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Ādažu vidusskola noslēdz
līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti

Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe un Rīgas tehniskās universitātes rektors Leonīds Ribickis paraksta sadarbības līgumu.

Ādažu vidusskola parakstījusi līgumu
ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) par
sadarbību zinātnes un pētniecības darbā, inovāciju ieviešanā mācību procesā
un tehniskās jaunrades veicināšanā. Šādi
tiks veicināta skolēnu interese par eksakto mācību priekšmetu apguvi un inženiertehnisko zinātņu studijām.
Līgums paredz, ka RTU un Ādažu vidusskola sadarbosies zinātniskās pētniecības darbu izstrādē un piedāvās skolēniem,
strādājot pie saviem pētniecības darbiem,
izmantot RTU laboratoriju aprīkojumu.

Tāpat RTU piedāvās Ādažu skolēniem
iepazīt studiju iespējas RTU, organizējot
ekskursijas uz RTU fakultātēm un laboratorijām. Līgumslēdzējpuses arī apņemas
sadarboties, īstenojot lekciju un semināru
ciklus par inženierzinātnēm skolēniem
un skolotājiem, kā arī nodrošinot karjeras
konsultācijas vidusskolēniem.
“Ļoti būtiski, ka augstskolas sāk iesaistīties skolēnu darbā, jo skola zināmā
mērā ir noslēgta vide. Nav noslēpums, ka
pēdējā laikā, izvēloties studijas augstskolā, topā ir sociālās zinātnes. Jau vairākus

gadus Izglītības ministrija ir izvirzījusi
uzdevumu – vairāk jauniešu piesaistīt
tieši dabaszinātnēm. Šis ir viens no veidiem, kā to panākt. Ceram, ka viena no
pirmajām aktivitātēm pēc līguma parakstīšanas būs RTU studentu viesošanās
dabaszinātņu nedēļā Ādažu vidusskolā,”
stāsta Ādažu vidusskolas direktore Dace
Dumpe. Tieši viņa bija iniciatore idejai
par līguma noslēgšanu.
Līgums ar Ādažu vidusskolu ir pirmais
RTU solis ceļā uz plašāku sadarbību ar
Latvijas skolām.

 Ādažos izstādes
“Latvijas hokejam – 80”
atklāšanas laikā satikās trīs
izcilas
Latvijas
sporta
personības: ādažnieks –
motobola veterāns Andris
Bārbalis, bijušais “Dinamo”
treneris Ēriks Grabovskis
un
ilggadējais
Latvijas
hokeja komentētājs Mariss
Andersons!
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MĒNESIS BILDĒS

 Hokeja izstādes atklāšanā tās
veidotāju, bijušo “Dinamo” treneri Ēriku Grabovski, sveic arī Ādažu
jaunieši un Sporta daļas vadītājs.

Foto – Monika Griezne

 Babītes novada domes pārstāvji tiekas ar
Ādažu novada domes vadību un Grāmatvedības daļu, lai iepazītos ar jauno risinājumu POS
termināliem jeb karšu maksājumu pieņemšanas ierīcēm, kas ļauj automātiski apstrādāt
veiktos
darījumus
vienotās
pašvaldību
sistēmas grāmatvedības sistēmā.

 Ādažu bērnus priecē Latvijas Jaunatnes teātra
izrāde “Un atkal Pifs” Ādažu Kultūras centrā.
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Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs


Pierīgas senioru
vokālos
ansambļus
priecē saieta īpašais
viesis Andris Daņiļenko.

 Valsts policijas organizētās nodarbības
Ādažu vidusskolā "Esi redzams!" 1. – 4.
klašu skolēniem.

Foto – Elžbeta Bukovska
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 “Profesiju dienās skolēniem” Ādažu vidusskolas skolniece Kitija Kaļķe iepazīstas ar
farmaceita darbu a/s “Grindeks”.

 Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas pedagoģe Ruta Cīrule ar 3.
klavieru klases audzēkni
Kārli Gunāru Neikenu, kurš
ieguvis 2. vietu 6. starptautiskajā
pianistu konkursā “Jaunais virtuozs”.

Foto –
Elžbeta Bukovska

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

 Mākslinieki Inga un
Mārtiņš
Pērkoni
izstādes
“Ar
sauli
pasaulei”
atklāšanā
cienā ar pašceptu
 Pierīgas senioru vokālo ansambļu saietā maizīti.
“Tik pie Gaujas” sumina to vadītājus!

Foto – Māris Vītols
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 Tik spilgta kā vēl nekad!
Aija Andrejeva ar koncertprogrammu “Soļi” pārpilda
Ādažu Kultūras centra
zāli!

 Apbalvošana deju kolektīva “Dēka” un tā vadītājas Lienes Gailānes organizētajā
senioru deju kolektīvu pasākumā “Dēka pie Gaujas Ādažos”.

Siera gēns
Inga Āriņa–Vilne, siera ražotnes “Soira” īpašniece, satriec ar fantastisku un
spožu intelektu, zināšanām sniedzoties
no mikrobioloģijas, matemātikas un datorzinātnēm līdz psiholoģijai, vides zinātnei un vairākām svešvalodām. Taču
intelektuāļiem raksturīgās augstprātības
vietā viņā dzīvo kas patiesi cilvēcīgs un
sirsnīgs – mīlestība pret visu dzīvo. Ne tikai dzīvniekiem, bet arī kokiem, ziediem
un citiem augiem. Viss, kas stādīts Ingas
rokām, aug griezdamies. Arī viņas 160
orhideju šķirnes. Nejauši Inga kļuvusi arī
par Ādažu kultūrvides mantojuma glabātāju – “Līlavu” mājas, kuras viņa ar ģimeni iegādājusies, atjaunojusi un uzposusi,
Gaujas krastā atrodas kopš 18. gadsimta.
Lai nebūtu jāuztraucas par senā un vērienīgā Līlavu dižozola likteņa pavērsieniem, Ingas ģimene piepirkusi klāt zemes
gabaliņu, uz kura tas mīt.
Kā Jūsos attīstījusies jūtība pret apkārtējo vidi?
Man liekas, kas tas ir normāli. Vecāki,
vecvecāki, mēs visi ar to esam uzauguši.
Esmu dzimusi un augusi Rīgā, bet arī pilsētā nav jāmet papīri zemē un jāskrien pāri
zālājam, to izbradājot. Fakts, ka cilvēks
dzīvo pilsētā, nenozīmē, ka viņš nevar būt
saudzīgs pret vidi, kurā atrodas. Vēl vairāk, ja dzīvo pilsētā, nākas apzināties, no
kurienes viss nāk. Pilsētā kartupeļi neaug
un govis neganās. Kaut kad sen bērnībā
sapņoju, ka gribēju strādāt zvēru dārzā un
dzīvot laukos. Šeit, Ādažos, mums tagad ir
lauki ar Rīgas smaržu. Gauja un pļavas ar
bagātīgu augu valsti. Man ļoti sāp sirds par
to, ka meži tiek izcirsti. Ādaži, Ķīšezers,
Jaunciems – tā faktiski ir Rīgas zaļā josla,
kas dod tai iespēju elpot. Ja to visu gāžam
zemē… 100 gadīgi meži laiku pa laikam
ir jāattīra, bet, vai tiešām tai būtu jābūt
kailcirtei, atstājot vienu pamestu, kroplīgu
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priedīti? Cik esmu interesējusies, kailcirte
sanāk lētāk, nekā cirst izlases veidā. Mana
desmitgadīgā meita apraudājās, kad ieraudzīja kailcirti netālu aiz mājām. Viņai tie
bija ļoti iemīļoti koki. Vai mēs mēdzam
padomāt par bērniem un mazbērniem, ka
arī viņi pēc mums ko gribēs redzēt? Pilsēta
– tas ir labi, bet tā nekad neizdzīvos bez zaļās joslas. Kur ir tas balanss starp racionālu
un emocionālu izvēli? Līdzsvaram tomēr
jābūt. Varbūt ir iespējams atteikties no lieka peļņas lata tā vārdā, lai kaut kas paliktu
nākamajām paaudzēm. Šo pārliecību manī
nemainīs neviens.
Par balansu starp racionalitāti un emocijām… Kā šie abi lielumi sadzīvo Jūsos?
Tiem ir jāsadzīvo. Arī siera ražošanā.
Ilona (draudzene, kolēģe Ilona Lipe), mans
vecākais dēls Toms un arī es pati priecājos,
ka mums ir šis eksaktais pamats, jo siera
ražošana ir ļoti precīza, robežojas ar laboratorisku darbu. Nevar darboties tā, kā
ķīseli vārot. Arī, audzējot orhidejas, viss
notiek ļoti racionāli. Mājās esmu tām atvēlējusi telpu ar klimata kontroli un speciālu
apgaismojumu.

