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Palīdzi izaugt Ādažu novadam - deklarējies
mūsu novadā vēl šogad!

Gada sākumā, kad veicām novada iedzīvotāju aptauju, lielākā daļa no jums norādīja, ka novadā neapmierina transporta
un gājēju ceļu infrastruktūra. Bērnu skaits
novadā pieaug un steidzami nepieciešams
būvēt jaunu skolu. Lai salabotu ceļus, uzceltu skolu ir nepieciešami lieli līdzekļi.
Tomēr šobrīd spēkā esošā pašvaldību līdzekļu izlīdzināšanas koncepcija paredz
naudas pārdali no “bagātajām” Pierīgas
pašvaldībām par labu citām pašvaldībām,
turklāt Pierīgas pašvaldības nav prioritāte
Eiropas Savienības struktūrfondu sadalē,
kurus varētu ieguldīt infrastruktūras uzlabojumos. Līdz ar to – ar šiem jautājumiem
mums jātiek galā pašu spēkiem, ar saviem
līdzekļiem! No kā tad mēs iegūstam līdzekļus, no kā veidojas mūsu “bagātība”?

Vistiešāk tā veidojas no iedzīvotāju skaita,
kas deklarējuši dzīves vietu novadā, jo jūsu
nomaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis veido 61% no pašvaldības budžeta.
Un tikai tad, ja jūs un jūsu ģimenes locekļi
esat deklarējuši savu dzīvesvietu Ādažu
novadā, jūsu nomaksātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis palīdz attīstīties un izaugt mūsu, nevis citam novadam vai pilsētai. Ja nav līdzekļu budžetā, nav līdzekļu,
lai labotu ceļus, lai celtu skolu. Protams, ir
arī nekustamā īpašuma nodoklis, tomēr
tas veido tikai 12% no pašvaldības budžeta. Ar to nepietiek, un nekustamā īpašuma
nodokli mēs negribam celt!
Tāpēc aicinām ikvienu Ādažu novada iedzīvotāju, kas vēl nav deklarējis dzīvesvietu mūsu novadā, deklarējoties novadā vēl

šogad, uzdāvināt Ziemassvētkos dāvanu
savam novadam un sev. Ja darīsiet to elektroniski www.latvija.lv portālā, tas aizņems
tikai 5 minūtes, un jums tas neko nemaksās.
Mēs – pašvaldība novērtēsim jūsu novada patriotismu un jaunajā gadā ieviesīsim
atlaides vairākiem pašvaldības pakalpojumiem tiem iedzīvotājiem, kas ir deklarējušies šeit. Tās būs atlaides līdzmaksājumiem Mākslas un mūzikas skolā, Bērnu
un jaunatnes sporta skolā, saglabāsies nekustamā īpašuma nodokļu maksājuma
samazinājums zemei 1/3 daļas apmērā no
Valsts zemes dienesta noteiktās kadastrālās vērtības. Nākamā gada laikā sagādāsim
arī daudz citu patīkamu pārsteigumu tieši
novadā deklarētajiem iedzīvotajiem.
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Foto – ogreskongress.lv

Foto – Kerijs Staškevičs

 Latvijas Olimpiskās komitejas īstenotajā projektā 3.
klasēm “Sporto visa klase” piedalās arī Ādažu vidusskolas
3.g klase.

 Jaunrades darbu konkursā “Gaujas prēmija 2015”, kas Ādažu vidusskolā notika 30.
novembrī, labāko darbu fragmentus lasa
Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš.

 Ādažu novada dome
un Ādažu Uzņēmēju
biedrība pārstāv novadu
2. Vislatvijas reģionālo
uzņēmēju
biedrību
kongresā Ogrē.

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

Foto – Laima Jātniece

 Skolas Eiropas kluba “Mazie Eiropieši” 13. gadadienas svinības.

 Ar aizkustinošu koncertprogrammu Valsts svētkos
Ādažos priecē mūziķis
Daumants Kalniņš.

 Etnogrāfiskais viesu nams “Gungas” no
Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa
saņēmis Latvijas tūrisma mītņu nacionālo
eko zīmi – “Zaļo sertifikātu”, kas apliecina saimniekošanu saudzējot apkārtējo vidi, saglabājot ainavas un
bioloģisko daudzveidību un ievērojot vietējās tradīcijas.

Foto – Monika Griezne

 Projekta “Izpēti profesijas Ādažos” uzņēmumu
pārstāvju viesošanās skolā un tikšanās ar skolēniem.

 Jautro rūķeņu un
Ziemassvētku vecīša
vadībā bērni dodas
rotaļās un iededz lielo
Ziemassvētku egli.
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Foto – Sanda Tūtere

 Ādažu bērnudārzā svin Latvijas dzimšanas
dienu!

Foto – Anita Milanceja

Foto – Ādažu PII arhīvs
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Ir tik daudz veidu, kā šajā pasaulē vairot labo. Populārajam mūziķim Ingum
Ulmanim tas lieliski padodas ar to, kas
pašam tuvs. Viņa radītie projekti raduši
stabilu vietu daudzu cilvēku sirdīs – tie
kļuvuši par notikumiem, kurus gaida
– bērnu mūzikas un dzejas koncertprojekts “Brīnumskapis” un zinātnes, mūzikas, dzejas un vizuālās mākslas pasākums “Dabas koncertzāle”. “Ja pavisam
godīgi, mani neapmierina veids, kādā
bērniem tiek stāstīta un rādīta mūzika. Man bija spīts un vēlme parādīt, ka
programmas bērniem var veidot tikpat
atbildīgi, cik pieaugušajiem,” pārliecināts mūziķis.
Kā radās “Brīnumskapis”, kādēļ izveidot šādu projektu Jums pašam bija svarīgi?
Vienmēr visās radībās ir divi iemesli –
praktiskais un vēlme, kas nāk no sirds.
Manuprāt, pieaugušajiem vairāk būtu
jāmācās no bērniem. Nav runa tikai par
vientiesību un nevainību, bet arī gudrību
viņu acīs. Pieaugušie, metot līkumu līkumus paši savā dzīvē, to neierauga.
Kas tā ir par gudrību, ko pieaugušie neierauga?
Tā gudrība ir vārdos nepasakāma
un zīmēs neuzzīmējama. Grāmatās kā formula neizlasāma.
Tomēr tā ir gudrība, kas ātrāka
par gaismas ātrumu. Reliģijās to
dēvē par ticību, bet vienalga, lai
kā to sauc, bērnos tā ir. Mēs to
varētu ieraudzīt, nofiksēt un pamēģināt, mācoties no bērniem,
ienest to arī savā dzīvē. Tā ir tā
idejiskā puse, bet praktiskā –
tiku uzaicināts piedalīties Jāņa
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Lūsēna un Māras Zālītes “Putnu operā”,
kur es biju nekaunīgais zvirbulis. Opera
izdevās, jo, to iestudējot, viss tika darīts ar
ļoti lielu nopietnību. Es pats arī ļoti aizrāvos. Kā nekā – pirmo reizi dziedāju operā.
Iepazinos ar kostīmu mākslinieci Kristīni Jurjāni, kura veidoja mums tērpus.
Patika, ka visi mākslinieki ļoti atbildīgi
izturējās pret šo procesu. Un nopietnība
deva arī rezultātu – tā patika gan pašiem
māksliniekiem, gan skatītājiem, bet pats
svarīgākais – tajā netika melots. Ārkārtīgi bieži, uzvedot izrādes vai koncertus
bērniem, varbūt šķiet, ka var nedarīt pēc
pilnas programmas – nu, bērniem taču…
Man bija spīts un vēlme parādīt, ka programmas bērniem
var veidot tikpat
atbildīgi, cik pieaugušajiem. Un ja
pats kaut kam pieej ļoti nopietni, arī
pārējie aizraujas.
Pie tam, laikam
ejot, nevienu brīdi
nedrīkst atkāpties.
Nevienu. Latvijā ir
tāds paradums, ka

sākumā viss ir lieliski, bet pēc laika tas
viss pazūd. Piemēram, atver lielisku restorānu, bet pēc diviem gadiem – līmenis
jau nokrities. Projektam “Brīnumskapis”
uzaicināju ļoti labus mūziķus. Pievienojās arī Andris Sējāns, tolaik vēl “Cosmos” dziedātājs, kurš pats bija sarakstījis
mūziku “Knīpām un Knauķiem”. Sapratu, ka sanāks kas interesants. Tā tas vilcieniņš sāka ripot no kalna. Jau no paša
sākuma mans uzstādījums bija – nerādīt
neko vāju. Ja pavisam godīgi, mani neapmierina veids, kādā bērniem tiek stāstīta
un rādīta mūzika. Pat mūzikas skolās un
televīzijas pārraidēs bērniem… Mēs visu
veidojam pēc noteikta formāta, visur ir
tādas pareizības – pareizi ir šādi un ne citādi. Mēs to nezinām. Veidojot “Brīnumskapi”, nezinām, vai izsakāmies pareizi,
lietojam pareizus vārdus. Vienīgais, ko
zinām, ka darām no sirds un visas savas
prasmes, cik vien tās ir. Tā tas “Brīnumskapis” ir tapis.
Vai ar šo koncertizrādi bija vēlme vēstīt
bērniem arī kādu noteiktu ideju?
Tās lielās morāles vērtības bieži vien jau
ir tikai tādi vārdi, bet, ko es gribu uzsvērt, – šo projektu sākot un nosaucot par
“Brīnumskapi”, manuprāt, izdevies izveidot komandu ar ļoti labiem sava aroda
pratējiem. Tērpu māksliniece ir Kristīne
Jurjāne, tekstu autors – dzejnieks Pēters
Brūveris. Vairākus gadus pēc kārtas viņš
saņēma apbalvojumus par labāko bērnu
dzeju. Aigara Voitišķa mūzika un Andra
Sējāna unikālā prasme aranžēt. Un svarīgi, ka katrs pats savu lomu īsteno līdz
galam.
Foto – https://lv-lv.facebook.com/natureconcerthall

Gudrība,
kas
ātrāka
par
gaismu

Foto – Latvijas Radio arhīvs
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Esat teicis, ka pēc bērnu koncertiem nejūtat nogurumu, jo
enerģija, kas dota bērniem, atgriežas pie Jums.
Jā, izņemot šīs dienas koncertu.
(Smejas.) Šis bija pirmais koncerts šajā sezonā. Katru gadu ir
pilnīgi jauna programma. Ļoti
daudz strādājām. Daudzas naktis esam pavadījuši, gatavojoties
šim priekšnesumam. Tagad to var
labi just. Jā, bet tā ir arī uzlādēšaĀDAŽU VĒSTIS 16. DECEMBRIS (181) 2015
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Tā ir mijiedarbība. Jā, tā nav patiesība, ka
dzīvojam tikai no ģimenes. Maniem bērniem arī ir vajadzīga brīvība – savi draugi, savas intereses, viņiem jābūt arī savai
sarunai ar Dievu. Ir jābūt brīvībai dot un
domāt arī par tiem, kas ir ārpus ģimenes.
Kura no jomām, kādās darbojaties, pašam patīk vislabāk?
Lai ko arī darītu, esmu tajā iekšā par visiem 100%. Bez “Brīnumskapja”, “Dabas
koncertzāles”, Latvijas Radio un Latvijas

situācijām. Ļoti nopietni gatavojos radio
raidījumam “Monopols”, jo pats esmu
daudz intervēts, un man nepatīk, ja intervētājs īsti nav iedziļinājies. Ar komponistu
Uģi Prauliņu kādus 3 diskus kopā esam ierakstījuši, bet, kad vajadzēja viņu intervēt,
sāku nopietni par viņu interesēties. Un atskārtu, ka mēs pat savus draugus nepazīstam. Caur radio intervijām esmu sapratis,
ka mēs patiesībā ļoti virspusēji uztveram
cilvēkus. Slavenības, jebkuru. Tad, kad trīs
stundas esi gatavojies intervijai, sāc izprast, kādēļ cilvēks
kādreiz rīkojies tieši tā un ne
citādi. Kādēļ tā izteicies…
Kas sniedz gandarījuma izjūtu? Jo vairāk cilvēku “Dabas
koncertzālē”, jo lielāks gandarījums?
Esmu dzirdējis pārmetumus,
ka “Dabas koncertzālē” nu
jau ir pārāk daudz apmeklētāju: “Mums gribētos, lai būtu
klusāk!” (Ar ironiju.) Nu, kas
tās par runām! Kā ir, tā ir. Ja
cilvēki nāk, tad nāk! Ja cilvēki nebūtu nākuši, tad “Dabas koncertzāles” nebūtu, jo
mēs neredzētu pievienoto vērtību. Valsts
dod finanses, lai to visu uztaisītu. Citādi
taču nevarētu to visu “ārprāta” mašīnu
palaist. Cilvēki ir veicinājuši un apliecinājuši, ka tādam projektam ir jābūt. Ja
neviens nenāktu uz koncertiem, tad, kam
gan mēs to visu taisām? Ja tikai sev, tam
nav nekādas jēgas.
Ko Jūs kā Ādažu novada iedzīvotājs vēlētos redzēt Ādažos attīstāmies?
Pirmais, ko gribētos, tas ir centrālās ielas
remonts, bet, ja globāli, tad Ādažos pēdējos gados ir notikuši divi lieli pagriezieni.
Lielceļa malā – lielveikali un jaunais kultūras centrs ar mūziku un mākslas centru,
un man šie abi jaunumi ir pa prātam. Manuprāt, ap Ādažu Kultūras centru varētu
sākt veidoties jaunas, interesantas vietas,
kafejnīciņas. Pats vecais centrs ir ar diezgan padomisku ainavu, tamdēļ svarīgi
nākotnē būvējot, šo stilu “atšķaidīt” ar
būvēm, kuras Ādažos ienestu mazpilsētas
mājīgo raksturu. Jā, mājīgums būtu īstais
vārds, ko Ādažiem es novēlu vairāk, un
varam sākt ar zaļo tirgus laukumu, kur
būtu liels eko produktu piedāvājums. Kopumā es un mana ģimene ļoti lepojamies,
ka dzīvojam Ādažu novadā, kurā ir tik
daudz iespēju bērniem izglītoties – labas
skolas un bērnudārzi, mūzikas, mākslas
un sporta izglītības iespējas augstā līmenī.
Arī cilvēku personīgās iniciatīvas, nu kaut
vai Uģa Joksta velo pasākumi, vai – kā
armija – atnāk palīgā skolai uztaisīt sētu.
Prieks un lepnums!
Foto – publicitātes foto

