Jānis Neilands,
Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna
Pumpure, Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.
1. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā.
Lēmums: Atteikt atzīt L.A. par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un neiekļaut viņu rindā uz pašvaldības
dzīvokli.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma
projektu nekustamajam īpašumam.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma “Gauri” detālplānojuma projekta izstrādāšanu ar
nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu
savrupmāju izvietošanai mežaparka apbūves zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, paredzot ielu un
gājēju celiņu kā atsevišķu zemes vienību.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Saules
ielā 7, ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem.
Lēmums: Apstiprināt nekustamo īpašumu
Muižas ielā 39 un Muižas ielā 41 zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par grozījumiem domes 28.04.2015. lēmumā Nr.80.
Lēmums: Veikt grozījumus domes lēmumā
Nr.80 “Par dalību LIFE 2014-2017 programmas prioritātē “Vide un resursefektivitāte””
un izteikt 2.punktu šādā jaunā redakcijā:
“Pieteikt izvērtēšanai potenciālās izpētes
teritorijas Rīgas plānošanas reģiona projektā “Zaļo klimata pielāgošanās pasākumu
integrācija teritoriju plānošanā un plūdu
pārvaldībā un novēršanā””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par Ādažu vidusskolas paplašināšanu.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas paplašināšanu, Ādažu vidusskolas 1.-4.klasei
būvējot jaunu mācību īstenošanas vietu
pašvaldībai piederošajā zemes gabalā Attekas ielā 16. Apstiprināt projekta rīcības plānu. Apstiprināt projekta vadības grupu. Uzdot Būvvaldei normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā uzsākt administratīvo procesu par
patvaļīgās būvniecības seku likvidāciju Attekas ielā 16. Piešķirt Attīstības un investīciju daļai lēmuma izpildei projekta sagatavošanas un iepirkumu fāzē nepieciešamo
finansējumu 7500 EUR.
Balsojums: “par” – 8 (P.Balzāns, A.Brūvers, V.Bulāns, K.Dāvidsone, J.Neilands,
P.Pultraks, L.Pumpure, M.Sprindžuks),
“pret” – 3 (A.Keiša, E.Šēpers, N.Zviedris),
“atturas” – 2 (V.Klebeko, E.Plūmīte).
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7. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu
Mākslas un mūzikas skolā.
Lēmums: Noteikt Ādažu Mākslas un mūzikas skolas iestādes telpu nomas maksu:
Glezniecības studija (telpa Nr.261) – 2.79
EUR (bez PVN) par vienu stundu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par maksas pakalpojumu un nomas
maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādēs.
Lēmums: Noteikt Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes telpu nomas maksu un peldbaseina apmeklējuma maksu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
9. Par maksas pakalpojumu un nomas
maksas noteikšanu Ādažu sporta centrā.
Lēmums: Noteikt Ādažu sporta centra
peldbaseina apmeklējuma maksu, galda
tenisa pakalpojuma maksu, peldbaseina,
saunas, pludmales volejbola un basketbola
laukumu un stadiona nomas maksu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
10. Par Ādažu pašvaldības dalību atklātu
projektu konkursā “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos
Ādažu novadā”.
Lēmums: Atbalstīt pašvaldības dalību
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasākumā “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
11. Par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibināšanu.
Lēmums: Kļūt par biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” dibinātāju un biedru.
Noteikt par Ādažu novada pašvaldības pārstāvi biedrībā “Pierīgas pašvaldību apvienība” domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
12. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu nomā un nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Iznomāt SIA “Balteneko” pašvaldībai piederošo zemi un telpas daļu 94,12
m² platībā Attekas ielā 43, nosakot nomas
līguma termiņu līdz 2025.gada 31.maijam.
Iznomāšanas mērķis - siltumenerģijas ražošana Ādažu ciema daudzdzīvokļu mājām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA “BLC” nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 3058,39 apmērā
par nekustamo īpašumu – zemi un ēkām,
“Jaunkūlas – 1”, Ādaži, Ādažu novadā.
Lēmums: Dzēst S.M. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 276,55 apmērā par
nekustamo īpašumu – zemi un mājokli,
Ādaži, Ādažu novadā.
Lēmums: Dzēst R.J. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 401,72 par nekustamo
īpašumu – zemi, Alderi, Ādažu novadā.
Lēmums: Dzēst SIA “Baltic Credit” nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1074,68
apmērā par nekustamo īpašumu – zemi,
Mēness iela 1, Mēness iela 7, Mēness iela 9,
Mēness iela 11, Zaļā iela 7, Zaļā iela 9, Zaļā
iela 10, Zaļā iela 11, Zaļā iela 15, Garkalne,
Ādažu novadā.
Lēmums: Dzēst L.K. nekustamā īpašuma