Foto – Monika Griezne

PERSONĪBA
kopš bērnības emu bijusi hobby cook (hobija
pavārs – latv. val.). Vienmēr paticis gatavot
un meistarot. Mums visām māsīcām vienmēr bijis raksturīgi kaut ko garšīgu gatavot,
līdzko slimības dēļ palikām mājās. Pārnākot mājās, vecākus vienmēr sagaidīja īpašas
vakariņas. Visu laiku es sevī noliedzu šo
pavāra talantu, jo tas negāja kopā ar veiksmīgas studentes, aktīvas pusaudzes vai
informācijas tehnoloģiju uzņēmuma darbinieces tēlu. Tomēr tas, kas cilvēkā ilgstoši
dziļi snauž, agrāk vai vēlāk tomēr izpaužas.
Kāpēc izvēlējāties gatavot tieši sieru,
nevis jebko citu?
Mums ar draudzeni ne pārāk garšoja
Jāņu siers, tomēr visas saimnieces pirms
Jāņiem taču sien sieru. Izdomājām, ka pamēģināsim uztaisīt tādu sieru, kas varētu
būt ātri gatavs, bet tomēr nav tradicionālais
ķimeņu siers. Mēs sākām meklēt receptes
un interesēties. Ja patiesi ko meklē, pie tā
informācijas apjoma, kas šodien ir pieejams, neko nav iespējams palaist garām.
Eksperimentējām, vai mājās var uztaisīt
tādu sieru kā veikalā, izrādās, ka var, jo
mūsdienās pieejami gan ieraugi, gan fermenti. Ja ir druscītiņ galva un rokas, to
var! Līdz pat aizpērnā gada vasarai Ādažos
darbojās Briljantu ferma. Tur bija fantastisks piens. Mēs bijām tik priecīgi, ka tepat, tuvumā, pieejams tik labs piens. Piens
ir atslēgas produkts visā, kad runājam par
sieru. Esam apbraukājuši desmitiem saimniecību tuvākajā reģionā. Nemaz nav tā, ka
ikviens piens mums der. Tagad bieži smejam par to, ka tie varbūt ir gēni, jo vecāsmammas mamma bija francūziete, tomēr,
kad strādāju molekulārbioloģijā, ne reizi
nesaskāros ar tādu jēdzienu kā siera gēns.
Cilvēkiem jau patīk izdomāt visādus stāstus. Un, ja no mums obligāti sagaida kādu
stāstu, tad šo mēs varam stāstīt. Franču
omamma man arī mācījusi gatavot ēst. Bieži vien viņa mūs pieskatīja, jo, kurš gan cits
bērnus pieskatīs, kamēr vecāki darbā! Man

Varbūt ir iespējams atteikties no lieka peļņas lata tā
vārdā, lai kaut kas paliktu nākamajām paaudzēm.
Kā sākāt aizrauties ar orhideju audzēšanu?
Manai bijušajai darba vietai 10 gadu jubilejā uzdāvināja orhideju. Pats dāvinātājs
vēl noteica – puķe ir skaista, bet saglabāt
to nav iespējams. Ilgi stāvēja sekretārei uz
galda, līdz viņa paziņoja: “Paņem, tev zaļie
pirkstiņi!” Tā sākās mans orhideju stāsts.
Un kā sākās aizraušanās ar siera ražošanu?
Daudzi to ir jautājuši. Tad uzreiz atbildu – nekāda pārdabiska stāsta nav. Reizēm
dzīvē gadās tā, ka cilvēks dara to, kas patīk,
un tad viss notiek pats no sevis. Es vienmēr