nās. Tad, kad mēs ar “Lādezeru” spēlējam
kādās ballītēs vai klubos, pēc tam jūtos
pilnīgi beigts, bet ar bērniem ir citādāk.
Ej mājās un, šķiet, vari nospēlēt vēl vienu
koncertu!
Citās intervijās esat minējis, ka cilvēki neievēro brīnumus, kas notiek ikdienā. Kas
tie ir par brīnumiem, kas būtu jāievēro?
To es varbūt vairāk biju domājis saistībā
ar “Dabas koncertzāli” – ka jebkura vieta
dabā var kļūt par koncertzāli. Piemēram,
esam pieraduši kādu vietu uztvert kā parastu, bet, kad uztaisām to par dabas koncertzāli, pēkšņi ieraugām to citām
acīm – cik tā ir skaista! Ikviens
mežs, purvs… Cilvēkiem ļoti
patīk pļāpāt par debesīm un
melnajiem caurumiem, nezināmo un mistisko, bet to, ko ir
dots redzēt savām acīm, kaut
kā neieraugām. Ja padomājam,
kurš ir izveidojis margrietiņu?
Katra lapiņa, zieds… Kā vējš
to purina. Kā mātes vēderā aug
bērniņš… Tas viss liekas tik pašsaprotami! Bet tas tā nav, tas ir reāls brīnums!
Agrāk man arī likās – kas tur īpašs, bet
tagad man šķiet – baigi super, ka esam
šajā situācijā un varam to izbaudīt. Forši
priecāties par to, kas ir, nevis par to, kā
nav. Citādi – viss slikti – nepatīk, kādā
valstī dzīvojam, sākam strīdēties par to,
kuram pareizāka reliģija, līdz pat tam, ka
sākam viens otru galināt, sist nost.
“Mēs nedzīvojam tikai no ģimenes vien.
Mana ģimene cenšas atbalstīt visu, kas
saistās ar zaļo domāšanu, lai cienītu,
piemēram, arī koka vai dzīvnieka vērtību, lai cienītu visu, kas ir uz šīs pasaules.
Cilvēks nav pārāks par visu, kas ir apkārt,” citēju Jūs. Kā tas viss Jūsu dzīvē
izpaužas praktiski?
Es negribu daudz pļāpāt par to, ka ugunskurā nekurinu plastmasu. Jā, un varbūt
es arī neesmu tik perfekts savā ikdienā.
Atkritumus es šķiroju, bet vislabāk šīs
zaļās idejas popularizēju caur to, kas man
visvairāk patīk, tādēļ arī veidoju “Dabas
koncertzāli”. Es arī kļūdos, ne vienmēr
izslēdzu aiz sevis gaismu, bet vienalga –
tas ir domāšanas veids. Par ģimeni… Jā,
protams, loģiski, ka ģimene nevar būt atrauta no tā, kas ir visapkārt. Kā ģeoloģe
Anita Saulīte teica – visa cilvēce ir kā viena sekunde pirms jaunā gada, ja cilvēces
mūžu salīdzinām ar akmens mūžu. Cilvēkam ir divas lomas – gan kā indivīdam,
gan kā sociālās grupas – cilvēks – pārstāvim. Šogad “Dabas koncertzālē” dziedājām par pļavu. Ja cilvēks nepļautu zāli,
pļava nemaz neveidotos. Kādreiz dabiski
tā veidojās no ganībām, tagad – pļaujot.

Televīzijas raidījumu vadīšanas esmu arī
Latvijas Autortiesību aģentūras padomes
loceklis, un vēl ir visādi pienākumi. Gatavoju “Lādezera” jauno programmu,
“Jumpravai” ir kādi koncerti. Tieku uzaicināts dziedāt kopā ar kori. Tas ir darbs.
Ļoti daudz laika tiek pavadīts, komponējot un rakstot dzeju. Strādāju ar literatūru – rakstu daudz scenāriju. Ja tomēr
par kādu jomu jāizšķiras, tad tā tomēr ir
mūzika. Man mājās ir studija, kur es tiešām kaifoju. Mani fascinē pats mūzikas
radīšanas process. Pats komponēšanas
brīdis ir diezgan mokošs, bet, kad aranžē,
ārkārtīgi patīk ansambļa moments. Kad
kaut ko esi uzrakstījis un pēc tam jūti, kā
katrs izpildītājs tajā ieliek sevi. Pievienojas vēl kāds un atkal ieliek sevi… Tad notiek tāda simbioze. Tas ir baigais smeķis,
tiešām! Tas ir arī mans laimes brīdis. Kad
ne no kā pēkšņi kaut kas ir radies. Tas ir
jauki! Mūziķi dalās divās ļoti izteiktās
kategorijās – radītājos un izpildītājos. Tas
nenozīmē, ka viņi izpilda tikai citu dziesmas. Arī izpildot citu dziesmas, var radoši interpretēt, bet pārsvarā mūziķi tomēr
vienkārši spēlē. Tas mani neinteresē. Ja
tā būtu, tad droši vien nenodarbotos ar
mūziku. Tas, kas man ir vajadzīgs, ir šis
radošais brīnums, kas izveidojas mijiedarbībā.
Jūsu darbs apkārtējiem sniedz daudz
pozitīvu emociju. Kā sadzīvojat ar to,
ka raidījums “Ceturtā studija”, ko vadāt
LTV1, vairāk tomēr vēsta par negatīvo?
Es šos sižetus komentēju un tajos cenšos
neuzsvērt negatīvismu. Ar smaidu un
vieglumu mēģinu skatīties uz noteiktām

Monika Griezne
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Foto – Karīna Miķelsone

Trīs Ādažu novada uzņēmumi saņem apbalvojumu “Eksporta un inovācijas balva 2015”!

Jau vienpadsmito gadu pēc kārtas Latvijas Investīciju un attīstības aģentū-

ra (LIAA) sadarbībā ar Ekonomikas
ministriju rīko konkursu “Eksporta
un inovācijas balva”. Šogad konkursa
“Eksporta un inovācijas balva 2015”
kategorijā “Eksportspējīgākais komersants” mazo komercsabiedrību grupā 1.
vietu ieguva SIA “D Dupleks”, atzinību
– plastmasas būvelementu ražotājs SIA
“Rotons”, savukārt kategorijā “Importa
aizstājējprodukts” trešo vietu izcīnīja uzņēmums SIA “Lat Eko Food”, kas
Ādažos ražo mazuļiem domātos biezenīšus “Rūdolfs”. Konkursa mērķis

ir paust atzinību un godināt Latvijas
komersantus, kas sasnieguši labus rezultātus jaunu un eksportspējīgu produktu ražošanā, vietējā tirgus nodrošināšanā ar augstas kvalitātes pašmāju
ražojumiem, kā arī inovāciju ieviešanā
un rūpnieciskā dizaina izstrādē. Kopumā šogad konkursā no 104 pieteiktajiem uzņēmumiem finālā iekļuva 32.
Galveno balvu jeb titulu “Eksporta
čempions” šogad saņēma Rīgas Stradiņa universitāte.
Monika Griezne

Novembra beigās domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Attīstības un
investīciju daļas vadītāja Karīna Miķelsone, projektu vadītāja Kristīne Berķe
un Ādažu Uzņēmēju biedrības valdes
priekšsēdētājs Uldis Štēbelis piedalījās 2.
Vislatvijas reģionālo uzņēmēju biedrību
kongresā Ogrē. Šī gada kongresa tēma
“Reģionālās attīstības koncepcija. Valsts.
Pašvaldība. Uzņēmēji.” Ādažu novada
domes pārstāvji prezentēja pašvaldības
pieredzi sadarbībā ar uzņēmējiem gan
stratēģijas un Attīstības programmu izstrādē, gan to realizēšanā, kas ir viens
no būtiskākajiem jautājumiem reģionu
attīstības kontekstā. Nacionālās attīstības plāna (NAP) redzējums par Latviju

iezīmē, ka 2030. gadā Latvija būs plaukstoša aktīvu un
atbildīgu pilsoņu valsts. Ikviens varēs justies drošs un
piederīgs Latvijai, katrs šeit
varēs īstenot savus mērķus.
Nācijas stiprums sakņosies
mantotajās, iepazītajās un
jaunradītajās kultūras un
garīgajās vērtībās, latviešu
valodas bagātībā un citu
valodu zināšanās. Tas vienos sabiedrību
jaunu, daudzveidīgu un neatkārtojamu
vērtību radīšanai ekonomikā, zinātnē un
kultūrā, kuras novērtēs, pazīs un cienīs
arī ārpus Latvijas. Vienlaikus plāns iezīmē sociālekonomiskās atšķirības starp

Foto – Kristīne Berķe

Ādažu novada dome un Ādažu Uzņēmēju biedrība pārstāv novadu 2. Vislatvijas reģionālo
uzņēmēju biedrību kongresā Ogrē

dažādiem Latvijas reģioniem, paredzot
nodrošināt priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darbavietu
radīšanai ražošanas un pakalpojumu
sektorā reģionos.
www.ogreskongress.lv

Novadā atvērta jauna kafejnīca – “BALTS EZERS”

Foto – Diāna Aumeistere

Rīgas – Tallinas ceļa malā, tieši iepretim Baltezera
baznīcai (Ādažu novads, Baltezers “Baltiņi”), atvērta jauna kafejnīca “BALTS EZERS”. Baltezers
tepat ar roku aizsniedzams un garāmbraucošajiem viesiem omulīgi iekārtotajās telpās ir lieliska iespēja ieturēt gardas maltītes. “Te ir īstā vieta
gan ikdienišķām brokastīm, pusdienām un vakariņām, gan vieta romantiskiem randiņiem un,
protams, lielākiem saviesīgiem pasākumiem. Ir
iespēja arī ēdienu pasūtīt un mēs to piegādāsim
klientam uz mājām vai darba vietu,” stāsta jaunās
kafejnīcas īpašnieces Līga un Inese.
Elita Pētersone

“Ādažu meistara alu” sāk ražot 0,5 l pudelēs

Foto – SIA “Rose Brewery” arhīvs

3. decembrī Ādažos SIA “Rose Brewery” sākusi ražot alu 0.5 l pudelēs. Uzņēmums 0.5 l
pudelēs piedāvā produkcija ar nosaukumiem “Ādažu meistara alus CITRA” un “Ādažu
meistara alus GAIŠAIS”. Alus ražots pēc īpašas tehnoloģijas. SIA “Rose Brewery” reģistrēts 2015. gada 26. februārī. Uzņēmuma īpašnieki ar 50% daļu katrs ir Mareks Joniškāns
un Ervīns Ratnieks. “Nākotnē cerīgi raugāmies arī uz eksportu, piemēram, Angliju, kur
ir pietiekami daudz latviešu, kurus interesētu labas kvalitātes alus, kas nav industriāli
ražots,” dibinot alus ražošanas uzņēmu atzina tā līdzīpašnieks Mareks Joniškāns. Uzņēmuma īpašnieki informē, ka viņu ražoto produkcija pašlaik var iegādāties Alus pagrabā
Gaujas ielā 4, kafejnīcā “Madcafe” Gaujas ielā 8, lielākajā alus tirgotavā “Alus tirgus”
Berģos, Rožu prospektā 46 un kafejnīcā “Julata” Ādažos, Gaujas ielā 27C.
SIA “Rose Brewery”
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Zviedrijas dienvidu daļā novembrī noslēdzies Baltijas Junioru kauss orientēšanās sportā. Sacensībās
piedalījās jauniešu un junioru izlases no Baltijas jūras valstīm: Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas,
Somijas un Zviedrijas, savas valstis kopumā pārstāvēja vairāk nekā 180 dalībnieku. Latvijas izlases
komandas sastāvā bija arī Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkne Laura Leiboma.
Garajā distancē jeb orientēšanās klasikā Laura izcīnīja 8. vietu. Tā ir augstākā vieta starp latvietēm
un otra augstākā starp Baltijas valstu, Igaunijas un Lietuvas skrējējām. Arī sešu cilvēku komandā
jauktajā stafetē Laura izcīnīja augsto 8. vietu.
Sveicam Lauru ar augstiem rezultātiem, pārstāvot Latviju starptautiskās sacensībās!
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Publicitātes foto

Ādažniecei Laurai Leibomai – panākumi Baltijas Junioru kausa orientēšanās sporta sacensībās Zviedrijā

Foto – ĀBJSS arhīvs

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerei un audzēknei – otrā un trešā vieta
starptautiskajā džudo turnīrā “Latvian Open 2015”
Prestižajā “Latvian Open” turnīrā piedalījās džudisti no trim Baltijas valstīm,
kā arī Baltkrievijas un Kazahstānas.
Sacensībās dāmām divas godalgas izcīnīja Ādažu BJSS komandas dalībnieces.
Vieglākajā svara kategorijā līdz 52 kilogramiem, izcīnot vienu uzvaru un piedzīvojot vienu zaudējumu, otro vietu ieguva Anita Bērziņa. Savukārt kategorijā

līdz 63 kg Evita Bērziņa pirmajā cīņā
cieta zaudējumu, taču uzvarēja abās
nākamajās un saņēma bronzas medaļu. Izšķirošajā cīņā par trešo vietu viņa
pārspēja citu Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas sportisti – Serafimu Nazarovu, kura līdz ar to ierindojās piektajā
vietā.
Aprinkis.lv