nodokļa parādu EUR 1979,76 apmērā par
nekustamo īpašumu – zemi, Eimuri, Ādažu
novadā.
Lēmums: Dzēst SIA “CARGOLOG” nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 261,40
apmērā par nekustamo īpašumu – zemi,
“Vējpriedes”, Ādaži, Ādažu novadā.
Lēmums: Dzēst I.B. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 89,41 par nekustamo
īpašumu – zemi un mājokli, Kadaga, Ādažu
novadā.
Lēmums: Dzēst E.D. nekustamā īpašuma
nodokļa parādu EUR 92,86 apmērā par nekustamo īpašumu – zemi, Garkalne, Ādažu
novadā.
Lēmums: Dzēst I.J. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 241,43 apmērā par nekustamo īpašumu – zemi un mājokli, Ādaži, Ādažu novadā.
Lēmums: Dzēst Ļ.Z. (M.) nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 58,41 apmērā
par nekustamo īpašumu – zemi un mājokli,
Ādaži, Ādažu novadā.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – nav, (A. Brūvers atstāja sēdi).
14. Par Ādažu novada ilgtspējīgas energoefektivitātes rīcības plānu 2015.-2020.
gadam.
Lēmums: Apstiprināt SIA “Ekodoma” iesniegto Ādažu novada ilgtspējīgas energoefektivitātes rīcības plānu 2015.-2020.
gadam.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – nav, (A.Brūvers atstāja sēdi).
15. Par grozījumiem domes 30.06.2015.
lēmumā Nr.120.
Lēmums: Grozīt Ādažu novada domes
30.06.2015. lēmuma Nr.120 “Par Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21§1.3.4. piespiedu izpildi” 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: “1. Uzsākt
Ādažu novada domes 2009.gada 22.decembra lēmuma Nr.21 § 1.3.4. piespiedu izpildi
četrpadsmit dienu laikā no šī lēmuma spēkā
stāšanās brīža, nosūtot U.M., dzīvojošam
(adrese), Baltezers, Ādažu novads, brīdinājumu par administratīvā akta piespiedu
izpildi, nosakot šādus termiņus brīvprātīgai
administratīvā akta izpildei: līdz 2016.gada
15.martam iesniegt Ādažu novada būvvaldē
normatīvajos aktos noteiktā kartībā sagatavotu būvniecības iesniegumu nekustamajā īpašumā (adrese) nelikumīgi uzbūvētās
ēkas – laivu mājas, nojaukšanai vai pārvietošanai; līdz 2016.gada 15.septembrim
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikt
nekustamajā īpašumā (adrese) nelikumīgi
uzbūvētās ēkas – laivu mājas, nojaukšanu
vai pārvietošanu.”
Balsojums: “par” – 12, “pret” – nav, “atturas” – nav, (A.Brūvers atstāja sēdi).
16. Par zemes domājamās daļas nodošanu
īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot D.E. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas, Ādaži, Ādažu nov., dzīvoklim Nr.X piekrītošās
domājamās daļas no ēkai piesaistītām zemes vienībām ar kopējo platību 0.1447 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
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PAZIŅOJUMI
24. OKTOBRĪ LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA
Novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgajiem LIELGABARĪTA
SADZĪVES ATKRITUMIEM BEZ MAKSAS, nododot mēbeles un elektropreces (kopā līdz 100 kg personai) 2015.
gada 24. oktobrī SIA ”Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā šādos laikos un vietās:
1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā)
09.00 – 09.30
2. KADAGA (vecais veikals)
10.00 – 10.30
3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43)
10.45 – 12.00
4. KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8)
12.15 – 12.45
5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem)
13.00 – 13.30
6. ALDERI (pie veikala)
13.45 – 14.15
7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas)
14.30 – 15.00
8. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums
15.15 – 15.45