vienmēr ir gribējies aizbraukt uz Franciju.
Studiju gados pirmo reizi turp devos ar stopiem. Braucām ar autobusu, ceļā – Polija,
Vācija, es centos negulēt, lai pēc iespējas
vairāk redzētu, bet, kad iebraucām Francijā, tad beidzot biju atlūzusi. Dažreiz savā
starpā smejamies, ja ir filma par Franciju,
tad vienmēr kadrā parādīs Eifeļa torni. Un
man bija līdzīgi – līdzko atvēru acis, skatam pavērās Eifeļa tornis.
No kurienes interese par matemātiku
un informācijas tehnoloģijām?
Varbūt no vectētiņa. Eižens Āriņš bija
zinātnieks, kurš 1959. gadā dibināja Lat3
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vijas Valsts universitātes Skaitļošanas centru. Viņš uzbūvēja arī pirmo
skaitļojamo mašīnu Padomju Savienībā. Kopš 2000. gada tiek pasniegta
arī Eižena Āriņa balva par sasniegumiem datorzinātnē un tās pielietojumos. 10 gadus nostrādāju ļoti lielā programmēšanas uzņēmumā. Saknes
ir ļoti svarīgas, bet, ja tās nestāv blakus un nerunā, varu sastāstīt visu ko.
Ja mana omamma sēdētu blakus, kamēr šo visu stāstu, nezinu, kā viņa to
uztvertu.
Kāpēc studējāt tik dažādās jomās?
Jau no bērnības biju pārliecināta, ka būšu daktere. Dzīve ieviesa savas
korekcijas, tomēr viss, kas notiek, notiek uz labu. Piedzima Toms, un tolaik studijas medicīnas institūtā apvienot ar maza bērna kopšanu nebija
tik vienkārši. Ņēmu akadēmisko gadu, šajā laikā mainījās intereses, līdz
beigu beigās es tomēr pabeidzu psihologus. Ar to bija par maz, jo mani
interesēja dažādi vides jautājumi, tādēļ beidzu mācības arī Ģeogrāfijas
fakultātes maģistratūrā. Izglītības pamatā ir ļoti spēcīgas zināšanas bioloģijā un ķīmijā, kas ļoti labi palīdz šodienas darbā.
Esat atjaunojoši senas, vēsturiskas mājas Ādažos…
Internetā bija ieliktas bildes ar māju, kur lejā redzama pļava. Vienīgais
laiks, kad varējām atbraukt to apskatīt, bija pirms darba. Tas bija maijs.
Kādos plkst. 7.00 atbraucām uz šejieni, tad gan mute palika vaļā – saule
jau bija uzlēkusi, migla, ziedēja pienenes… Viss smaržoja, dziedāja putni.
Sākotnēji Līlavu dižozols nebija mūsu teritorijā. Vēl vairāk – mums
stāstīja, ka vietā, kur ir ozols, paredzēta mazstāvu apbūve. Piepirkām vēl
vienu stūrīti klāt, lai ozols būtu drošībā.

Ar Ingu Āriņu-Vilni sarunājās
Monika Griezne, Elita Pētersone,
pierakst. Monika Griezne

Uzziņa:
 “Soira” produkciju izpērk tik ātri, ka uzņēmuma
vadītājai jādomā par ražošanas paplašināšanu.
 Inga Āriņa-Vilne ar siera gatavošanu sākotnēji
nodarbojās savas aizraušanās pēc, savukārt krīze Ingu
pamudināja pieteikties ES finansējumam biznesa plāna
sagatavošanā un iemēģināt savu roku uzņēmējdarbībā
– siera gatavošanas apmācības interesentiem. Strādājot
pie dažādu sieru receptūru pilnveides un eksperimentējot mazajā ražotnē, Inga pamēģināja savu ražoto produkciju arī pārdot. Un tas izdevās.
 “Soira” sierus pamanījuši ne vien gardēži, bet arī
prominenti Latvijas šefpavāri. Sieri iemieso arī Ingas
personisko pārliecību, ka ēšana ir viena no lielākajām
dzīves baudām, tāpēc pārtikai jābūt kvalitatīvai un
ēdiens, tāpat kā dzīve, jābauda nesteidzīgi.
 Kopš 2013. gada augusta, kad durvis vēra siernīca
Muižas ielā, Ādažos, “Soira” ražo sešu veidus cietos un
puscietos sierus, trīs veidu pelējumu sierus un dažādus
svaigos sierus.
 Ādaži šobrīd ir vienīgā vieta Latvijā, kur var iegādāties fresh mozzarella, t.i., tikko gatavotu, vēl pavisam
siltu mocarellas sieru.
Informāciju sagatavoja Kristīne Berķe

Pašvaldības palīdzība bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas

No 2015. gada 15. marta stājušies spēkā Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
pēc pilngadības sasniegšanas. Noteikumi nosaka kārtību, kādā aprēķina un izmaksā pabalstu minētajām personām. Pašvaldība bārenim
piešķir pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, ikmēneša izdevumu
pabalstu – bārenim – mācību iestādes audzēknim un mājokļa pabalstu. Lai saņemtu pabalstu, bārenis, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz
iesniegumu pašvaldības Sociālajā dienestā par pabalsta piešķiršanu. Plašāka informācija: Ieva Roze, tālr. 67997977, e-pasts: ieva.roze@adazi.lv.

Jauns sociālais pakalpojums – ģimenes asistents

No 2015. gada 15. marta stājušies spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Ādažu novadā piešķir sociālos pakalpojumus. Kā jaunums tiek ieviests ģimenes asistenta pakalpojums. To piešķirs, pamatojoties uz Ādažu novada domes Sociālā
dienesta lēmumu un saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu. Līdz 14 stundām nedēļā ģimenes asistenta
pakalpojumus varēs saņemt jaunieši, kuriem pēc ārpus ģimenes aprūpes beigšanās nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas
dzīves uzsākšanai, ģimenes, kurām nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē, kā arī personas, kuras nespēj pārvarēt īpašas dzīves grūtības un nepieciešams atjaunot sociālās funkcionēšanas prasmes. Ādažu novada pašvaldība ģimenes
asistenta pakalpojumu apmaksā 100% apmērā, bet ne vairāk kā 14 stundas nedēļā Ādažu novadā deklarētajām personām. Plašāka
informācija: Ieva Roze, tālr. 67997977, e-pasts: ieva.roze@adazi.lv.

Līdzfinansējums par sertificētu bērnu aukļu pakalpojumu

2015. gada 15. martā stājās spēkā saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības apguvei privātām pirmsskolas izglītības iestādēm (turpmāk – PPII) un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (turpmāk –
auklēm). Līdzfinansējumu var saņemt, ja bērns reģistrēts rindā uz vietu pašvaldības PII, bet netiek nodrošināts ar vietu tajā kalendārajā
gadā, kad bērnam paliek 18 mēneši, un ja bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novadā.
Līdzfinansējuma apmērs sertificētām auklēm par vienu bērnu mēnesī ir 86 eiro, bet ne vairāk kā 180,76 eiro mēnesī. Plašāk par līdzfinansējumu interesēties Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, zvanot pa tālruni 67997350 vai rakstot uz e-pastu: dome@adazi.lv

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Sūnas” lokālplānojuma publisko apspriešanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada
24. februāra lēmumu Nr.40 “Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma “Sūnas”
lokālplānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu
saņemšanai” no 2015. gada 9. marta līdz 7.
aprīlim publiskajai apspriešanai tiek nodota izstrādātā lokālplānojuma redakcija. Ar

lokālplānojuma redakciju var iepazīties līdz
2015. gada 7. aprīlim Ādažu novada domes
mājaslapā www.adazi.lv vai Ādažu novada
Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu
novadā katru darba dienu Būvvaldes darba
laikā. Lokālplānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 23. martā
plkst. 17.00 Ādažu novada Būvvaldē Gaujas

ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus
par izstrādāto lokālplānojuma redakciju, ja
tādi ir, lūdzam iesniegt Ādažu novada domē,
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā katru
darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi andrejs.petskojs@
adazi.lv līdz 2015. gada 7. aprīlim.