Aktīvākie sporta entuziasti, kā arī garāmbraucēji jau būs pamanījuši izmaiņas Ādažu sporta stadionā. Lai tumšie
rudens un ziemas vakari nekļūtu par
šķērsli aktīvam dzīvesveidam, Ādažu
novada dome ir veikusi uzlabojumus ne
vien Ādažu Sporta centra, bet arī stadiona labiekārtošanā. Ir ieklāts bruģis
236m² platībā celiņam, kas ved uz stadionu, izveidots jauns apgaismojums
stadionā, kas rada iespēju sportot līdz

pat plkst. 21.00 vakarā, kā arī pievilkts
ūdensvads, lai piemērotos meteoroloģiskos apstākļos būtu iespējams uzliet
ledu slidotavai.
Aicinām aktīvā dzīvesveida piekritējus arī rudenī un ziemā sportot Ādažu
sporta stadionā! Ja tomēr aktivitātes ārā
vairs nešķiet pievilcīgas, piedāvājam izmantot vasarā izremontētā Ādažu Sporta centra pakalpojumus.
Laima Jātniece

Foto – Jānis Tiļčiks

Ādažu sporta stadionā – jauns bruģis un apgaismojums

Foto – judo.org.lv

Starptautiskajā džudo turnīrā Tartu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo nodaļas
sportisti izcīna 1. vietu
14. – 15.11.2015. Tartu starptautiskajā turnīrā “K.Keerak Childrens’ Judo Day” Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo
nodaļas sportisti izcīnīja 1. vietu starp 72
komandām. Sacensības notika četrās vecuma grupās meitenēm un zēniem: U-12,
U-14, U-16, U-18 . Kopumā piedalījās 680
sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Somijas, Baltkrievijas un Krievijas.
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Aicinām Ādažu skolēnus piedalīties stikla šķirošanas akcijā “Uzņemies šefību pār konteineru 2!”
SIA “Eco Baltia vide” aicina Pierīgas novadu skolu skolēnus un skolotājus iesaistīties stikla šķirošanas veicināšanas akcijā “Uzņemies šefību pār konteineru 2!”, kas norisinās no šī gada 1. novembra līdz pat 2016. gada 29. februārim.
Pieteikumu akcijai ir jāsūta uz e-pastu: esskiroju@vide.ecobaltia.lv, norādot viena vai vairāku stikla šķirošanas konteineru adresi,
un skolu, klasi, skolotājas vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
Katrā novadā tiks noteikta viena komanda/klase, kuras gādībā nodotajos stikla konteineros akcijas periodā būs sašķirots visvairāk stikla pudeļu un burku, balvā iegūs apmaksātu ekskursiju uz plastmasas pudeļu pārstrādes rūpnīcu AS “PET Baltija” un
dāvanu karti ceļamaizei no RIMI 50 eiro vērtībā.
Pārsteiguma balva tiks sarūpēta arī uzvarējušās komandas vai klases skolotājam-ai.
Akcijas nolikums pieejams www.vide.ecobaltia.lv
Eco Baltia grupa
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Grieķu romiešu cīņas sportistu sasniegumi 2015. gadā

Foto – no privātā arhīva

pionātā 1. vietu ieņēma
Aleksandrs Koršunovs,
2. vietu izcīnīja Voldemārs Kuklins, bet trešo
– Ruslans Žerdeckis.
Latvijas meistarsacīkstēs grieķu romiešu cīņā
kadetu vecuma grupā
2. vietu izcīnīja Raivis
Govčis, bet 3. vietu ieguva Kristiāns Piskorskis
un Dmitrijs Pocilujko.
Jauniešu vecuma grupā
3. vietu izcīnīja Ruslans
Protasovs, Pēteris Žuravļovs, Kristians Piskorskis. Īpaši gribētu izcelt arī Vladislavu Lukinu, kurš
tika pie 5. vietas un Valēriju Satilovu,
kurš ieguva 9. vietu. Vēl paldies Maksimam Beļko, Eduardam Fiļimonovam,
Danielam Dimerecam, Raivim Govčim,
Aleksandram Klintuhovam, Ņikitam
Travinam, Denisam Leonidovam, Nikita Kotovam, Aleksejam Ludvigam un
Dmitrijam Ludvigam, un Aleksandram
Goldbergam. Tāpat kā visus citus gadus,
arī 2015. gadā mūsu sportisti piedalījās
pludmales cīņā Jūrmalā un Rīgā. Kā la-

2015. gadā grieķu romiešu cīņas sportisti
parādīja izcilus rezultātus. Valsts mēroga
sacensībās – Latvijas čempionātā pieaugušo vecuma grupā par čempionu kļuva
Sergejs Lukjaņecs, 2. vietu izcīnīja Aleksejs Mihailovs, Sergejs Policāns, Zbigņevs Romanovskis, bet pie trešās vietas
tika Aleksandrs Koršunovs. Gribu atzīmēt arī Sergeju Protasovu, Aleksandru
Pocikujko un Eduardu Puļkovski, kuri
izcīnīja 5. vietu. Kopvērtējumā sporta
kluba “Atdzimšana” komanda izcīnīja
2. vietu. Starp junioriem Latvijas čem-

bāko cīkstoni gribētu atzīmēt Alekseju
Mihailovu. Viņš arī izvirzīts nominācijai
“Ādažu labākais sportists”, jo ar grieķu
romiešu cīņu aktīvi nodarbojas jau kopš
bērnības. Sasniedzis vairākus augstus
rezultātus. Kā viens no pēdējiem jāatzīmē piedalīšanās gan Latvijas mēroga
atklātajā čempionātā nacionālajā cīņā
“EJ DAR”, kurā izcīnīja 2. vietu, un piedalīšanās “EJ DAR” pasaules čempionātā, kurā ieguva 3. vietu. Sasniegumi arī
“SecondWorld” sacensībās. “KOLUCH”
cīņā ieguva 2. vietu. Kopumā grieķu romiešu cīņas sportisti parāda labus rezultātus. Paldies Ādažu novada domei un
deputātiem par atbalstu, lai varētu organizēt sporta kluba “Atdzimšana” Latvijas
Republikas proklamēšanas dienai veltītās sacensības grieķu romiešu cīņā, kurās viesojās arī citas cīņu komandas no
dažādām Latvijas vietām. Ļoti lielu paldies gribu teikt visiem saviem mazajiem
un lielajiem sportistiem, viņu vecākiem
un Ādažu novada domei par ieguldījumu
kopējā darbā!
Vasilijs Zjatkovs,
grieķu romiešu cīņas treneris,
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Ādažu vidusskola kārtējo reizi saņēmusi
augstāko novērtējumu Pierīgas novadā
par izciliem sasniegumiem sportā 2014.2015. mācību gadā – lielo kopvērtējuma
kausu. Apbalvojums tika pasniegts Pierīgas novada sporta skolotāju seminārā,
sākoties jaunajam mācību gadam š.g. 8.
septembrī. Skola ieguvusi arī balvu nominācijā par augstvērtīgiem rezultātiem.
Līdzīgs sasniegums skolai bija arī 2013.2014. mācību gadā, taču tad mūsu pārsvars pār konkurentiem nebija tik pārliecinošs. 2014.-2015. gada vērtējumā mūsu
skolai tikai iekļautas tikai pirmās vietas.
Jāteic, ka šādu panākumu iespējams tikai atkārtot, bet ne pārspēt. Šis mācību
gads skolas sportā sākās ar rudens krosu,
kam sekoja Olimpiskā diena skolā. Abi
sporta pasākumi izdevās, kas lielā mērā
ir sporta skolotāju un klašu audzinātāju
nopelns. Septembra beigās piedalījāmies
Pierīgas novada Olimpiskajās stafetēs.
Tajās mūsu skolas komandas izcīnīja
divus kausus, kā arī diplomus par labākajiem rezultātiem. Piemēram, 4x 200m
stafetē zēniem tika sasniegts augstvērtīgs
rezultāts – 1.47,0 s (Patriks Stērninieks,
Renārs Bronka, Kārlis Induss, Kristofers
Kalvaitis) Vēl labi startēja Alīna Neretniece, Evelīna Vetere, Lelde Kurzemniece un Alise Vaivade. Tālāk sacensību
8

kalendārā sekoja
Pierīgas
novada
skolu rudens kross
Baldonē. Uz šīm
sacensībām
bija
pulcējies liels dalībnieku skaits teju
no visām Pierīgas
skolām. Skolu krosa kopvērtējumā
ieguvām 6. vietu.
Oktobrī
Ādažu
vidusskolā norisinājās arī Pierīgas
novadu skolu basketbola turnīri B
grupā (2000.-2001.
gadā dzimušajiem) un C grupā (2002. un
2003. gadā dzimušajiem) zēniem. Mūsu
komandas attiecīgi ieņēma 3. un 1. vietas. Turklāt C grupas zēni izcīnīja tiesības
startēt Latvijas skolu 69. spartakiādes fināla sacensībās. Patīkami, ka sacensības
vēroja liels skaits līdzjutēju. Kā noslēdzošie šajā pusgadā startēja tautas bumbas
spēlētāji. Pirmās uz sacensībām novembra beigās Mārupes vidusskolā devās
meitenes. Spraigā cīņā uzvarot septiņas
komandas, bet vienai zaudējot, meitenes
izcīnīja 2. vietu. Mūsu meiteņu komanda
kvalificējās Latvijas skolu 69. spartakiā-

Foto – Tadeušs Tračums

Ādažu vidusskolai lieliski sasniegumi sportā

des finālsacensībām. Kopumā sacensībās
startēja 14 komandas. Savukārt š.g. 1. decembrī Mārupē startēja zēnu komandas.
Arī tur notika aizraujošas cīņas. Mūsu
zēni 17 komandu konkurencē izcīnīja 4.
vietu. Jāuzteic mūsu skolēnu lielā cīņas
griba. Gribu pateikties arī skolēnu vecākiem Jolantai Stērniniecei, Žaklīnai Frickausai, Marītei Bumbierei, Normundam
Streņģem, Mārim Vāveram, Natālijai
Kalvaitei un vēl daudziem citiem.
Priecīgus Ziemassvētkus un
laimīgu Jauno gadu vēlot,
sporta skolotājs Juris Dzirnieks

ĀDAŽU VĒSTIS 16. DECEMBRIS (181) 2015

NOVADĀ

Ādažu novadā atjauno bojātās caurtekas
Caurtekai zem Ataru ceļa tehniskās apsekošanas laikā konstatēti defekti – deformētas ieplūdes un izplūdes nogāzes un to nostiprinājumi,
kā arī nobīdījušās dzelzsbetona caurules, kā
rezultātā veidojušies iesēdumi un bojājumi
ceļa klātnē. Ataru ceļa caurteka ir pārbūvēta,
tās asfalta virskārta meteoroloģisko apstākļu
dēļ tiks ieklāta 2016. gada pavasarī. Nogāžu
papildu nostiprināšanai tiks iesēta zāle.

Tehniskās apsekošanas laikā caurtekai
uz Vecštāles ceļa pie Cīruļu ielas konstatēti defekti – caurtekas ieplūdes un
izplūdes galā – deformētas nogāzes,
caurtekas ieplūdes daļā – deformēts
grods. Caurteka ir pārbūvēta, meteoroloģisko apstākļu dēļ nogāžu papildu
nostiprināšana, iesējot zāli, notiks 2016.
gada pavasarī.

Noslēgusies Krūmiņupītes caurtekas
pārbūve uz Vecštāles ceļa, atjaunota
satiksmes plūsma pa Vecštāles ceļu.
2016. gada pavasarī tiks veikta nogāžu
papildu nostiprināšana ar zāles sēju,
nepieciešamības gadījumā ceļa virskārtas blietēšana un planēšana tiks
atkārtota.

Caurteka zem Ataru ceļa pirms...

Caurteka uz Vecštāles ceļa pirms...

Krūmiņupītes caurteka pirms...

... un pēc atjaunošanas

... un pēc atjaunošanas

... un pēc atjaunošanas

Foto – Marīte Šketika

Marīte Šketika

Foto – Laima Jātniece

Apgaismots autoceļa A1 posms pie pagrieziena uz
kokaudzētavu “Baltezers”
Tumšajos rudens vakaros īpaši pamanāmas ir vietas, kur trūkst apgaismojuma. Tagad par vienu šādu vietu kļuvis mazāk. Pateicoties Ādažu novada domes iniciatīvai, VAS “Latvijas valsts ceļi” novembrī izveidojusi apgaismojumu
uz autoceļa A1, pie pagrieziena uz kokaudzētavu “Baltezers”. Līdz ar to šajā
vietā panākta lielāka satiksmes drošība gan tiem autovadītājiem, kas izmanto
piebraucamo ceļu, gan garām braucošajiem transporta līdzekļiem. Brauksim
droši!
Laima Jātniece

Aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” pamanīta Latvijā retā ieceļotāja un ziemotāja – svītrainā pūce, ziņo portāls www.putniadazos.lv. Šis dienā aktīvais plēsīgais
putns parasti redzams kādā novērošanas punktā – uz neliela koka galotnes vai
staba, no kura noskata medījumu – mazos grauzējus un putnus. Svītrainās pūces
ligzdo Eirāzijas un Ziemeļamerikas ziemeļu daļā. Tās pārsvarā ir nometnieces,
tomēr atsevišķi putni ziemās regulāri klejo uz dienvidiem, Eiropā sasniedzot arī
Dāniju, Vāciju un Poliju. Aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” svītrainā pūce novērota jau ceturto gadu. 2012.-2013. gada ziemā “Ādažos” uzturējās vislielākais
skaits – trīs ziemojoši putni.
Aprinkis.lv
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Ādažu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) strādā jau trešo mēnesi, un novada
iedzīvotāji labprāt izmanto priekšrocību
pašvaldības un valsts pakalpojumus saņemt
vienkopus - ātrāk, ērtāk, izdevīgāk.
Kopš VPVKAC atvēršanas šī gada 1.oktobrī
pēc valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem
VPVKAC Ādažos vērsušies 67 Ādažu novada
iedzīvotāji, no tiem 54 gadījumos pakalpojums tika saņemt klātienē, savukārt 13 gadījumos – konsultācija tika saņemta telefoniski.
Visbiežāk (41 pieprasījums) šajā laika periodā
iedzīvotāji izmantoja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumi pieprasīti 11 reižu.
VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
Kristīne Ludiņa palīdzējusi iedzīvotājiem nokārtot bērna piedzimšanas pabalstus, pabalstus invalīdiem, pabalstus sakarā ar personas
nāvi. Tāpat tika pieņemtas gada ienākumu
deklarācijas un sniegta palīdzība dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos, nodrošināts atbalsts darbam ar Elektroniskās deklarēšanas
sistēmu (EDS). Iedzīvotāji VPVKAC pieprasīja arī izziņas no Valsts zemes dienesta, kā
arī saņēma atbalstu bezdarbnieka statusa
noformēšanā. Šo mēnešu laikā ir izveidojusies lieliska sadarbība ar pārstāvētajām valsts
iestādēm. Katra klienta lūgums tiek izskatīts
individuāli, tiek meklēti risinājumi katrai
situācijai. Uz klientu orientēta apkalpošana
nodrošina, ka vajadzības gadījumā klientu
centra speciālisti sazinās ar valsts iestādēm
un pēc iespējas mēģina nodrošināt pakalpojuma iespējamību uz vietas – klientu centrā
vai portālā www.latvija.lv. Savukārt, izmantojot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv,
klients var sev nepieciešamos pakalpojumus
saņemt ātrāk un izdevīgāk – 24 stundas diennaktī, nestāvot rindā un nebraucot uz noteikto valsts iestādi.
VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
Kristīne Ludiņa arī aicina lietot e-pakalpojumus www.latvija.lv: “E-pakalpojumu klāsts
arvien palielinās un klienti uzdod vairāk jautājumu, kā tos var izmantot. Jāatzīst, ka pagaidām valda diezgan liela neuzticība e-pakalpojumam, jo tas nav “tverams kā papīrs”, taču
tiklīdz klients saprot, ka tas ir lētāk un ātrāk,
sāk lietot e-pakalpojumus.”
Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris
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Sprindžuks uzsver:
“Par nepieciešamību
izveidot Klientu apkalpošanas centru,
lai iedzīvotājiem nodrošinātu pašvaldības pakalpojumus
vienuviet, sākām
domāt jau 2013.
gadā. 2014. gada
3. februārī durvis
vēra Ādažu novada
Klientu apkalpošanas centrs. Iedzīvotāji
novērtēja iespēju nokārtot sev vajadzīgas lietas Klientu apkalpošanas centrā, kā arī sāka interesēties
par iespējām saņemt VSAA un VID pakalpojumus (visbiežāk iedzīvotāji vēlējās nokārtot
bērna piedzimšanas pabalstu un iesniegt gada
ienākumu deklarācijas). Tāpēc, kad Ministru
kabinetā 2015.gada 26.maijā tika apstiprināti
noteikumi Nr. 260 “Kārtība, kādā pašvaldībām 2015. gadā piešķir valsts budžeta dotāciju
Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionu un novadu nozīmes
attīstības centros”, dome ar deputātu atbalstu
nolēma piedalīties konkursā, paplašinot Ādažu
novada Klientu apkalpošanas centra pakalpojumu klāstu un nodrošinot valsts pārvaldes 8 iestāžu (LAD, NVA, PMLP, UR, VID, VSAA, VZD,
VDI) pakalpojumu saņemšanu novada iedzīvotājiem. Kā liecina statistiskie dati, iedzīvotājiem
ir interese par VPVKAC Ādažos, kā arī ar katru
dienu vairāk tiek izmantota iespēja, taupot savu
laiku un resursus, pieteikt kādu no valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumiem, nebraucot uz Rīgu,
tepat uz vietas, Ādažos. Uzskatu, ka šis projekts
Ādažos sevi ir attaisnojis un aicinu novada iedzīvotājus ātrāk, ērtāk un izdevīgāk izmantot
VPVKAC priekšrocības.”
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrs Kaspars Gerhards norāda: “Esmu
gandarīts, ka Ādažu novada dome atsaukusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvai izveidot šādu
uz klientu ērtībām orientētu centru. Līdz ar
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra atvēršanu Ādažos, valsts tuvinās iedzīvotājiem reģionos. Šāda Latvijas
prakse ir paraugs daudzām Eiropas valstīm.”
Lai Ādažu novada iedzīvotājiem nodrošinātu iespēju vienkopus izmantot valsts un

Foto – Laima Jātniece

Ādažu novada iedzīvotāji valsts un pašvaldības pakalpojumus saņem ātrāk, ērtāk, izdevīgāk

pašvaldības pakalpojumus, Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija no valsts budžeta
Ādažu novada domei piešķīrusi
9488,43 eiro, savukārt pašvaldība ieguldījusi līdzfinansējumu
3772,57 eiro apmērā. Kopējais finansējums tika izmantots, lai pielāgotu un
aprīkotu telpas, iegādājoties jaunas mēbeles,
rindu vadības sistēmu, datortehniku un displeju, kurā tiek demonstrēta aktuālā informācija novada iedzīvotājiem. Tāpat finansējums nepieciešams darba vietas uzturēšanai
un darbinieka algošanai.
Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Ādažos privātpersonas un uzņēmēji var saņemt Ādažu novada pašvaldības
un astoņu valsts pārvaldes iestāžu noteiktos
pakalpojumus. Novada iedzīvotāji var pieteikt noteiktus VSAA un VID pakalpojumus.
Tāpat iedzīvotāji var saņemt informāciju par
Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu
reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA
un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem
un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. 2016.
gadā klientu apkalpošanas centrā varēs saņemt arī Lauku atbalsts dienesta noteiktus
pakalpojumus.
Vairāk informācijas par VPVKAC, to darba
laiku un sniegto pakalpojumu apmēru iedzīvotāji var uzzināt pašvaldības mājaslapā
http://www.adazi.lv/page/1233 vai valsts un
pašvaldību pakalpojumu vienotajā portālā
www.latvija.lv/pakalpojumucentri.
Kristīne Ludiņa,
Ādažu VPVKAC klientu apkalpošanas speciāliste
Tālr.: 67997350, e-pasts: kristine.ludina@adazi.lv

ĀTRĀK > ĒRTĀK > IZDEVĪGĀK
Valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru darbu koordinē
Valsts aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
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Turpmāk Ādažu novada domes organizētajās vasaras aktivitātēs varēs piedalīties daudz vairāk
bērnu nekā līdz šim
teikties uz piecu dienu radošo darbnīcu
maratonu. Sīkāka informācija par pieteikšanos tiks ievietota aprīļa “Ādažu Vēstīs”.
2015. gada vasarā Ādažu novada domes
atbalstu vasaras aktivitāšu norisei izmantoja 40 bērnu.

bērnu. Šobrīd noris darbs pie normatīvo
dokumentu izstrādes, lai visiem interesentiem nodrošinātu iespēju piedalīties
radošo darbnīcu vadītāju konkursā. Sīkāka informācija par konkursu tiks ievietota februāra “Ādažu Vēstīs”. Savukārt
bērniem ģimenei piemērotā laikā un par
bērnam interesējošu tēmu būs iespēja pie-

Iespēju saturīgi pavadīt vasaras brīvlaiku
Ādažu novadā deklarētajiem skolas vecuma bērniem 2016. gada vasarā, līdzīgi kā
iepriekšējos gadus, nodrošinās Ādažu novada dome, ar līdzfinansējumu piedaloties
arī bērnu vecākiem. Radošās darbnīcas
tiks īstenotas Ādažu Mākslas un mūzikas
skolā. Plānots, ka tās apmeklēs 120 – 150

Ināra Briede,
izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste

mums visiem aizejot.” i Lai Ojāra Vācieša atbalss nepazustu, mēs turpināsim šo
tradīciju, paplašinot konkursa ģeogrāfiju - šogad no Carnikavas līdz Valmierai
- virzoties pret straumi Gaujienas virzienā. Šogad žūrijai bija jāvērtē 109 darbi
no 10 skolām. Labāko darbu fragmentus
lasīja Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis
Daudziņš, kurš atzina, ka guvis patiesu
prieku, iepazīstoties ar skolēnu jaunradi.

30. novembrī Ādažu vidusskolas Zaļajā zālē pulcējās konkursa dalībnieki, lai
radošā atmosfērā noslēguma pasākumā
tiktu apbalvoti labāko darbu autori. Savā
uzrunā, sveicot pasākuma dalībniekus,
skolas direktore Dace Dumpe atsaucās
uz Jāņa Petera teikto par Ojāru Vācieti
laikrakstā “Kultūras Diena”: “Ojārs Vācietis ir nopelnījis precīzu simboliku Ingunas Rībenas un Gļeba Panteļejeva piemiņas akmenī, bet galvenais – dvēseles
atbalsi savā tautā. Vienīgais – man bailes,
ka šī atbalss nepazūd jaunajā paaudzē,

www.adazuvidusskola.lv
i

Foto – www.adazuvidusskola.lv

Profesiju diena Ādažu vidusskolā

Šogad 7. klašu skolēni realizē karjeras izglītības projektu “Izpēti profesijas Ādažu
novadā!” 4. decembrī Ādažu vidusskolā
tika rīkota Profesiju diena. Skolā viesojās
dažādu novada uzņēmumu un profesiju pārstāvji, lai tiktos ar 7. klašu skolēniem. Profesijas tika iedalītas 5 interešu
jomās – “Darbs ar cilvēkiem”, “Darbs ar
zīmēm”, “Darbs ar tehniku”, “Darbs dabā”
un “Darbs mākslā”. Jomu “Darbs ar cilvēkiem” pārstāvēja kafejnīcas “MAD cafe”
īpašnieks, Ādažu pirmsskolas iestādes pedagoģe Rita Muzikante un “Statoil” Ādažu
DUS vadītāja Linda Grāvīte ar kolēģi. Tikšanās laikā viesi runāja par saviem uzņēmumiem, par dažādām profesijām tajā, par

www.diena.lv

saskarsmes, valodu un citām prasmēm, kas
nepieciešamas darbā ar cilvēkiem. Jomu
“Darbs ar zīmēm” pārstāvēja Ādažu novada Attīstības daļas projektu vadītāji Inga
Pērkone un Normunds Masaļskis, deputāts
un uzņēmējs Edmunds Plūmīte un RIMI
lielveikala IT nodaļas vadītājs Jānis Jakaitis. Skolēni tika iepazīstināti ar projektu
vadītāja darba specifiku pašvaldībā, kā arī
ar IT jomas perspektīvām un gatavošanos uzņēmējdarbībai jau skolas gados. Par
jomu “Darbs ar tehniku” dalījās uzņēmējs
Uldis Štēbelis un Ādažu militārā poligona
pārstāvis. Skolēni kopā ar uzņēmēju Uldi
Štēbeli domās un uz papīra būvēja māju,
bet NBS pārstāvis pastāstīja par jaunāko tehniku Latvijas armijā. Jomas “Darbs
dabā” tikšanās laikā par savu dzīvnieku ārstes darbu pastāstīja veterinārārste Adrija
Keiša. Uz tikšanos šoreiz bija uzaicināta arī
retas profesijas pārstāve – kinoloģe Zaiga
Zvirbule, kas dalījās ar savām pārdomām
par profesiju. “Ŗīgas mežu” pārstāve Silva
Kaliksone rādīja, kādi izskatās Ādažu meži
uz papīra, stāstīja par savu darba specifiku
mežā. Jomu “Darbs mākslā” pārstāvēja ke-

Foto – Anita Milanceja

Jaunrades darbu konkursā “Gaujas prēmija -2015” žūrija vērtē 109 darbus no 10 skolām

ramiķi Inga Pērkone un Mārtiņš Pērkons,
sporta žurnālists Uģis Joksts un arhitekte
Ilze Rietuma. Galvenās atziņas tikšanās
laikā – mākslā ir svarīgi izpausties dažādos
veidos, lai neieslīgtu rutīnā, lai pašam būtu
aizrautīgi un interesanti, mākslā svarīga
pašdisciplīna, mērķtiecīgums un neatlaidība. Bērni paši varēja domāt, kādam jābūt
žurnālistam, kas jāprot cilvēkam, kuram ir
savs keramikas ceplis, kādas lietas jāmācās
skolā, lai kļūtu par arhitektu. Tikšanās karjeras izglītības stundā deva iespēju 7. klašu
skolēniem labāk iepazīt Ādažu novada uzņēmumus un profesijas, pārvērtēt savas iespējas darboties kādā no 5 interešu jomām,
padomāt, kas vēl būtu jāapgūst skolā, lai
īstenotu savus sapņus. Paldies viesiem, kas
no sirds dalījās ar savu dzīves pieredzi un
atziņām, kas gūtas, strādājot savā profesijā! Karjeras izglītības projekta turpinājums
7. klasēm sekos janvārī, kad skolēni dosies
uz dažādiem Ādažu uzņēmumiem, lai tuvāk iepazītos ar darba vidi, dažādiem profesiju pārstāvjiem uzņēmumos.
Marina Dango,
karjeras konsultante Ādažu vidusskolā

Būves, kuru būvniecība netiks pabeigta laikā, ar 2016. gada 1. janvāri apliks ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā
Publicitātes foto

Atgādinām, ka no 2016. gada 1. janvāra būves, kuru būvniecība pārsniegts normatīvajos
aktos noteikto kopējo būvdarbu veikšanas ilgumu, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības
termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliks ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās būves
vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Ādažu novada dome
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Bilance 2014 – 2016
✓ Sācis kursēt iekšējais autobusu maršruts novadā, kas daudziem skolēniem no
attālākajiem ciemiem tagad ļauj ērti nokļūt skolā.
✓ Sabiedriskā transporta atvieglojumi
senioriem, kuri vecāki par 70 gadiem.
✓ Atvērts Klientu apkalpošanas centrs,
lai domes sniegtie pakalpojumi būtu pieejami vienuviet.

✓ Atklāta Vēstures un mākslas galerija.

• Izveidots labāko novada sportistu
apbalvošanas pasākums “Ādažu sporta
laureāts”.
• Ieviestas jaunas tradīcijas Ādažu
sporta dzīvē: 1. maija krosa stafešu
skrējiens, “Rudens kross”, Ādažu novada Sporta diena, Ādažu kausa izcīņa
futbolā, basketbolā, strītbolā, telpu futbolā, pludmales volejbolā.

✓ Ādažu novada ielās uzstādīts energoefektīvs apgaismojums!