Paziņojums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” mikroautobusa FORD TRANSIT,
valsts reģistrācijas numura zīme FS 3334, izsole
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu no izsoles dienas.
Ūdens” izsludina pirmo atklāto mutisko izsoli 4. Pieteikumi jāiesniedz līdz izsoles sākumam
ar augšupejošu soli kustamai mantai – mik- 2015. gada 29. oktobrim plkst.10.00 Gaujas ielā
roautobusam FORD TRANSIT, valsts reģistrā- 16, Ādažos, Ādažu novadā, sabiedrības ar ierocijas numura zīme FS 3334.
bežotu atbildību “Ādažu Ūdens” telpās darba
1. Izsoles kustamā manta – mikroautobuss dienās no plkst.: P., O., T., C. 8.30 – 13.00, 14.00
FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas numura -16.00, P.8.30 -12.00.
zīmi FS 3334, izlaiduma gads 2005.gads, šasijas 5. Izsole notiks 2015. gada 29. oktobrī plkst.10.00
numurs WFOVXXBDFV5B47048, saskaņā ar Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā sabiedrības
2015. gada 8. septembra mantas novērtēšanas ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” telpās.
komisijas dalībnieku sapulces lēmumu Nr.1 6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieun izsoles noteikumiem, izsoles sākumcena ir teikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī
2368,62 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu
astoņi euro un 62 centi. Izsoles solis 50,00 EUR Ūdens” mājas lapā www.adazuudens.lv.
(piecdesmit euro). Nodrošinājums 10% apmē- 7. Izsolāmo kustamo mantu dabā uzrādīs
rā no nosacītās cenas – 236,86 EUR (divi simti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu
Ūdens” jurists Jānis Veinbergs, iepriekš sazinotrīsdesmit seši euro un astoņdesmit seši centi).
2. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augš- ties pa tālruni 26405891.
8. Kontaktpersona par kustamo mantu – Jānis
upejošu soli.
3. Augstāk nosolītās kustamās mantas cenas sa- Veinbergs, t.:26405891, e-pasts: jurists@adazumaksa pilnā apmērā jāveic vienas nedēļas laikā udens.lv.