Paziņojums par lokālplānojuma “Kalnatari” un “Dižatari” apstiprināšanu
2015. gada 24. februārī Ādažu novada
dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.49 “Par
saistošo noteikumu Nr.16/2015 “Ādažu
novada Ataru ciema nekustamo īpašumu
4

“Kalnatari” un “Dižatari” lokālplānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi” izdošanu”. Ar izstrādāto lokālplānojumu var iepazīties

Ādažu novada Būvvaldē, Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Ādažu novadā domes darba laikā un pašvaldības interneta vietnē www.
adazi.lv
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IZGLĪTĪBA

Bērnu svētdiena Ādažos
bija sagatavots video ar bērnu intervijām
par to, kā un kad viņi kādam ir palīdzējuši. Pasākuma laikā bērni ar vecākiem
piedalījās dažādās jautrās spēlēs, kurās mazie varēja sacensties ar vecākiem ātrumā un veiklībā. Pasākuma
noslēgumā bērni piedalījās gleznas
tapšanā ar saviem krāsainajiem roku
nospiedumiem, kā arī kopā ar ģimeni varēja nofotografēties speciālā foto
stūrītī. Nākamā Bērnu svētdiena plānota maijā, uz to mīļi gaidīti visi bērni un viņu vecāki gan no Ādažiem,
gan no tuvējiem ciematiem.

māsai. Bērniem tas sagādāja daudz prieka un smieklu. Pēc uzveduma mācītājs
izstāstīja stāstu no Bībeles. Īpaši šai reizei

Foto – Misijas baptistu draudze

Februārī bērnu centrā “Pasaku valstībā” notika pasākums “Bērnu svētdiena”,
kuru jau otro reizi organizēja Misijas
baptistu draudze. Šī pasākuma mērķis
ir veltīt svētdienu īpaši bērniem, lai viņiem stāstītu par Dievu un būtu iespēja interesanti un jautri pavadīt laiku ar
citiem bērniem un saviem vecākiem.
Šajā reizē piedalījās 26 bērni un viņu
vecāki. Bērnu svētdienas tēma bija
“Palīdzēšana” . Pasākums sākās ar mācītāja uzrunu, pēc tās sekoja dziesmas,
kuru laikā varēja arī izkustēties. Pēc
tām bērni skatījās mazu uzvedumu par
to, kā lielais brālis var palīdzēt mazajai

Guna Kokuma

Seminārs par bērnu pozitīvu discilpinēšanu Ādažos
jaunot kontaktu ar bērnu. Tika ieteiktas arī
dažādas idejas, piemēram, ja bērns spēlējas
vai darbojas, tad vecāki kā sporta komentētāji vēro un komentē to, ko bērns dara, lai
tādejādi viņš justu, ka vecāki ir blakus un
novērtē viņa veikto. Lektores atkal no jauna
atgādināja, ka bērna emocionālo bāku uzpildīt nespēj nekas cits kā tikai vecāki.
Semināru apmeklēja 85 cilvēki. Vēlamies
pateikt paldies lektorēm Vitai Kalniņai
un Kristīnei Mažei par atsaucību un veltīto laiku, kā arī liels paldies bērnu centra
“Pasaku valstība” vadītājai Ilzei Pētersonei,
kas atvēlēja telpas šim pasākumam un, protams, liels paldies tiem 85 cilvēkiem, kas
apmeklēja šo semināru. Ļoti ceram, ka arī
nākotnē varēsim organizēt šādus līdzīgus
seminārus.

ģimenes psihoterapeite Kristīne Maže (četru bērnu mamma) un Vita Kalniņa (četru
bērnu mamma) – atbildes prata rast uz katru no tiem.
Vita Kalniņa teic: “Ja cieni sevi kā mammu, nedomā par sevi, ka esi slikta mamma,
tad tev noteikti atradīsies īstie vārdi, ko
katrā situācijā pateikt savam bērnam, un tie ies no sirds uz sirdi. Jo
bērnam vajag labu, nevis ideālu,
perfektu mammu.” Tik vienkārši,
vai ne? Un tomēr, kā mēs visas (un
visi) zinām, itin bieži realitāte ir cita.
Seminārā izskanēja daudzas vērtīgas atziņas un padomi. Lektores
runāja par to, cik svarīgi vienmēr
ieturēt līdzsvaru starp mīlestību un
disciplinēšanu. Kā rīkoties konflikta
situācijās un cik ātri svarīgi atkal atFoto – Misijas baptistu draudze

Vai mīlestības var būt par daudz? Vai
bērnu drīkst pērt? Vai pareizi ir samīļot
bērnu, ja mamma vai tētis – dusmīgs? Kā
panākt, lai bērns klausa? Šie bija tikai daži
no daudzajiem jautājumiem, kas izskanēja
Misijas draudzes Ādažos rīkotajā seminārā
“Bērna pozitīva disciplinēšana”. Lektores –

Sigita Āboltiņa

Ādažu vidusskolas pedagogi cīnās par jaunākajām tehnoloģijām savai skolai
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cilvēka potenciāla attīstība mūsdienās”,
Ieva Margeviča Grinberga “21. gadsimta
izglītība un nākotnes izglītības līderi” un
Zuarguss “Emocionālā inteliģence un tās
loma izglītībā”. Lekcijas bija papildinātas
ar īsām praktiskām aktivitātēm, kuras
tika izpildītas ar lielu aizrautību. Otrā
daļa bija vairāk vērsta uz iedvesmošanu
un iespēju apjaušanu. Mums bija iespēja
iepazīties ar Samsung izglītības iniciatīvas “Digital Turn” Igaunijā vienu no
izstrādātājiem Martu Lamperi. Pēc tam
mūs turpināja iedvesmot Valgas skolas
digitālo pārmaiņu projekta izstrādātāji,
daloties pieredzē, sastaptajos un pārvarētajos izaicinājumos. Visumā brīvajai
dienai konstruktīvismu piešķīra Zane
Oliņa, kura iepazīstināja ar komandu
pārmaiņu projekta izstrādi un vērtēšanu.
Pirms došanās mājup, notika komandu nosaukumu prezentēšana. Turpmāk
Ādažu vidusskolas komandu sauks “Se-

kotāja vektors”! Lai gan 22. maijā tikai
viena komanda, kuras projekts programmas noslēgumā saņems visaugstāko
žūrijas vērtējumu, iegūs galveno balvu
– 10000 eiro jaunākajām “Samsung” tehnoloģijām savai skolai, mēs darīsim visu,
lai tā būtu Ādažu vidusskola.