✓ 8 valsts iestāžu pakalpojumi saņemami
tepat, Ādažos! Klientu Apkalpošanas centrā,
kas kļuvis par Valsts un pašvaldības vienoto
klientu apkalpošanas centru, privātpersonas un uzņēmēji var saņemt ne tikai Ādažu
novada pašvaldības pakalpojumus, bet arī
pieteikt noteiktus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) un Valsts ieņēmuma dienesta (VID) pakalpojumus. Tāpat
iedzīvotāji var saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu
reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, VID, VSAA
un Valsts zemes dienesta e-pakalpojumiem
un palīdzību e-pakalpojumu lietošanā. 2016.
gadā klientu apkalpošanas centrā varēs saņemt arī Lauku atbalsta dienesta noteiktus
pakalpojumus.
✓ Rekonstruēts teju 6 km garš aizsargdambis, lai pasargātu iedzīvotājus no plūdiem.

✓ Jauna, profesionāla koncepcija vides
dizaina noformējumā. Ādažu novada
dome izveidojusi līdz šim nebijušu štata
vienību – ainavu arhitektu, kā arī konceptuāli nolēmusi strādāt pie vides dizaina uzlabošanas.
✓ Jauni bērnu rotaļu laukumi Ādažu
centrā, Kadagā un Pirmajā ielā.

✓ Ūdensrožu parkā izveidota šķēršļu
taka bērniem.

• Kopumā ar domes un Sporta daļas
atbalstu sarīkoti vairāk nekā 40 sporta pasākumi gadā.
• Ādažu jaunie sportisti piedalījušies
Latvijas Jaunatnes olimpiādē, visās izglītības iestādēs aizvadīta Olimpiskā
diena ar dalībnieku skaitu līdz 1250.
Izglītības iestādes Ādažu novadā atzīmējušas Pasaules sniega dienu.
✓ Organizētas bērnu vasaras nometnes
“Mēs – svaigā gaisā”.

✓ Pilnveidota sporta infrastruktūra:
• Izveidoti volejbola un futbola laukumi Garkalnes ciemā. Kopā ar Garkalnes iedzīvotājiem izveidots hokeja
laukums.

✓ Ādažu pašvaldība pirmā Latvijā sākusi izmantot jaunu risinājumu efektīvai
maksājumu karšu apstrādei pašvaldībā.
✓ Ādažos uzstādītas suņu atkritumu urnas.
✓ Sporta dzīves attīstība novadā. Ādažu
novada dome izveidojusi jaunu struktūrvienību – Ādažu novada domes Sporta
daļu. Tās darbs vainagojies panākumiem:
12

• Sakārtots pludmales volejbola laukums Vējupē.
• Pilnveidota skriešanas – slēpošanas
trase Kadagā.
• Pilnveidoti volejbola laukumi pie skolas.
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meistares Ēvī Upenieces izstāde. 2015. gadā
Ādažu Kultūras centrā viesojās Ķelnes simfoniskais orķestris un Lielbritānijas karaliskā militārā orķestra pūtēju kvintets. Ādažu
Kultūras centrs organizēja arī vienu no vērienīgākajiem fitnesa pasākumiem Latvijā –
“Zumba fitness” pludmales festivālu.
✓ Labiekārtotas Vējupes un Alderu pludmales.

✓ Novada teritorijā nozāģēti vecie un bīstamie koki. Lai novērstu iespējamās bīstamās situācijas, Ādažu novada teritorijā
veikta ap 40 veco, sauso un izpuvušo koku
nozāģēšana.
✓ Atjaunoti grantētie ceļi Upmalās un
Depo ielā.

✓ Asfaltēti Ataru, Kalndores un Kadagas
ceļa posmi.
✓ Izveidota dziļurbuma aka ar 7 ūdens
ņemšanas vietām visā Baltezera kapu
teritorijā, tajā izveidotas arī 2 elektro
pieslēguma vietas – kapsētas vidū pie
dziļurbuma akas un pie piemiņas vietas.
✓ Iztīrīts Laveru grāvis.
✓ Atjaunotas caurtekas uz Večštāles un
Vecvārnu ceļa.
✓ Atjaunota lietus kanalizācijas sistēma
pie Ādažu vidusskolas.
✓ Jauns, bruģēts ceļiņš pie skolas.
✓ Arhitektu un arhitektūras studentu
plenēri par Ādažu centra un Gaujas ielas
jauno vīziju.

✓ Kopā ar Garkalnes pašvaldību tiek izbūvēts Kodes grāvis.
✓ Ādažu vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādēs veikti nozīmīgi remontdarbi.
✓ Ādažu novada bibliotēka atvērta jaunās telpās Gaujas ielā 27B.

✓ Ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda
un Ādažu novada domes līdzfinansējumu izbūvēta kanalizācijas sistēma Baltezerā un Alderos, lai atveseļotu Mazo
un Lielo Baltezeru, kā arī paplašināta
ūdens un kanalizācijas sistēma Ādažu
centrā.
✓ Pēc vairāk nekā 50 gadiem Lāčplēša
Kara ordeņa kavalierim, ādažniekam
Arturam Delvigam Baltezera kapos uzstādīta piemiņas plāksne.
✓ Veikti nozīmīgi jumta remontdarbi
vairākās pašvaldības iestādēs – Ādažu
vidusskolā, pašvaldības policijas ēkā,
Ādažu un Kadagas bērnudārzos u.c.
✓ Ādažu novada domes sēdes – pieejamas
arī audioierakstā. Meklēt Ādažu novada
domes mājaslapā, sadaļā “Pašvaldība”,
“Dome”, “Domes sēžu audioieraksti”.
✓ Uzstādīti jauni parka soliņi un atkritumu urnas.

✓ Atjaunota senioru sveikšanas tradīcija.
✓ Ādažu pašvaldības policija patrulē arī
novada ezeros.
✓ Sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā
un Ādažu novada pašvaldību, ASV Bruņoto spēku virspavēlniecība uzbūvējusi
žogu ap Ādažu vidusskolu.
✓ Pie Kadagas 11. mājas uzstādīta uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Foto – Ādažu novada domes arhīvs

• Salabots Sporta centra jumts.
• Asfaltēts ceļa segums pie Sporta
centra, un no stāvvietas līdz stadiona
skrejceļam uzlikts bruģis.
• Jauns apgaismojums, kas darbojas
katru dienu no krēslas iestāšanās līdz
pat 21.00.
• Uzstādīta video novērošana sporta
stadionā un papildu video novērošanas
kameras Sporta centrā.
• Ādažu Sporta centrā pašu spēkiem
veikts kosmētiskais remonts, sporta
zālē – atjaunota grīda, iegādāts jauns
tablo, rezerves spēlētāju un skatītāju
soli, jauni basketbola vairogi, sporta
centra iekštelpās un baseinā – jauns
vizuālais noformējums, nomainītas
baseina tribīņu margas, salaboti sporta
zāles sadales tīkli.
✓ 2016. gada maijā tiks uzklāts sintētiskais segums otram basketbola laukumam pie skolas.
✓ “Gaujas svētki Ādažos” guvuši vislielāko
atzinību un novērtējumu iedzīvotāju vidū kā
skaistāko pieredzi, kas saistās ar Ādažiem.
✓ Atbalsts uzņēmējdarbības videi. Pēc
Ādažu novada domes iniciatīvas pirmo
reizi kopā sanāca lielākā daļa Ādažu
novada uzņēmēju, lai apvienotos un dibinātu savu biedrību. Dome izveidojusi
jaunu štata vienību – projektu vadītājs
uzņēmējdarbības jomā.
✓ Paplašinājies sociālo pakalpojumu klāsts:
• Bērniem ar īpašām vajadzībām dome
piešķīrusi 50% atlaidi smilšu terapijai,
Montesori pedagoga, logopēda un reitterpijas nodarbībām.
• Psihologa pakalpojums krīzes vai ārkārtas situācijās.
• Pašvaldības materiālais atbalsts aprūpes vai kopšanas nodrošināšanai
bērniem.
• Ādažu novada domes pabalsts politiski represētajām personām.
• Dzīvokļa pabalsts komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei maznodrošinātajiem pensionāriem.
• Jauns pabalsts ģimenēs, kurās aug
bērns ar invaliditāti.
• Pašvaldības palīdzība bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības
sasniegšanas. Plašāka informācija par
sociālajiem pabalstiem: Ieva Roze,
tālr. 67997977, e-pasts: ieva.roze@
adazi.lv.
✓ Lai vairotu drošību novadā, uzstādītas
vairākas novērošanas kameras.
✓ 2014. gadā Ādažu Kultūras centram bija
tas gods izstādīt arī leģendārā mākslinieka
Leo Kokles gleznas, kas nāca no mākslinieka dzīvesbiedres Terēzes Kokles kolekcijas.
2015. gada rudenī priecēja tēlniecības vec-

✓ Pirmie panākumi cīņā ar graustiem –
tiek nojaukta vecā ferma aiz Kadagas dzīvojamajām mājām, vietā izstrādāta vīzija
– telpiskais plānojums nākotnes Kadagai.
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Labi cilvēki – Ādažu novada lielākā vērtība
Mūsu novadā ir tik daudz cilvēku, kuri ar savu darbu vairo labo, skaisto un brīnumaino. Vai tā būtu mīlestība pret
mūziku un mākslu, kas nes Ādažu vārdu tālāk pasaulē, vai mīļš vārds un iejūtība pret ikvienu pacientu, kas palīdz
justies drošāk un mierīgāk, vai sirdsgudrība un aizrautība, ar kādu pedagogs spēj iedvesmot savus audzēkņus, vai
ticība sapnim, kas ļauj uzbūvēt lidmašīnu. Lai kādā jomā cilvēks darbotos, tas, kas veikts ar patiesu mīlestību, nes
brīnišķīgus augļus, ko nevar neievērot arī apkārtējie! Valsts svētkos Ādažu novada dome godināja cilvēkus, ar kuriem
lepojamies!
Lepojamies ar apbalvojuma “Ādažu novada goda pilsonis” laureātiem:
Maestro
Raimondu
Paulu – izcilāko latviešu
populārās mūzikas autoru, komponistu un pianistu par mūža ieguldījumu viņa nozīmīgajā 80.
dzīves gadskārtā. Jau
vairāk nekā 50 gadus
izcilākais latviešu populārās mūzikas autors un
pianists gleznainā Baltezera krastā kopj savu ģimenes māju. Daba viņam devusi izsmalcinātu harmonijas izjūtu mūzikā, Baltezers iedvesmojis mākslinieku,
un esam lepni, ka mums līdzās radītās melodijas valdzina ļaudis ne
tikai Latvijā, bet arī plašajā pasaulē.
Publicitātes foto

Foto – Monika Griezne

Ēvī Upenieci, tēlnieci,
kura šogad atzīmē savu
90 gadu jubileju un vēl
aizvien rada brīnišķīgus darbus. Lielākoties viņas skulptūras ir
maiguma un vienlaikus
stipra gara caurstrāvoti
tēli – mātes un bērni,
sievietes. Ēvī Upenieces
darbi pazīstami ne tikai
Latvijā, bet arī tālu plašajā pasaulē. Ēvī Upeniece radošā mūža
laikā Latvijas mākslu un kultūru popularizējusi pasaulē. Apbrīnas
vērts ir Ēvī Upenieces dzīvotprieks un spēja nesalūzt likteņa pārbaudījumu varā. Lepojamies!

Foto – Laima Jātniece

Foto – Monika Griezne

Lepojamies ar apbalvojuma “Goda raksts” laureātiem:
Ingu Salcēviču, Ādažu pašvaldības
policijas inspektoru. 2015. gada 16.
jūnijā Ādažu pašvaldības policijas inspektors Ingus Salcēvičs rīkojās pašaizliedzīgi un drosmīgi, lai glābtu piedūmotā dzīvoklī esošus cilvēkus. Vēl
pirms Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās, viņš iznesa cilvēkus no piedūmotā dzīvokļa
un nodeva mediķu rokās. 2015. gada
8. septembrī Ingus Salcēvičs devās
glābt cilvēku, kurš atradās degošā
dzīvoklī. Un atkal – vēl pirms Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierašanās, viņš pats saviem spēkiem nodzēsa ugunsgrēka liesmas
un izglāba cilvēku no nāves.

Olgu Mariju Vidausku, Ādažu slimnīcas ilggadējo darbinieci, medicīnas
māsu. Olga Marija Vidauska iedzīvotāju
vidū arī mīļi saukta par Olgas māsu vai
Oļiņu. Darba gaitas Ādažu slimnīcā kā
medicīnas māsa uzsāka 1954. gadā. Ar
īpašu sirds siltumu un mīļumu viņa aprūpēja un gādāja par Ādažu, Garkalnes,
Carnikavas un citu Pierīgas novadu pacientu aprūpi un veselību, strādāja gan
par terapijas nodaļas, gan diētas, gan
arī par funkcionālās diagnostikas māsu.
Olgas rokas daudziem palīdzējušas atgūt miesas mundrumu un veselību ar
viņas veiktajām masāžām. Bet visam
pāri – viņas bezgalīgā mīlestība, sirsnība un mīļums pret ikvienu cilvēku.

Ilgoni Balodi, transporta
infrastruktūras attīstītāju
Ādažos. Jau vairāk nekā
20 gadu Ilgonis Balodis
aktīvi darbojas transporta infrastruktūras nozarē.
Ādažu iedzīvotāju cieņu un
uzticību iemantojis, kad kā
Transporta daļas vadītājs
kolhoza “Ādaži” paspārnē
uzsāka neatlaidīgu darbu,
lai attīstītu Ādažu novada
transporta
infrastruktūru. 1992. gadā piedalījās SIA “Ekspress Ādaži” dibināšanā, 1993.
gadā nodibināja SIA “Ādažu transports”.