Paziņojums
Ādažu pašvaldības policija pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo
mantu pasažieru mikroautobusu Ford Transit
Ādažu pašvaldības policija pārdod atklātā les reģistrācijas brīdim Ādažu novada domes
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo kontā LV43TREL9802419010000, Valsts kase,
mantu- pasažieru mikroautobusu Ford Tran- BIC kods: TRELLV22. Izsoles dalībniekam,
sit (turpmāk – izsoles objekts). Automašīnas kurš nosolījis augstāko cenu, desmit dienu laiveids- vieglais izolators, valsts reģistrācijas Nr. kā no izsoles dienas jāiemaksā nosolītā izsoles
GM7569, krāsa – balta ar zaļu trafarējumu, objekta cena iepriekš norādītajā kontā, kas tiek
izlaiduma gads 2007., spidometra rādījums aplikta ar PVN, atrēķinot iemaksāto nodroši- 241947 km, manuālā ātrumkārba, 2198 m3 nājumu.
litru dīzeļdegvielas dzinējs. Tehniskā apskate Izsole notiks 2015. gada 16. oktobrī plkst.
beigusies 2015.gada jūnijā. Izsoles objektam 10.00, Ādažu pašvaldības policijas ēkā, Depo
netiek noteikts garantijas termiņš. Papildus iela 2, Ādažos, Ādažu novadā.
aprīkojums- iebūvēts izolators, bākugunis, Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar
rezerves atslēgu komplekts un rācija. Iepriekš izsolāmo objektu Ādažu pašvaldības policijas
izsoles objekts ir bijis operatīvais transports.
stāvlaukumā Depo ielā 2, Ādažos, Ādažu noIzsoles objekta nosacītā cena - EUR 3557,21 vadā, iepriekš piezvanot pa tālruni 27762018
(trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit septiņi eiro – kontaktpersona A. Šmaukstelis.
un 21 cents). Visa nosolītā izsoles objekta cena Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta pēc
tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas
(PVN), veicot maksājumu par nosolīto izsoles Vēstnesis” līdz 2015. gada 15. oktobrim plkst.
objektu. Izsoles nodrošinājums tiek noteikts 16.00 Ādažu pašvaldības policijas telpās, Depo
10 % apmērā no Izsoles objekta nosacītās ce- ielā 2, Ādažos, Ādažu novadā, darba dienās
nas, t.i., EUR 355,72 (trīsi simti piecdesmit pie- darba laikā no plkst. 09.00 līdz 16.00.
ci eiro un 72 centi). Izsoles reģistrācijas maksa Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteiEUR 20,00 (divdesmit euro). Nodrošinājums kumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī pašun reģistrācijas maksa ieskaitāma līdz izso- valdības mājas lapā www.adazi.lv.
© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv

Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Makets, korektūra SIA AKA Dizains.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”. Tirāža 4200 eksemplāri.
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No sirds sveicam
oktobra jubilārus!
Mārīti Briedi 70g.
Almu Jaškāni 70g.
Pēteri Martuzānu 70g.
Altu Nasiadku 70g.
Benitu Strautu 70g.
Nadezdu Dolgovikh 75g.
Valēriju Kanteru 75g.
Vandu Puškarjovu 75g.
Maiju Skvorcovu 75g.
Artūru Bedri 80g.
Joanu Deiftu 80g.
Annu Šļejuku 80g.
Maldu Dārziņu 85g.
Domeniku Rauzu 85g.
Mariju Saņuku 90g.
Sergeju Šingeli 95g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome
SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS

21. oktobrī plkst.13.00 Gaujas ielā 16
Viesi – VEF Drāmas kopa.
Laipni gaidīts ikviens seniors!

No 5. septembra līdz 5. oktobrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
zēni – Leo Bruno un Kārlis un
meitenīte – Marija

Apsveicam jaunos vecākus!
DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES
KAPELĀ KADAGĀ

Katoļu dievkalpojumi notiek katru svētdienu 15.00
Pirms katras Sv. Mises 14.00
Rožukronis, Grēksūdzes sakraments.
Tie, kuri vēlas kristīties, sagatavoties iesvētībām, laulībām,
var pieteikties pie kapelāna Ādažu bāzes kapelā
vai pa t. 26434830
Pareizticīgo dievkalpojumi notiek katra mēneša
otrajā un ceturtajā svētdienā 11.00

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments
Tuvāka informācija: tel. 26434830

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKĀ JĒZUS KRISTUS
DRAUDZES DIEVKALPOJUMI