Raivis Pauls

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

Februārī Tallinas Tehniskās universitātes Inovāciju un Biznesa centrā “Mektory” notika “Samsung Skola nākotnei”
2015. gada programmas “Skolotājs 3.0”
1. mācību modulis: Mūsdienīga izglītība
un skolēnu vajadzības, pārmaiņu definēšana. Tajā piedalījās visas desmit finālā iekļuvušo Latvijas skolu komandas,
arī Ādažu vidusskolas komanda: Dace
Dumpe, Aiga Mikasenoka, Ieva Ramba,
Raivis Pauls. Ierodoties galamērķī, komandas devās nelielā ekskursijā “Mektory” centrā, lai iepazītos ar tur esošajām
tehnoloģijām, studentiem un skolēniem
piedāvātajām iespējām. Pēc centra apskates, visi aizpildījām aptauju, lai saprastu skolotāju šī brīža lielākos izaicinājumus. Nodarbības, kuras pusdienu
pauze sadalīja divās daļās, sākās ar 2015.
gada programmas “Skolotājs 3.0” mērķu iepazīstināšanu. Tam sekoja 1. daļā
3 lekcijas: Arta Biruma “Līderi pasaulē,
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Saimnieks
cauri laikiem

Lai tiktu pie laba siera, vajadzīgs
labs piens. Ādažu vēsturē sava
loma bijusi arī laba piena vēsturei.
Patiesība bija gaužām vienkārša –
Rīgas tuvums – vislabākā iespēja
nogādāt svaigos piena produktus
tieši uz pilsētnieku galdiem. Bija
jābūt ļoti lielam sliņķim, lai šo
iespēju neizmantotu. Laba piena
saimniecība ādažniekiem ne vien
nodrošināja iztiku, bet daudzām
ģimenēm kļuva arī par vērā ņemamu labklājības avotu.

bija visattīstītākā nozare mūsu novadā, liecinot tālaika preses vārdiem: “...
augstražīgo ganāmpulku skaita ziņā Ādažu pagasts ieņem pirmo vietu Latvijā. Te
darbojas vairākas piensaimniecības biedrības Lauksaimniecības kameras Ādažu rajona agronoma V. Tomsona ciešā
pārraudzībā. Tā arvien lielāku iespaidu
gūstot Rīgas apgādāšanā ar labiem piena
produktiem”. (Laikraksts “Brīvā Zeme”,
1937.) Starp citu, tolaik pastāvošā Rīgas
piensaimniecības savienība reizi gadā uz
galvaspilsētu svinīgai godalgošanai aicināja vislabākos piena piegādātājus no
visas Latvijas. Un atkal – statistikas dati
mums liecina par labu – ādažnieki vien-
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Ādažu pagastu atstāj agronomi un lauksaimnieki

mēr bija šīs prestižās godalgas saņēmēju
vidū!

Karš, okupācijas, konfiskācijas, deportācijas – šis “pilnais komplekts” nesaudzēja arī Ādažus. Mūsu pagasta iedzīvotājiem tas izvērtās pat īpaši traģisks
– Rīgas tuvums divdesmit neatkarības
gados bija radījis iespēju izveidot attīstītas, ar modernu jaunāko tehniku apgādātas, peļņu nesošas lauku saimniecības,
tajā skaitā – piensaimniecības. Juku
laikos ļaudis tika nolikti visskaudrākās
patiesības priekšā – bija jāizvēlas starp
mantu vai savu dzīvību. Cilvēka
dabiskais izdzīvošanas instinkts
ņēma virsroku. Diemžēl liela pagasta iedzīvotāju daļa bija spiesta
atstāt savas mājas un doties bēgļu
gaitās: te bija gan jaunsaimnieki,
kuri kā balvu par piedalīšanos
Latvijas Brīvības cīņās bija saņēmuši savu ilgi kāroto zemes gabalu
ģimenei, gan vecsaimniecību īpašnieki, kuri simtiem gadu garumā,
ar no saviem senčiem mantotām
zināšanām, prasmēm un neatlaidīgu darbu smilšainajā Ādažu
zemē bija spējuši iekopt plaukstošas saimniecības. Ādažu pagastu
atstāja agronomi, piensaimnieki, lauksaimnieki – izglītoti cilvēki.

20.-30. gados ādažnieces ved
sieru uz Rīgu

Ādažnieks izsūtījumā uzlabo
Sibīrijas kolhoza līmeni

Vēsturiskais fakts – ādažnieks senatnē
bijis draudzīgās attiecībās ar pienu – ir
noskaidrots. Taču, kur piens – tur arī tā
izstrādājumi. Siera siešana senatnē bija

Palikušos dzimtenē nesaudzēja
domju deportāciju vilnis. Dažādi
ādažnieku likteņi izsūtījumā, taču
kam tomēr viena patiesība pasaulē

Piensaimniecība Ādažos
20. gs. 30. gados
Interesants liekas Valsts statistikas
pārvaldes fakts, kas liecina par tikpat
kā kuriozu sakritību: pagājušā gadsimta 30. gados Ādažu pagasta iedzīvotāju
skaits gandrīz līdzīgs pagastā reģistrētajam govju skaitam! Izskatās, ka katram
ādažniekam tolaik – lielam vai mazam –
tikusi sava gotiņa! Bet nopietni runājot,
starpkaru periodā tieši piena lopkopība

ikvienas saimnieces goda lieta, to pieprata katrā mājā. Ādažnieces pagājušā
gadsimta 20.–30. gados savu meistarību
rādīja tuvākajos Rīgas tirgos, piemēram,
Matīsa tirgū, kur savus ražojumus reizi
nedēļā agri no rīta aizveda un ātri vien
iztirgoja. Tirgū, protams, bija savas īpašās kundes jeb pastāvīgie pircēji, kuri gaidīja tieši savus iecienītākos produktus.
Sviestu, krējumu, biezpienu un sieru dažas saimnieces mēdza tirgot pašas, taču
varēja arī atstāt speciālam piena stenda
pārdevējam, kurš preci labi pazina un atbraukt naudiņai pakaļ nākamajā nedēļā.
Kamēr sievas pa tirgu, vīri pilsētā darīja
savas saimniecības lietas, bērni – lielāko
tiesu uzpasēja zirgu un pajūgu. Pēc visu
kopīgi padarītā darbiņa – “uzpasētājam”
tika bonbongas vai kāds kārums, un zirdziņš pa Rīgas – Ādažu ceļu starp Juglas
un Ķīšezeriem, naski varēja vizināt savu
ģimenīti mājup.
Diemžēl laimīgajam ceļam mājup drīzi
vien pienāca gals. Laikmeta grieži grieza
savu vēstures ratu.

Foto – no personīgā arhīva

Starpkaru periodā Ādažu novadā visattīstītākā nozare bija piena lopkopība.
Laba piena saimniecība ādažniekiem
ne vien nodrošināja iztiku, bet daudzām ģimenēm kļuva arī par vērā ņemamu labklājības avotu. 20. gadsimta
20.-30. gados ādažnieki sieru veda pārdot uz Rīgu, bet padomju deportāciju
vilnis veiksmīgos saimniekus, protams,
nesaudzēja. 1949. gadā represētais ādažnieks – agronoms – piensaimnieks
Rūdolfs Kalniņš, esot izsūtījumā, spēja
“pacelt” vienu iznīkušu Sibīrijas kolhozu līdz līmenim, ka tas tika atzīts par
vienu no labākajiem savā reģionā.