Annu Deniškāni, Ādažu vidusskolas krievu valodas skolotāju.
Strādājot skolā no 1985. gada,
ieguvusi skolēnu, audzēkņu un
viņu vecāku mīlestību. Mācot
krievu valodu kā svešvalodu,
viņas skolēni vienmēr uzrādījuši labas sekmes un teicamas zināšanas valsts pārbaudes darbos, piedalījušies olimpiādēs,
konkursos un projektos gan
skolā, gan ārpus tās. Kopš 2001. gada atsaukusies Eiropas Padomes aicinājumam, un skolā tagad tiek atzīmēta Eiropas Valodu
diena. Savas pedagoģiskās darbības laikā Ādažos viņa ir mācījusi
un audzinājusi jau divas ādažnieku paaudzes.
Foto – Monika Griezne

Foto – Sanda Tūtere
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Foto – Laima Jātniece

Anitu
Šaicāni, Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes vadītājas vietnieci.
Anita Šaicāne, savu kolēģu vidū mīļi
saukta arī par Anitiņu, ir enerģiska,
dzīvespriecīga un iedvesmojoša. Ar aizrautību un mīlestību Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādē ievieš jaunas apmācības metodes, nepārtraukti mācās un
izglītojas pati. Darbs vienlaikus ir arī
viņas aizraušanās un hobijs. Anita ir atsaucīga un izpalīdzīga, savas zināšanas
un prasmes nododot citiem kolēģiem
gan Ādažu novadā, gan arī Pierīgas Izglītības un sporta pārvaldes rīkotajos
semināros, kā arī darbā ar studentiem
un vecākiem. Vairākus gadus Latvijas Universitātē lasījusi lekcijas un
vadījusi praksi pirmsskolas pedagoģijas studentiem.

Foto – Normunds Ošenieks

Leonīdu Kuzņecovu, Ādažu
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas treneri. Jau daudzu
gadu garumā Leonīds Kuzņecovs sniedz džudo, sambo un
brīvās cīņas sporta prasmes
saviem audzēkņiem, kuri,
piedaloties gan Latvijas, gan
starptautiskajās sacensībās,
regulāri izcīna godalgotas
vietas un tādējādi nes Ādažu
un arī Latvijas vārdu pasaulē. Arī brīvajā laikā Leonīds iegulda lielu
un pašaizliedzīgu darbu savu audzēkņu spēju pilnveidošanā sporta nometnēs, papildu treniņos un pavadot audzēkņus uz sporta
sacensībām. Katru gadu Leonīda Kuzņecova audzēkņi iegūst cīņas
sportu čempionu un medaļnieku titulus Latvijas čempionātos un
tiek iekļauti Latvijas izlases sastāvā dalībai Eiropas čempionātos.
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Edīti Kānu, Ādažu vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju. Edīte Kāna – skolotāja šī vārda visdziļākajā
nozīmē. “Ar savu inteliģenci, viedumu,
labestību, taisnīgumu un iejūtību viņa ir
nodevusi zināšanas ne tikai latviešu valodā un literatūrā, bet arī radījusi vēlmi būt
labākam,” atzīst kāds viņas audzēknis.
Edīte Kāna aktīvi iesaistās Dzimtās valodas katedras organizētajos pasākumos, ir
viena no “Gaujas prēmijas” radošo darbu konkursa veidotājām, organizē
skolēnu ārpusklases pasākumus. 28 gadus strādājot Ādažu vidusskolā,
viņas darba kvalitāti apliecina valsts pārbaudes darbu rezultāti, kā arī
skolēnu sasniegumi mācību olimpiādēs gan Pierīgas, gan valsts līmenī.

Aigu Mikasenoku, Ādažu vidusskolas
sākumskolas skolotāju. Aiga Mikasenoka
ar aizrautību un degsmi iepazīst jaunās un
inovatīvās tehnoloģijas un mācību metodes, veidojot interesantas un mūsdienīgas
mācību stundas saviem skolēniem. Aiga
aktīvi iesaistās eTwinning projektos un ir
viena no eTwinning vēstniecēm Latvijā.
Pati izstrādājusi daudz interaktīvus mācību materiālus, kas skolēniem sekmīgāk
palīdz apgūt mācību vielu. Viņa apguvusi
arī programmu “Pamatizglītības datorikas skolotājs” un šajā gadā
uzsākusi šī jauna mācību priekšmeta mācīšanu pirmajās klasēs.

Foto – Sanda Tūtere

Valentīnu Vasjaku, lidotāju un avio
konstruētāju, kurš Ādažu vārdu pasaulē
nes ar ātrumu 390 km stundā, jo tieši ar
tādu ātrumu lido Valentīna un viņa komandas būvētā lidmašīna, kas atzīta par
pasaulē ātrāko ultravieglo lidaparātu
klasē. Pateicoties Valentīnam Vasjakam
un viņa komandai, Ādažos ir arī sava
lidmašīnu ražotne. Ādažu vārds pāri novada robežām izskanēja arī, pateicoties
Valentīna Vasjaka vaļaspriekam – antīkajai aviācijai. Kopā ar domubiedriem
viņš uzbūvēja franču lidotāja un aviokonstruktora Luija Blerio monoplāna “Bleriot XI” kopiju, ar kuru pats
Blerio 1909. gadā pirmo reizi pasaules vēsturē šķērsoja Lamanšu.

Foto – Laima Jātniece

Osvaldu Krūzi, senioru sabiedriskās
dzīves organizatoru. Ar Osvalda Krūzes
iniciatīvu un atbalstu bija iespējams izveidot Ādažu novada pensionāru biedrību, kas veido Ādažu novada pensionāru
sabiedrisko dzīvi. Osvalds Krūze ne vien
aktīvi iesaistās biedrības pasākumu organizēšanā, bet arī uztur tās grāmatvedību, mājaslapu, piesaista sponsorus,
ziedotājus un risina dažādus tehniskos
jautājumus. Ar savu aktivitāti Osvalds Krūze ir paraugs arī citiem novada pensionāriem – viņš dzied vīru vokālajā ansamblī, dejo senioru
tautisko deju kolektīvā “Dēka” un divas reizes nedēļā pulcē vīrus uz
novusa spēli. Jau kopš tā saucamajiem “Kaula laikiem” aktīvi līdzdarbojies procesos, kas saistīti ar novada izaugsmi un tautsaimniecības
attīstību. Vadījis putnu fermu “Pērle”, līdzdarbojies tolaik jaunās katlumājas celtniecībā, bijis Kaula vietnieks sociālajos jautājumos.
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Foto – Laima Jātniece

Foto – Monika Griezne

Daci Bāliņu, kura ar savu iniciatīvu likusi
pamatus Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības dibināšanai, kas aktīvi un radoši darbojas jau 4 gadus. Realizējot savas idejas
dzīvē, Dace Bāliņa Ādažu vidusskolas skolēnu ikdienas dzīvi padara krāsaināku, atraktīvāku un neparastāku. Ādažu vidusskolas
atbalsta biedrība izstrādā gan īstermiņa,
gan ilgtermiņa projektus, kas ir ieguvums
ne tikai skolai un skolēniem, bet visiem ādažniekiem. Ar lielu sirsnību, nežēlojot savu laiku, Dace palīdz radīt svētku izjūtu skolēniem.
Vitu Zemturi, Ādažu Mākslas un mūzikas
skolas kamerorķestra vadītāju. Vita Zemture kamerorķestri vada nu jau 4 gadus.
Atjaunojusi Mākslas un mūzikas skolas tradīciju – vasaras nometni, kurā ar lieliem
panākumiem orķestris gatavojās Vislatvijas orķestru festivālam. Ar izciliem panākumiem Vitas Zemtures vadītais flautu
kvartets startējis konkursā Euterpē Itālijā
un starptautiskajā konkursā Pēterburgā.
Pati izstrādājusi mācību programmu, iegūtas godalgotas vietas vairākos starptautiskos konkursos gan tepat, Latvijā, gan aiz tās robežām.
Foto – Laima Jātniece

Foto – Laima Jātniece

Daci Banku, ilggadējo Ādažu Mākslas
un mūzikas skolas direktora vietnieci izglītības jomā. Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā strādājusi kopš tās dibināšanas – izveidojusi gan skolotāju
pašvērtējuma sistēmu, gan arī audzēkņu pašanalīzes metodiku. Pateicoties
Dacei Bankai, izveidotas vairākas mācību programmas, pēc kurām strādā arī
citas skolas. Ar viņas palīdzību skolēni
iepazinuši, cik dažāda ir kultūras un
mūzikas dzīve plašajā pasaulē. Dace Banka Ādažos aizsākusi latviskās dzīvesziņas apzināšanu, izveidojusi folkloras ansambli, ar kuru
regulāri piedalījusies dažādos folkloras festivālos un sarīkojumos.

Kristīni Voitovu, Jamahas mūzikas skolas,
Montesori klases dibinātāju Ādažos, Ādažu
bērnu un jauniešu attīstības centra “Saules stariņi” izveidotāju. Pasaulē Jamahas
muzikālās skolas parādījās aptuveni pirms
50 gadiem un iekaroja plašu popularitāti.
Kāpēc? Tādēļ, ka skolas metodika der jebkuram vecumam: no pirmās dzimšanas
dienas līdz vecumdienām. Tā ļauj attīstīt
absolūto muzikālo dzirdi, iegūt ritma izjūtu,
harmonizēt iekšējo pasauli un iemācīties spēlēt muzikālus instrumentus. Kopš 2009. gada arī Ādažos ir sava Jamahas mūzikas skola. Kopš
2013. gada viņa atvērusi arī Ādažu Bērnu un jauniešu attīstības centru
“Saules stariņi”. Kristīne kā vokālā pedagoģe bērnus un jauniešus gatavo arī dažādiem dziesmu un vokālajiem konkursiem.

Indru Rasmani, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes sporta skolotāju. Indras
Rasmanes spēja iemācīt bērniem mīlēt
sportu ir apbrīnas vērta. Katra sporta rotaļnodarbība viņas vadībā ir kā jauns piedzīvojums, ikviens bērns ar aizrautību, interesi un dzirkstošām acīm tajās piedalās
ar prieku. Viņas profesionalitāte, radošums
un enerģija izpaužas arī ģimenes sporta
svētku, sporta pasākumu un pieredzes semināru vadīšanā. Indras veiksmes atslēga – radošums, spēja sadarboties, līdzdarboties un, protams, mīlestība pret sportu un bērniem.
Foto – Sanda Tūtere

Foto – Sanda Tūtere

Intu Lāci, Ādažu slimnīcas ārsti – anestezioloģi – reanimatoloģi. Ārste Inta
Lāce ar savu mieru, bagātīgo dzīves pieredzi un zināšanām dažādās medicīnas
nozarēs daudziem Ādažu novada pacientiem palīdzējusi pārvarēt bailes, uztraukumu par gaidāmo narkozi un operāciju. Mierīgs un apmierināts pacients
ir dakteres Lāces darba rezultāts. Viņas
moto – pacients nedrīkst just sāpes.
No 2008. gada strādā Ādažu slimnīcā,
pirms tam savas darba gaitas veikusi Gaiļezera slimnīcas operāciju
zālēs. Strādāt nelielā slimnīcā, kur nesteidzīgi un vērīgi varētu aprunāties ar pacientu pirms un pēc narkozes, bija un ir ārstes sapnis.

Foto – Sanda Tūtere

Lepojamies ar apbalvojuma “Pateicības raksts” laureātiem:

Foto – Monika Griezne

Lepojamies ar apbalvojuma “Goda raksts” laureātiem:

Jāni Sauku, uzņēmēju, kurš ar savu darbu nes Ādažu vārdu tālāk par
šī novada robežām, jo viņa izveidotā uzņēmuma “Ādažu desu darbnīcā” ražotās desas un cita produkcija ir pieprasīta ne tikai Ādažos, bet
arī citviet Latvijā. Īpaši uzteicama Jāņa Saukas iesaistīšanās Ādažu
novada domes Sociālā dienesta organizētajā ikgadējā labdarības akcijā bērniem ar īpašām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm. Jānis
Sauka ir augsta līmeņa profesionālis, jo viņa veikalos valda augsta
apkalpošanas kultūra, laipnība un īpaša attieksme pret katru klientu.
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“Ikvienam vajadzētu meklēt un atrast
to, kas sagādā vislielāko prieku. Jo tā
var kļūt laimīgāks,” uzskata sporta
deju dejotāja, ādažniece Annija Daniela Pivina (17). Viņas gandarījums un
prieks ir deja. Un tai veltītās smagos
treniņos pavadītās stundas un nogurums aizmirstas brīdī, kad sacensībās
labāko vidū dzird saucam viņas vārdu.
Vienas sporta dejas nodejošana slodzes
ziņā esot līdzvērtīga noskrietiem diviem kilometriem.