2015. gadā notiks Ādažu vecā pagasta nama telpās
Gaujas ielā 16, 2. stāva zālē svētdienās no plkst.16.30 – 18.30.
No 2015. gada 11. oktobra šajā pašā laikā sāksies Bībeles
kursi, kurus ieteicams apmeklēt skolu jaunatnei, kā arī
svētdienas skolas dalībniekiem.
2015. gada 11. oktobris – Bībeles kursi
2015. gada 25. oktobris – Bībeles kursi
2015. gada 8. novembris – Bībeles kursi
2015. gada 22. novembris – 1. Adventes dievkalpojums
2015. gada 6. decembris – 2. Adventes dievkalpojums
2015. gada 20. decembris – 4. Adventes dievkalpojums
2015. gada 24. decembris – Kristus dzimšanas dienas
svētku dievkalpojums
Turpmāk Bībeles kursi turpināsies 2016. gadā.
Dievkalpojumus vada ordinēta mācītāja Māra Krasovska
(mob.t. 29106421) un kristieši no citām draudzēm.
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ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171
www.adazikultura.lv

5. novembrī plkst. 18.00

13. novembrī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Latvijas Leļļu teātra viesizrāde bērniem
TRAKULĪTE SANDALĪTE

Grupas “MIELAVS UN PĀRCĒLĀJI”
Jaunā albuma ATSAUKTIES
KONCERTS

No 5. oktobra – 31. oktobrim
IZSTĀŽU ZĀLĒ

I. Neikenas Pieaugušo glezniecības studijas
gleznu izstāde
No 23. oktobra plkst. 17.00
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Tēlnieces ĒVĪ UPENIECES
90 gadu jubilejas izstāde
Izstādes atklāšana 23. nov. plkst.17.00
23. oktobrī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

VALMIERAS TEĀTRA VIESIZRĀDE
ZIEMA ZEM GALDA

Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

7. novembrī plkst. 16.00
TDA “Zelta sietiņš” deju uzvedums
ASPAZIJA UN RAINIS
IEPAZĪT, IEMĪLĒT AR DEJU UN DZEJU

“…viss veido lieliski sabalansētu daudzslāņu veselumu, kur katra dziesma ir pilnvērtīgi funkcionējoša mikropasaule. Nebrīnīšos,
ja šis būs Pārcēlāju līdz šim iedarbīgākais
veikums.” /Klāss Vāvere/

11. novembrī plkst. 19.00

14. novembrī plkst. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Biļetes EUR 3.00 – 5.00 Biļešu Paradīzes kasēs
www.bilesuparadize.lv

CERIŅU ZĀLĒ

Lomās: Māra Mennika, Māris Bezmers, Kārlis Neimanis, Imants Strads, Inga Apine

Ādažu Kultūras centra jauniešu kora
“MUNDUS” un ĀBVS kora
KONCERTS
DZIESMAS BRĪVĪBAI

29. oktobrī plkst. 19.00

13. novembrī plkst. 16.00

Biļetes EUR 7.00–10.00 Biļešu Paradīzes kasēs
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

LIEPĀJAS TEĀTRA VIESIZRĀDE
ŽANNA
Režisors: Dž. Dž. Džilindžers
Lomās: I. Kučinska, M. Kalita, I. Jura,
L. Leščinskis, E. Pjata, S. Ruicēna, K. Kārkliņš,
R. Beķeris, A. Albuže, K. Gods, A. Kaušelis.
Biļetes EUR 10.00, 12.00, 15.00 Biļešu Paradīzes kasēs
www.bilesuparadize.lv
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Ieeja brīva

IZSTĀŽU ZĀLĒ

MĀRTIŅDIENAS ROKDARBNIEČU
TIRDZIŅŠ-IZSTĀDE
Piedalās Ādažu rokdarbnieces un viesi

Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00, 15.00
Biļešu Paradīzes kasēs www.bilesuparadize.lv
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Deju ansambļa DAIĻRADE uzvedums
MĒS ESAM LATVIJA
Biļetes EUR 3.00 – 6.00
Biļešu Paradīzes kasēs www.bilesuparadize.lv

16. novembrī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU SAGAIDOT
SVĒTKU KONCERTS
un
BALLE kopā ar grupu “LĀDEZERS”
Galdiņu rezervācija pa tālruni 67996230

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