Foto – Ilze Filipova
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VĒSTURE
rūpīgi izveidots, pirmskara lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažos,
tika izvazāts un izsaimniekots.
Pēc kara beigām bija jāpaiet gandrīz 20 gadiem, lai Ādaži atkal
“atspertos” un sāktu palēnām
uzplaukt. Lai arī valstī, kurā “viss
piederēja visiem un patiesībā nevienam”, valstī, kurā “nemitīgi
notika sociālistiska pakaļdzīšanās kaut kam, ko neviens tā arī
vaigā neieraudzīja”, kur gluži kā
Dž. Orvela slavenajā alegorijā “visi bija vienlīdzīgi, taču daži
bija vienlīdzīgāki nekā citi” – ādažnieki
mīlēja šo zemi un šo vietu. Te bija viņu
ģimenes, mājas un darbs. Bet ar mīlestību un labu darbu var dzīvē tālu tikt. Un
tika jau arī!
Foto – no personīgā arhīva

kur nepazūd – gudri un strādīgi cilvēki
būs noderīgi visur. Unikāls, bet reizē
arī smieklīgi traģisks ir stāsts par 1949.
gadā represēto ādažnieku agronomu –
piensaimnieku Rūdolfu Kalniņu, kurš
izsūtījumā esot, spēja “pacelt” vienu iznīkušu Sibīrijas kolhozu līdz līmenim,
ka tas tika atzīts par vienu no labākajiem
savā reģionā. Kolhoza vadība pēc balvām
uz Maskavu braucot, pateicībā par izcilo
darbu, protams, līdzi ņēma arī Rūdolfu
Kalniņu. Ādažu muzejā glabājas foto,
kur cienījamais vīrs nopietnu sejas izteiksmi skumji pozē Vissavienības Tautas sasniegumu izstādē Maskavā blakus
smaidošajiem partijas funkcionāriem.
Izcila uzvara un traģēdija reizē. Izsūtītais
cilvēks tālu no mājām bija paveicis neiespējamo – ar savām zināšanām un darbu
ierādījis sibīriešiem, ka var dzīvē arī kaut
ko sasniegt! Agronoma prasmes tika ļoti
augsti novērtētas, bet mājās atgriezties
tika liegts – jo vēl nebija beidzies viņa izsūtījuma termiņš.

Līlavu saimnieki

Arī kādreizējie “Līlavu” māju saimnieki, varēja teikt, piederēja pie uzņēmīgākajiem Ādažu ļaudīm. Senā mājvieta
Gaujas labajā krastā ar savdabīgo, iespējams, līvu izcelsmes vārdu “Lilavas”
atrodamas
pat zviedru
laiku (1629.–
1721.) kartēs.
19. gadsimta
vidū papildus galvenajai nodarbei
– lauksaimniecības ražojumiem,
“Līlavu”
saimnieki te
ierīkoja prāmi pār Gauju un turpat krastā uzcēla nelielas mehāniskās dzirnavas
graudu malšanai. Dzirnavas diemžēl Pirmā pasaules kara laikā pieredzēja ugunsnelaimi un vairs netika atjaunotas, bet

Līlavu prāmis – nozīmīga pārceltuves
vieta, pārvietojot vezumus un pajūgus
pār upi, kalpoja līdz pat apmēram 1945.
gadam. Vēlākos - 50. gados pāri Gaujai
tika ar laivu – pietika vien gribētājam
nostāties krastā un uzsaukt – “hei, padod
laivu!”, un “Līlavu” puisis atbrauca pretī.

“Līlavu pārceltuve”

Foto – Ilze Filipova

Foto – no personīgā arhīva

“Līlavu” pārceltuve 18.–19. gadsimtā
bija tā sauktais “galvenais ziemas ceļš”
Vidzemes ziemeļrietumu iedzīvotājiem
– pabažniekiem, sējiniekiem, limbažniekiem un citiem, lai caur Ādažu muižu,
Atariem, “Suzi” (agrākais nosaukums
sarunu valodā, tagad – Suži), pāri Ķīšezeram brauktu uz Rīgu. Starp citu,
pajūgu braukšanai pār ūdenskrātuvēm
ziemā tika īpaši sagatavots ledus. Arī “Līlavu” pārceltuve līdzīgi sagatavoja Gaujas
ledu – ik pa gabalam upē izveidojot āliņģi, no kura tika smelts un uz ledus liets
ūdens. Šādi regulāri aplaistot ledu, tas
biezināja un stiprināja upes ziemas ceļu.
Āliņģos savukārt tika ieliktas meijas, lai
neaizsalst. Kādu vecu anekdotisku gadījumu par “Līlavu ziemas ceļu” atceras
Ādažniekiem jāsēj koksagīze
vecie ādažnieki: kāds paunu žīdiņš muiĀdažos dzīve turpinājās. Turpinājās
žā prasījis, kā Gaujai pāri tikt, un muižā
arī zem svešiem karogiem, ‘’dzīvojoties’’
viņam teikuši – ej tik gar meijām, jo citur
zemē, kur ‘’viss piederēja visiem un neGaujā švaks ledus! Vīrs Gaujai pāri ticis,
vienam’’. Pēc kara te sabrauca ‘’speciātaču galīgi slapjš ienācis “Līlavu” mājās
listi’’ no Padomju Savienīun stāsta: “Man taču teica –
bas. Lika zemniekiem sēt
ej tik gar meijām! Kā gāju – tā
koksagīzi, (pienenei līdzīgs
āliņģī iekšā, gar otru – atkal
kurvjziežu dzimtas augs ar
ūdenī, pie trešās – tāpat! Kā
garu mietsakni, kas satur
gan es varu būt sauss?”
kaučuku). ‘’Nu jums būs savs
Arī šībrīža “Līlavu” saimkaučuks!’’ “speciālisti” teica.
nieki ir gribas un enerģijas
Un brīnījās, ka šeit neizaug
pilni. Starp citu, ja slavenais
melones: “Kā tad tā? Citur
“Līlavu” prāmis dažādu vēstuPadomju Savienībā taču aurisku iemeslu dēļ nebūtu pārdzē!” “Brīnumu brīnumi ar
stājis darboties, Ingai Āriņai–
tiem kolhozu “speciālistiem”
Vilnei būtu vajadzīgas tikai
bija”, atceras vecie ādažnienieka 10 minūtes, lai pārceltos
ki, “bet, ko mums bija darīt,
pāri upei un ierastos apraudzīt
sējām ar tās muļķības, ja
savu produkciju, jo siera raneklausīsi – ceļš uz Sibīrižotne “Soira” atrodas tieši preLīlavu dižozols ar apkārtmēru 7.12 m iekļauts datu bāzē – īpaši aizju par brīvu!” Diemžēl viss, sargājamie koki. Savulaik Imanta Ziedoņa slavenās “Koku grupas” tī mājai, bet – otrpus Gaujai.
kas savulaik bija iekopts un apsekots. Lai apķertu koku, vajadzīgi vismaz 5 pieauguši cilvēki.
Elita Pētersone
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (173) 2015
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Atjaunosim Ādažu vidusskolas observatoriju kopā!
Katrs, kurš gājis garām skolai vai aplūkojis to fotogrāfijā, būs pamanījis, ka
virs tās slejas tornis ar apaļu kupolu.
Tālajā 1988. gada rudenī šī bija vienīgā skola Latvijā ar savu observatoriju!
Šobrīd observatorijas kupols ir zaudējis
cīņā ar laiku, tāpēc Ādažu vidusskolas
atbalsta biedrība 2014. gada martā ar
avīzes starpniecību uzrunāja novada
iedzīvotājus un visus, kuri atbalsta šo
ieceri, ziedot naudu, lai kopīgiem spēkiem atdzīvinātu Ādažu vidusskolas
observatoriju.
Projekta ideja aizsākās vēl pirms
2014. gada, jo Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības (ĀVAB) kontā vairāk
nekā gadu katru mēnesi parādījās neliela ziedojuma summa ar norādi – observatorijas atjaunošanai. Izrādījās, ka
šis ziedotājs (viņš turpina ziedot vēl
aizvien) ir Ādažu vidusskolas skolēnu
tētis, sirdī ģeogrāfs. Biedrības biedri šo
ziedotāju uzrunāja un kopā uzsāka ceļu
uz observatorijas atjaunošanu.
Veicinot idejas attīstību 2014. gadā
riteņbraucēju klubs “ĀdažiVelo” rīko-