Annija dejo kopš bērnības, jo skolā, kurā
tolaik mācījās, bija iespēja nodarboties
ar sporta dejām. Dejošanu par savu aizraušanos savulaik pamudinājusi izvēlēties Annijas mamma, jo arī viņa bērnībā
dejojusi. Neesot gluži tā, ka Annija tagad
piepildot mammas sapni, jo dejot arī pašai
iepaticies vēl vairāk nekā dziedāt. Sporta
dejas ir pāra dejas. Latvijā nemaz neesot
daudz puišu, kuri dejo. “Kopā ar deju
partneri Jāni Reini Beikmani dejojam
jau no bērna kājas – viņš ir mans pirmais
16

dalījušies daudz dažādās starptautiskās
sporta deju sacensībās, taču vieni no nozīmīgākajiem rezultātiem bija, kad iekļuvām finālā vienā no pasaules lielākajām
sporta deju sacensībām “German Open
Championships” un sacensībās Blekpūlē, Anglijā,” stāsta Annija. Annija mācās
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klasē, pēc
mācībām katru dienu dodas trenēties.
Treniņi ilgst 3 stundas. Kā izdodas apvienot mācības ar tik nopietniem treniņiem? “Daudzi mani draugi un paziņas,
kas mācās šajā pašā skolā, arī dejo. Esam
labi iemācījušies plānot savu laiku – kad
pildīt mājasdarbus, kad – trenēties. Zinu,
ka vakarā nesēdēšu un neskatīšos filmas,
bet uzreiz ķeršos pie mācībām. Dejošana
ne tikai iemāca plānot laiku, tā attīsta
arī loģisko domāšanu, jo dejojot jāatceras dažādas nianses, noteikumi, jādomā,
kā visu apvienot. Kas jādara, lai izdotos
skaistas kustības. Ap 20.00 parasti esmu
mājās, tad pildu mājasdarbus un ap 23.00
dodos gulēt. Mājasdarbus cenšos pildīt
arī starpbrīžos, lai mājās nebūtu vairs tik
daudz jāmācās.” Kas tuvāks – matemātika
vai dejošana?
“Tas ir ļoti labs apvienojums. Rīgas
Valsts 1. ģimnāzijā dejošana ir obligātā
stunda. Ir divas sporta stundas, viena –
parastā, otra – dejošana. Sekmes sporta
nodarbībās veido pusi no atzīmes sportā.” Nākotni gribētu saistīt ar dejām vai
ko citu? “Gribētu studēt ekonomiku.
Svarīgi iegūt izglītību, kas nav saistīta
ar dejošanu, jo par deju treneri varu kļūt
vienmēr. Kaut vai tagad varu sākt trenēt
pašus mazākos. Man tomēr nepieciešama dažādība,” atzīst Annija.
Ja darbs būtu no 8.00-17.00, kas notik-

Foto – Juris Beikmanis

Foto – no privātā arhīva

deju partneris, un tā nu
esam kopā
nodejojuši
jau
vairāk
nekā 10 gadu.
Skolotāja
Elga laikam
redzēja mūsos potenciālu, tādēļ piedāvāja mums
abiem
ar
dejām sākt
nodarboties
daudz nopietnāk. Sākām dejot ne
tikai stundiņu pēc mācībām skolā, bet jau pa 2 stundām vakaros.”
Kas šajā procesā ir visgrūtākais? “Treniņi
pirms sacensībām, kad ir paaugstināts
stresa līmenis. Tad ir ļoti grūti koncentrēties, jo viss, par ko spēj domāt, ir – kā
būs sacensībās? Vai mēs spēsim parādīt
labāko? Arī attiecības ar deju partneri
kļūst saspringtākas, esam uzvilkti. Galvenais – pirms pašām sacensībām spēt
atbrīvoties, atgādināt sev, ka visu laiku esi
trenējies, tas nekur nevar pazust,” atzīst
Annija. Sacensībās viņa arī sāka piedalīties jau no mazotnes. No
8 gadu vecuma kopā ar
savu deju partneri Annija
trenējas sporta deju klubā
“Mario”, kur galvenais
treneris un kluba vadītājs ir Mario Končevskis.
Darbā viņam palīdz Marika Kalēja un Marta
Kalēja. “Mūsu treneri
ir arī Mario audzēkņi Kārlis Treijs un
Anastasija Krivošejeva. Galvenais mūsu
pāra treneris ir Latvijā
viens no labākajiem
Latīņamerikas deju
speciālistiem – Atis
Legzdiņš. Sākot no
aptuveni 11 gadu vecuma, katru gadu
esam piedalījušies Latvijas čempionātos Latīņamerikas, standartdeju
un 10 deju programmās, kuros esam
ieguvuši trīskārtēju vicečempionu
titulu, bijuši 3. vietas ieguvēji un finālisti. 2013. gadā piedalījāmies 2 pasaules čempionātos – Latīņamerikas
un standartdeju programmās, kuros
iekļuvām ceturtdaļfinālā, un šogad
Spānijā piedalījāmies Latīņamerikas
deju Eiropas čempionātā. Esam pie-
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PERSONĪBA

Deja iemāca arī pārvaldīt emocijas? “Jā,
jo katrā dejā ir citādas emocijas. Piemēram, pasodoble
ir deja, kurā jābūt
dusmīgam, pēc tam
sacensībās
uzreiz
“jāpārslēdzas”
uz
džaivu, kas ir aktīva
deja.”
Skolā Annijas mīļākie priekšmeti ir
matemātika un valodas: “Tieši tīrā matemātika – algebra,
matemātiskā analīze, krievu un angļu No kreisās: trenere Marta, partneris Jānis, Annija, treneri Kārlis, Anastasija un Mario.
valoda.”
Košās un krāšņās kleitas, kas dejas laikā “Esmu laimīga, man ir laba ģimene,
tik spoži rotā dejotāju, Annijai palīdzot iz- draugi, varu nodarboties ar to, kas man
domāt trenera Mario audzēkne Anastasija ļoti patīk. Par to visu esmu pateicīga saKrivošejeva. Reizi 4 mēnešos tiekot šūta viem vecākiem.”
Monika Griezne
jauna kleita. Kleitas Annijai šuj šuvēja.
Foto – Juris Beikmanis

tu ar dejošanu? “Arī mūsu deju klubā
vakaros uz treniņiem nāk pieaugušie,
lai atslēgtos no ikdienas rutīnas. Un arī
profesionāļi nāk, trenējas un vēl piedalās
sacensībās. Tāds lielisks piemērs ir mans
treneris Atis Legzdiņš. Viņš ir neiroķirurgs un arī viens no labākajiem Latīņamerikas deju speciālistiem. Strādā slimnīcā un vada arī treniņus.”
Pašā dejas procesā Anniju visvairāk saista spēja sevi izpaust mūzikā, ritmā. Patīk
arī pats treniņu process, bet vislabākās
tomēr esot sacensības, jo tieši tās motivē
strādāt vēl vairāk: “Gandarījuma izjūta rodas sacensībās, īpaši, kad redzi, ka
vecāki uz mani skatās un var lepoties ar
mani. Pēc smagiem treniņiem jūtos ļoti
nogurusi, bet brīžos, kad uzstājos, jūtos
gandarīta par sevi. Pēc tam ir liels prieks
– es to izdarīju!”
Kādām rakstura iezīmēm jāpiemīt, lai būtu
lielisks sporta deju dejotājs? “Mērķtiecīgumam. Mans nākamā gada mērķis ir atkal
dejot pasaules čempionātā,” atzīst Annija.

NOVADĀ

Paziņojums par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta publisko apspriešanu
2015. gada 24. novembrī Ādažu novada dome
pieņēma lēmumu Nr.215 “Par Kadagas ciema
centrālās daļas detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no
2015. gada 16. decembra līdz 2016. gada
18. janvārim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2016. gada 11. janvārī plkst.

17.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Ar detālplānojuma projektu var iepazīties
Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv vai Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā
33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba
dienu, Būvvaldes darba laikā. Detālplānojuma teritorijā ir izvietots informatīvais

stends par projekta risinājumiem. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto detālplānojuma projektu, lūdzam
iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā
33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba
dienu, domes darba laikā, vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 2016. gada 18. janvārim.

Paziņojums par zemes vienības “Jaunlilavas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Ādažu novada domes 24.11.2015. sēdē ir apstiprināts Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma “Veclilavas” zemes vienība “Jaunlilavas” detālplānojums (sēdes lēmums Nr.216). Ar detālplānojumu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē un mājas lapā www.adazi.lv.

Nodod nolietoto sadzīves tehniku un piedalies dāvanu kartes izlozē
Lai motivētu iedzīvotājus nodot nolietoto sadzīves tehniku un citas elektroiekārtas otrreizējai pārstrādei, radot iespēju tām dzīvot otru dzīvi, SIA “Eco Baltia
vide” un AS “Latvijas Zaļais punkts” aicina Rīgas un Pierīgas novadu iedzīvotājus iesaistīties elektroiekārtu nodošanas
akcijā, kas norisināsies līdz pat nākamā
gada 17. janvārim. Elektroiekārtu nodošanas akcijā var piedalīties Rīgas, Mārupes, Jūrmalas, Babītes, Salaspils un
Ādažu iedzīvotāji. Lai varētu piedalīties
balvu izlozē, iedzīvotājiem ir jāpiesaka

sadzīves tehnikas savākšana un izvešana uzņēmumā “Eco Baltia vide” pa tālr.
27737611, nosaucot vārdu, uzvārdu un
savu tālruņa numuru. Uzņēmuma pārstāvji savākšanas brīdī reģistrēs nododamo iekārtu apjomu, kam ir jābūt vismaz
30 kg. SIA “Eco Baltia vide” elektronikas
iznešanu, līdz otrajam stāvam ieskaitot,
nodrošinās bez maksas, bet, ja nav lifta,
iekārtas nonešana tiks nodrošināta par
samaksu. Trīs veiksmīgos akcijas dalībniekus, kuri iegūs elektronikas veikala
dāvanu karti, katru 100 eiro vērtībā, iz-

lozēs 2016. gada 25. janvārī.
Akcijas mērķis ir informēt iedzīvotājus
par iespēju ērti un bez maksas atbrīvoties no nolietotās sadzīves un elektrotehnikas, nododot otrreizējai pārstrādei.
Atgādinām, ka nododamajām elektroiekārtām jābūt neizjauktām, piemēram,
ledusskapim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar kineskopu, datoram – ar
mātes plati u.tml.
Akcijas nolikums pieejams www.vide.
ecobaltia.lv
Eco Baltia vide

Ādažu novada domes ārkārtas (10.11.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Māris Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis
Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone,
Adrija Keiša, Jānis Neilands, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Edvīns
Šēpers, Edgars Verners, Normunds Zviedris.
1. Par balvu fonda palielināšanu.
Lēmums: Palielināt konkursa “Sabiedrība ar
dvēseli” balvu fondu par 500 EUR. Izdarīt
grozījumus domes 2015.gada 24.februārī apstiprinātajā konkursa nolikumā, izsakot tā
ĀDAŽU VĒSTIS 16. DECEMBRIS (181) 2015

9.1.punktu šādā jaunā redakcijā: “9.1. Konkursa balvu fonds labākajiem projektam –
dāvanu kartes 600 EUR kopējā vērtībā (katra
dāvanu karte 100 EUR vērtībā).
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
2. Par atbalstu Jaunsardzei.
Lēmums: Pilnvarot domes priekšsēdētāju
Māri Sprindžuku noslēgt sadarbības līgumu
ar Aizsardzības ministrijas Rekrutēšanas un
jaunsardzes centru. Iekļaut 2016.gada pašvaldības budžetā EUR 500 transporta pakal-

pojumiem Ādažu novada jaunsargu vienībai
sacensību un nometņu apmeklējumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.
3. Par apbalvojumu piešķiršanu.
Lēmums: Piešķirt pateicības un goda rakstus, kā arī apbalvojumu “Ādažu novada goda
pilsonis” Ādažu novada iedzīvotājiem par
aktīvu, radošu un nesavtīgu darbu, vairojot
iedzīvotāju pašapziņu un veidojot pozitīvu
novada tēlu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes kārtējā (24.11.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis
Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone,
Adrija Keiša, Vitālijs Klebeko, Jānis Neilands,
Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Edvīns Šēpers, Edgars Verners, Normunds
Zviedris.
1. Par SIA „RUBRIG” gumijas produktu ražošanas uzsākšanu Ādažu novadā.
Lēmums: Atbalstīt SIA „RUBRIG” gumijas
produktu ražošanas uzsākšanu Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta nodošanai publiskajai
apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai Kadagas ciema centrālās
daļas detālplānojuma projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu no 2015.gada 16.decembra līdz 2016.gada 18.janvārim.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par zemes vienības “Jaunlilavas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Kadagas ciema nekustamā īpašuma “Veclilavas” zemes vienības “Jaunlilavas” detālplānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Buses” un
“Straumes” Ādažu ciemā ar mērķi veikt zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Bārdas” Ādažu ciemā, ar mērķi veikt kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma sadalīšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par koku ciršanas publisko apspriešanu.
Lēmums: Atļaut Valsts aizsardzības militāro
objektu un iepirkuma centram veikt koku ciršanu Kadagā gar ĀNMC teritorijas žogu, 3m
platā joslā, pie Kadagas–Iļķenes ceļa.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju
Attekas ielā 16.
Lēmums: Atjaunot iepriekšējo stāvokli nekustamajā īpašumā Attekas ielā 16. Uzlikt par
pienākumu garāžu valdītājiem/lietotājiem līdz
2016.gada 31. martam, atbilstoši būvniecību
reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nojaukt patvaļīgi uzbūvētās garāžas. Lēmuma
neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks
izpildīts piespiedu kārtā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA “Ovācija” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 467,73 EUR apmērā, par
nekustamo īpašumu – zemi, Muižas iela 18A
(“Asniņi”), Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst R.C. nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 1972,69 apmērā par nekustamo īpašumu – zemi, Rīgas gatve 14, Ādaži, kā
arī mājokli un garāžu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Noteikt nomas maksu 1,24 EUR bez
PVN par kv.m. mēnesī par Kadagas PII telpām,
ko paredzēts iznomāt ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējam.
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Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par nomas maksas noteikšanu.
Lēmums: Noteikt nomas maksu 0,98 EUR bez
PVN par kv.m. mēnesī par Ādažu PII telpām,
ko paredzēts iznomāt ēdināšanas pakalpojuma
sniedzējam.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par nomas parādu dzēšanu.
Lēmums: Neiesniegt maksātnespējas procesa
pieteikumu par SIA “AVATARS” maksātnespējas atzīšanu sakarā ar kreditora prasījuma apmierināšanas neiespējamību parādnieka mantas trūkuma dēļ. Norakstīt SIA “AVATARS”
nekustamā īpašuma nomas maksas parādu
EUR 24 600,18 apmērā par nekustamā īpašuma
– zemes nomu Attekas ielā 16/18.
Balsojums: “par” - 12, “pret” – 1 (N.Zviedris),
“atturas” – 2 (E.Plūmīte, E.Šēpers).
13. Par nomas parādu dzēšanu.
Lēmums: Nenodot zvērinātam tiesu izpildītājam piespiedu izpildei pret SIA “Kostbar”
piedziņas prasījumu pēc Rīgas rajona tiesas
2015.gada 8.jūnija sprieduma sakarā ar konstatēto piedziņas neiespējamību izpildu lietā.
Norakstīt SIA “Kostbar” nekustamā īpašuma
Gaujas ielā 33A nomas maksas parādu 4897,36
EUR apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par nomas parādu dzēšanu.
Lēmums: Neiesniegt maksātnespējas procesa
pieteikumu par SIA “KP Grupa” maksātnespējas atzīšanu, sakarā ar kreditora prasījuma apmierināšanas neiespējamību parādnieka mantas trūkuma dēļ. Norakstīt SIA “KP Grupa”
parādu EUR 564,75 saistībā ar nedzīvojamo
telpu nomu Gaujas ielā 30.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par telpas bezatlīdzības lietošanas līguma
pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt 18.12.2014. starp domi un
Ādažu novada pensionāru biedrību noslēgto
telpu nomas līgumu par pašvaldībai piederošo
nekustamo īpašumu – ēkas daļu Gaujas ielā 16,
nosakot nomas līguma termiņu līdz 31.12.2016.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
16. Par deleģējuma līguma slēgšanu.
Lēmums: Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA
“Ādažu Namsaimnieks” uz 5 gadiem par pašvaldības autonomās funkcijas veikšanu siltumenerģijas jomā saskaņā ar deleģēšanas līgumu Ādažu novada administratīvās teritorijas
Ādažu ciemā un Kadagas ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
17. Par telpas nomas līguma pagarinājumu.
Lēmums: Pagarināt 09.07.2014. starp domi un
Ādažu evaņģēlisko Jēzus Kristus draudzi noslēgto telpu nomas līgumu par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – ēkas daļu Gaujas
ielā 16, nosakot nomas līguma termiņu līdz
31.12.2016.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
18. Par ietves izmantošanu Gaujas ielā 11.
Lēmums: Atļaut SIA “AIAN” apkalpojošiem
transportlīdzekļiem izmantot ietves daļu Gaujas iela 11 preču piegādei veikalam “Evergreen”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
19. Par Projektu uzraudzības komisijas izveidošanu.
Lēmums: Izveidot Projektu uzraudzības komisiju uz vienu gadu, līdz 2016.gada 1.decembrim.
Ar šī lēmuma spēkā stāšanos zaudē spēku domes 02.11.2015. rīkojums Nr.ĀND/1-10-1/15/67
“Par projektu vadību un uzraudzību”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
20. Par smilts krājumu izslēgšanu no grāmat-