ja sacensības “Uz zvaigznēm Ādažos”.
Pasākuma laikā tika saziedoti 674.92
eiro, kas tika pievienoti ziedojumiem
šim projektam. Dotajā brīdī, pateicoties arī Ādažu uzņēmējiem, vidusskolas skolēnu vecākiem, absolventiem un
aktīvajiem iedzīvotājiem, projektam ir
saziedoti 2048 eiro, kas tiks izmantoti
observatorijas optikas iegādei.
No 2015. gada janvāra Ādažu vidusskolā izveidots astronomijas pulciņš skolēniem, kuru vada Latvijas Astronomijas
biedrības biedre, Tehniskā jaunrades
nama “Annas 2” interešu izglītības
programmas “Astronomija” pasniedzēja Iveta Murāne.
Viens no galvenajiem Ādažu vidusskolas vecāku padomes observatorijas
atjaunošanas darba grupas mērķiem ir
kupola atjaunošana. Izvērtējot kopējo
observatorijas telpu un kupola tehnisko stāvokli, jāsecina – lai pilnvērtīgi
atjaunotu observatoriju darba kārtībā,
ir nepieciešams: 1) salabot torņa ārējās
fasādes daļas, kur laika zobu rezultātā
ir radušās plaisas un caurumi. 2) skata

torņa ārējo margu remonts. 3) observatorijas iekštelpu kosmētiskais remonts.
Un, protams, paša kupola restaurācija.
Šobrīd mūsu brīvprātīgā darba grupa
apkopojusi materiālu tāmi, kur kopējās
izmaksas šobrīd veido apmēram 1000
eiro. Tāpēc aicinām visus, kam ir interese un iespēja, ziedot – gan finansiāli,
gan ar materiāliem mūsu kopējai idejai
atjaunot Ādažu vidusskolas observatoriju.
Naudas līdzekļus var pārskaitīt Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības kontā
LV62 HABA 0551 030 713 175 ar norādi: Observatorijas atjaunošanai. Par
būvmateriālu un citāda veida palīdzības sniegšanu sazināties ar Gundaru
Leonoviču gleonovics@gmail.com vai
pa tālr.: 26424002
Gundars Leonovičs, Dace Bāliņa

Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība
Reģ. Nr. 40008177240
AS Swedbank
Norēķinu konts:
LV62 HABA 0551 030 713 175

Skolai – sava observatorija? Alberta Kaula ideja
Pirms 27 gadiem – 1988. gada 14.
oktobrī Ādažu vidusskolā atklāja astronomisko observatoriju, kur ar teleskopa-reflektora palīdzību bija iespēja lūkoties zvaigznēs. No šī brīža raugoties,
tā neapšaubāmi bija Alberta Kaula ideja.
Paralēli pildot kārtējā PSKP kongresa
prasības, kolhozs “Ādaži” ne tikai dāsni
atvēlēja līdzekļus izglītībai un kultūrai,
bet arī spēja realizēt, ja tā var teikt, atsevišķus netipiskus “caurgājienus”, tādus,
kādi nebija nekur citur! Lai citi mūs apskaustu! Un debesu ķermeņu pētniecība
lauku skolā – tas šajos laikos bija vēl nebijis notikums.
Svinīgais atklāšanas pasākums pulcēja visu toreizējo Latvijas PSR skolu vadības “ziedu”, kā arī ievērojamākos astronomijas zinātnes pārstāvjus. Latvijas
PSR Zinātņu akadēmijas observatorijas
zinātnieki Ādažu skolas observatorijai

tika aicināti būt “šefu” lomā (tā tolaik
bija pieņemts dēvēt organizācijas, kas
sniedza regulāru palīdzību kādā jomā).
Toreizējais ZA observatorijas direktors
Arturs Balklavs savā observatorijas atklāšanas runā līdzās obligātajām padomju nomenklatūrai veltītajām frāzēm
par “lauku skolas uzdevumu, kuras galvenais uzdevums ir gatavot mūsu daudz
postītās zemes kopējus”, patiesībā teica ļoti progresīvu un tā brīža izpratnei
pārsteidzoši drosmīgu uzrunu ādažniekiem un viesiem: “Observatorija ir nozīmīga garantija mūsu tautai piemītošā,
bet pēdējos gados stipri vien noplicinātā
garīguma atdzimšanai. Visos laikos tās
tiek uzskatītas ne tikai par zinātnes, bet
arī par kultūras centriem, par kuru iekārtotības un apgādes līmeņa vērtē nācijas un valsts vispārīgās attīstības līmeni.
Kalpošana šajās svētnīcās prasa gan ļoti

augstu profesionālo, gan garīguma pakāpi un veicina šādu īpašību attīstību.” * A.
Balklavs bija īpaša personība, kurš nesavtīgi skaidroja un popularizēja jaunākos zinātnes sasniegumus. Viņš un viņa
kolēģi – Ādažu skolas observatorijas šefi
deva “zaļo gaismu” jaunajiem ādažniekiem cerībā, ka viņi iemācīsies veikt astronomiskos novērojumus, orientēties
pie zvaigžņotās debess un iepazīs Latvijā redzamos zvaigznājus. Un, kas zina,
varbūt izdarīs kādus jaunus atklājumus!
Jāpiezīmē, ka padomju laikos astronomija bija iekļauta kā atsevišķs mācību
priekšmets skolas programmās. Diemžēl pēc 1992. gada, kad Latvijā aizsākās
privatizācijas procesi, Ādažu skolas observatorijas universālais teleskops – reflektors – ļoti tālu debess objektu apskatei – kaut kur izkūpēja debesīs...