vedības uzskaites.
Lēmums: Izslēgt no domes grāmatvedības uzskaites smilts krājumus ūdenskrātuvē “Asni”
127.73 kubikmetru apjomā, kopsummā par
127,73 EUR. Vienoties ar SIA “RIAS” par tā izveidoto pagaidu piebraucamo ceļu demontāžu
ūdenskrātuvē “Asni”, lai novērstu nesankcionētu smilšu ieguves iespējamību.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
21. Par debitoru parādu norakstīšanu.
Lēmums: Norakstīt uz zembilances kontu ĀMMS 25 audzēkņu vecāku parādus par
2012/2013. un 2013./2014. mācību gadu par kopējo summu 962,73 EUR. Norakstīt izdevumos
mirušās personas I.G. parādu 14,23 EUR.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
22. Par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu.
Lēmums: Atkārtoti ievēlēt Jāni Krasikovu par
Ādažu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz
pieciem gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
23. Par Ādažu tirdzniecības laukuma attīstības koncepciju.
Lēmums: Atcelt domes 2015.gada 28.jūlija lēmumu Nr. 135 „Par tirdzniecības laukuma
Ādažos, Gaujas ielā 7 tehniskā projekta izmaiņām”. Izveidot darba grupu kopīgā projekta
realizācijai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
24. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos.
Lēmums: Veikt redakcionālu labojumu saistošajos noteikumos Nr.36/2015 “Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.16 “Saistošie noteikumi
par vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā””, svītrojot 1.5. punktā vārdus
“iesniedzot atbilstošus dokumentus”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
25. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos noteikumos.
Lēmums: Veikt redakcionālu labojumu saistošajos noteikumos Nr.37/2015 “Grozījumi
Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta
saistošajos noteikumos Nr.17 “Saistošie noteikumi par vecāku līdzfinansējumu Ādažu
Bērnu un jaunatnes sporta skolā””, svītrojot
1.3.punktā vārdus “iesniedzot atbilstošus dokumentus”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
26. Par F2 un T1 kategorijas pirotehnisko līdzekļu tirdzniecību.
Lēmums: Piekrist, ka SIA “MK COPE” veic
sezonas tirdzniecību ar F2 un TI kategorijas pirotehnikas līdzekļiem no 25.12.2015. –
31.12.2015. tirdzniecības centrā “Apelsīns”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
27. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SIA
„Garkalnes ūdens”.
Lēmums: Uzdot SIA „Garkalnes Ūdens” sagatavot lēmuma projektu un virzīt to izskatīšanai
domes š.g. 1.decembra ārkārtas sēdē.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
28. Par kopprojekta “Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu
meliorācijas sistēmu pārbūve” izmaksām.
Lēmums: Izmantot tiesības nepieprasīt kopprojekta realizācijas procesā pašvaldībai radušos
izdevumu segšanu no pārbūvēto grāvju sateces
baseinā esošo nekustamo īpašumu zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem. Projekta
īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt no domes budžeta līdzekļiem.
Balsojums: “par” - 14, “pret” – nav, “atturas”
– 1 (N.Zviedris).
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PAZIŅOJUMI
AICINĀM ZIEDOT
Ādažu novada dome kopā ar Sociālo dienestu aicina Jūs arī šogad pievienoties
Ziemassvētku labdarības akcijai, ziedojot savas firmas produkciju vai naudas
līdzekļus, lai ar pārtikas paciņām, dāvanām un eglītēm iepriecinātu bērnus un
jauniešus ar īpašām vajadzībām, bērnus
bāreņus, riska ģimeņu bērnus, I grupas
invalīdus, vientuļos pensionārus, 4 un
vairāk bērnu ģimenes, novada trūcīgos iedzīvotājus. Ādažu novadā dzīvo 30
bērni invalīdi, 10 bērni bāreņi, 8 jaunieši
ar īpašām vajadzībām, 63 pirmās grupas invalīdi, 55 vientuļi pensionāri, vienpadsmit ģimenes ar četriem un vairāk
bērniem un 28 trūcīgie iedzīvotāji.

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS PASĀKUMS
SENIORIEM
16. decembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
Piedalās Ādažu mūzikas skolas audzēkņi.
Mīļi aicināti visi Ādažu novada seniori.

ZIEMASSVĒTKU BALLE SENIORIEM

27. decembrī plkst. 14.00
Kultūras centrā Gaujas ielā 33A
Mīļi aicināti visi Ādažu novada seniori un represētie.

KĀRTĒJAIS IKMĒNEŠA SENIORU SAIETS
2016. gada 20. janvārī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze
(mob. 29451628, tālr. 67997977)
ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJAI
Ādažu novada dome
Gaujas iela 33A, LV-2164
REĢ. Nr. 90000048472
Valsts Kase
Konts: LV23TREL9802419022000

Adventa un Ziemsvētku dievkalpojumi
Ādažu draudzē, Baltezera baznīcā
CETURTĀ ADVENTA DIEVKALPOJUMS
20. decembrī plkst. 11.00
Piedalās Ādažu jauktais koris “Jumis”,
diriģents Imants Kalniņš
ZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARS
24. decembrī plkst.18.00,
piedalās draudzes koris “Zari”,
diriģente Eva Pērkone, Andris Grīnbergs (ģitāra)
plkst. 20.00 (ar Sv. Vakarēdienu),
piedalās Zane Gudrā (balss) Andris Grīnbergs (ģitāra)
PIRMO ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
25. decembrī plkst.11.00
Piedalās Vita Zemture (flauta)
ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS
27. decembrī plkst.11.00
Piedalās draudzes koris “Zari”, diriģente Eva Pērkone
Informācija arī www.baltezerabaznica.lv un
draudzes profilos Facebook un Twitter
Dievkalpojumi svētdienās plkst.11.00.
Trešdienās 18.30 Vakara svētbrīdis,
19.30 Bībeles stunda

Andri Auzarāju 70 g.
Ļubovu Dimerecu 70 g.
Irinu Nogovicinu 70 g.
Ināru Šneideru 70 g.
Gunāru Avotiņu 75 g.
Teodoru Bediķi 75 g.
Silviju Bergu 75 g.
Zinaidu Mašaņinu 75 g.
Voldemāru Bakšu 80 g.
Viktoru Duboviku 80 g.
Liubovu Sasinu 80 g.
Vladimiru Sobkalovu 80 g.
Eleonoru Galkinu 85 g.
Eduardu Ģedertu 85 g.
Moniku Kapitonovu 85 g.
Alidiju Kravčenko 85 g.
Maigoni Liepiņu 85 g.
Jāni Pētersonu 85 g.
Nineļu Uļjanovu 90 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome
No 3. novembra līdz 4. decembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Ieva, Alīsa, Patrīcija,
Paula, Luīze Elizabete;
zēni – Bruno, Ivans, Mārtiņš,
Kristofers, Georgs.

Apsveicam jaunos vecākus!

Ādažu evaņģēliskās
Jēzus Kristus draudzes

Ziemassvētku Jēzus Kristus dzimšanas svētku
dievkalpojums
2015. gada 24. decembrī plkst. 16.30-18.30
Gaujas ielā 16, vecā pagasta nama telpās, 2. stāvā
Dievkalpojumu vadīs mācītāji
Māra Krasovska un Raimonds Rozenfelds.
Piedalīsies mūziķi no Rīgas.
Visi mīļi aicināti!
Māra Krasovska, tālr.: 29106421, ordinēta mācītāja

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu Vēstis” (Nr.181) izdots informatīvs pielikums,
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.36/2015 (27.10.2015.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2014. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.16 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā.””
Nr.37/2015 (27.10.2015.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2014. gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr.17 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā.””
Nr. 39/2015 (27.10.2015.) “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.
© “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
decembra jubilārus!

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILITĀRĀS
BĀZES KAPELĀ KADAGĀ

Ziemassvētku vakars - Ganiņu sv. Mise
Ceturtdien, 24. decembrī plkst. 15.30
Ērģelniece Aina Dzene

Kristus dzimšanas sv. Mise bērniem
Piektdien, 25. decembrī plkst. 15.00

Svētdien, 27. decembrī plkst. 15.00
Draudzes kopīgi saliktā sv. Mise par dzīvajiem
un mirušajiem civilo gadu noslēdzot

Svētdien 2016. g. 3. janvārī plkst. 15.00
Kunga epifānijas svētki – Zvaigznes diena
Tiks svētīts krīts, vīraks, zelta un sudraba rotaslietas
Piedalās Ādažu Kultūras centra vīru vokālais ansamblis Gunāra Freidenfelda vadībā un
senioru vokālaias ansamblis
“Gaujmalas lakstīgalas” Elīnas Bukovskas vadībā.
Koncertmeistars Ivars Kraucis

Svētdien, 10. janvārī plkst. 15.00
Kunga kristīšanas svētki

Pirms katras sv. Mises 14.00 Rožukronis un
Grēksūdzes sakraments

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personu apliecinošs dokuments
Tuvāka informācija: tālr. 26434830
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ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES DECEMBRĪ UN JANVĀRĪ
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171
www.adazikultura.lv

22. decembrī plkst. 18.00
CERIŅU ZĀLĒ

Mūzikas stāsts
PĀRDOMAS ZIEMASSVĒTKU VAKARĀ
Ielūdz bērnu popgrupa “RAKARI”
Ieeja brīva

Līdz 4. janvārim
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Galerija “Mākslas banka” piedāvā
mūziķa, mākslinieka IGO grafikas
un mākslinieces
INGAS PĒRKONS eļļas gleznu izstādi
PRIEKU RAST
17. decembrī no plkst. 14.00 – 19.00
IZSTĀŽU ZĀLĒ

ZIEMASSVĒTKU PASĀKUMS
sadarbībā ar galeriju “Mākslas banka”
PRIEKU RAST
Programmā:
Igetas Gaiķes studija “TEV UN MAN”;
projekta “BILDES” grupa
“STIPRAS SIEVAS”
Mākslas lietu tirdziņš, konkursi, rotaļas
Sadarbībā ar SIA “Keramserviss”
maizes cepšana uz dzīvās uguns
lauku krāsnī pie Ādažu KC
plkst. 16.00
Modes dizaineru skate
NĀC PRIEKU RAST!
20. decembrī
KC jauktais koris JUMIS muzicēs
IV Adventa dievkalpojumos
plkst. 11.00 – Baltezera baznīcā
plkst. 15.00 – Garkalnes baznīcā

26. decembrī plkst. 21.00
BALTEZERA BAZNĪCĀ

Aigara Voitišķa ziemas dziesmu cikls
LEDUSPUĶES TAVĀ LOGĀ
Klausītāju sirdis priecēs aktrišu
Ditas Lūriņas un Zanes Dombrovskas
dziedājums
Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

27. decembrī plkst. 11.00
CERIŅU ZĀLĒ

Sadarbībā ar Ādažu novada
Sociālo dienestu
Ziemassvētku labdarības akcijas
noslēguma pasākums bērniem
27. decembrī plkst. 14.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

SENIORU ZIEMASSVĒTKI
31. decembrī plkst. 21.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

JAUNGADA NAKTS ĀDAŽOS
No 22.00
priecēs grupa CREDO
Pēc pusnakts balle ar
Jāni Lemeži & JOHNEYS BAND
CERIŅU ZĀLĒ

KARAOKE
Vakara vadītājs IMANTS VEKMANS
Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

17. janvārī plkst. 16.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

RĪGAS DOMA MEITEŅU KORA TIĀRA
KONCERTUZVEDUMS BĒRNIEM
GRIBU DRUSKU PABLĒŅOTIES
Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

26. janvārī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Pilnmetrāžas dokumentālā filma
ĪVĀNS
Filma “Īvāns” ir stāsts par cilvēku, kurš
simbolizē jaunlaiku Latvijas vēsturi, par
cilvēkvalsti, kas apvieno sevī gan cerības,
ideālismu, vilšanos, izvēles, kompromisus,
uzvaras un zaudējumus un atrod sevī
spēku atgriezties pie pirmsākumiem,
neļaut sevi samalt laikmeta griežiem un
nebūt tikai par gadījuma karakalpu dzīves
noliktajā stāstā.
Biļetes EUR 3.00 kultūras centra kasē

29. janvārī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Izrāžu apvienība “Pannas teātris”piedāvā
Zani Daudziņu izrādē
BRUŅOTA UN BĪSTAMA
Izrādes aizraujošie piedzīvojumi ir kā
mācību grāmata neticīgajiem, kuri domā,
ka pasaulē nav īstas mīlestības,
nav negaidītu satikšanos un
neticamu notikumu.
“Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

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