astronomisko novērojumus vienu reizi nedēļā. Nākotnē astronomisko torni
varētu attīstīt kā
tūrisma objektu
Ādažos, piepildot to ar saturu,
tādējādi piedāvājot tūristiem
arī interesantu ekskursijas programmu.
Iespējams, ka astrono-

misko torni varētu izveidot arī kā skatu
torni, jo no tā paveras burvīgs skats uz
Ādažu apkārtni.
Kā vēl bērni iepazīs Visumu? Vai plānots doties arī uz kādām citām vietām
Latvijā, kur iespējams izzināt Visumu?
Šajā mācību pusgadā Ādažu vidusskolas skolēni apgūst astronomijas pamatjēdzienus, novērojamās astronomiskās
parādības, mācās orientēties pie debess,
sameklēt novērojamos objektus. Diemžēl
Latvijas klimats nelutina mūs ar skaidrām debesīm, tāpēc ir jāvaktē tie vakari,

Elita Pētersone, mag.hist.

Kāda būs observatorijas nākotne?
To jautājam Ivetai Murānei, Latvijas Astronomijas biedrības biedrei,
Tehniskā jaunrades nama “Annas
2” interešu izglītības programmas “Astronomija” pasniedzējai, kura no 2015. gada janvāra
Ādažu vidusskolā vada astronomijas pulciņu bērniem.
Kā Jūs redzat observatorijas
izaugsmi un attīstību?
Tuvākais uzdevums būtu izremontēt observatorijas telpu, iegādāties teleskopu un uzsākt regulārus
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klašu skolēni, un man šobrīd ir jāpieskaņojas pasniegt astronomiju tieši šī vecumposma bērniem. Līdz šim astronomiju pasniedzu lielākoties vidusskolēniem
un jauniešiem līdz 25 gadiem, un nodarbību forma bija lekcija un diskusija. Gados jaunākiem ir jāstāsta un jāmāca mazliet citādāk – vienkāršāk, interesantāk un
vairāk caur praktisko darbošanos. Tāpēc
man šobrīd ir jāpiedomā pie tā, kā padarīt
astronomijas nodarbības interesantas tieši 5.–9. klašu skolēniem.
20. martā – daļējs Saules aptumsums
Vai ir kas tāds, ko neesmu pajautājusi,
bet Jums šķiet būtiski pateikt?
Gribu aicināt visus 20. martā vērot daļēju Saules aptumsumu. Tas būs pietie-

kad debess ir skaidra, lai patstāvīgi veiktu novērojumus. Tiek plānots braukt arī
ekskursijās, t.i., laika gaitā apmeklēt ar astronomiju saistītās vietas Latvijā, piemēram, Baldones vai Suntažu observatoriju
u.c. Parasti ekskursijas tiek papildinātas
ar praktiskiem debess novērojumiem, ja
laika apstākļi tam ir labvēlīgi, līdz ar to
izbraukšana tiek organizēta vakarpusē,
kad jau sāk krēslot. Braucienā var piedalīties ikviens interesents, un tuvākais tāds
brauciens tiek plānots marta beigās, kad
debesis vēl ir pietiekami tumšas.
Kādi ir Jūsu iespaidi pēc pirmajām
stundām, kas pavadītas kopā ar Ādažu
bērniem?
Astronomijas nodarbības apmeklē 5.-9.

IZGLĪTĪBA

kami iespaidīgs, aptumsuma maksimumā (plkst. 12.04) Mēness būs aizsedzis
nedaudz vairāk par trijām ceturtdaļām
no Saules diska. Ādažos aptumsums būs
novērojams no plkst. 10.55 līdz 13.13. Ar
skolēniem plānojam aptumsumu vērot
pie skolas. Aicināti arī visi citi interesenti.
Kopā jautrāk! Svarīgi, lai nav apmākušās
debesis. Informācija par Saules aptumsuma vērošanu būs arī Ādažu vidusskolas
mājas lapā.
Vēl gribu atgādināt, ka 21. martā iestājas astronomiskais pavasaris, kad diena ar
nakti ir vienādā garumā. Turpmāk dienas
paliks garākas, būs gaišāks un enerģijas
visiem būs vairāk. Lai visiem jauks pavasaris!
Monika Griezne

* Žurnāls “Zvaigžņotā Debess”, 1989. gada vasara, 57.-58. lpp.

Foto – “ĀdažiVelo” arhīvs

“Uz zvaigznēm Ādažos II: Visuma atklājējs”

Pavasaris ir klāt. Un jau otro reizi pavasari mūsu novadu krāsaināku padarīs
riteņbraucēju kluba “ĀdažiVelo” rīkotais
velopiedzīvojums. 12. aprīlī, kas ir Starptautiskā kosmonautikas diena, notiks sacensības “Uz zvaigznēm Ādažos II: Visuma atklājējs”.
Ir patīkama labi padarīta darba sajūta,
tāpēc šogad turpināsim iesākto un atbalstīsim Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības ideju par Ādažu vidusskolas observatorijas atjaunošanu. 2014. gada 12. aprīlī
pasākuma “Uz zvaigznēm Ādažos” laikā
tika saziedoti 674.92 eiro, kas tika pievienoti ziedojumiem šim projektam. Šobrīd
pavisam kopā saziedotie 2048 eiro tiks izmantoti teleskopa iegādei. Tuvākajā laikā
tiek plānota observatorijas kupola iekšienes atjaunošana, kam nepieciešams 1000
eiro. Tāpēc šī gada sacensībās saziedotā
nauda tiks ieguldīta atjaunošanas darbu
veikšanai.
Sacensību dienā gan dalībniekiem, gan
līdzjutējiem būs iespēja izzināt zvaigžņu
pasauli un tuvāk iepazīties ar observatoĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (173) 2015

rijas atjaunošanas projektu. Savukārt improvizācijas teātra “Spiediens” dalībnieki
parūpēsies par īpaši jautru noskaņojumu,
kā arī par dalībnieku un līdzjutēju iesildīšanos pirms starta.
Liela piekrišana pagājušajā gadā bija
CSDD drošas braukšanas skolas veiklības
braucienam, tāpēc finišā Jūs sagaidīs šķēršļu trase, kur savas prasmes varēs pārbaudīt gan lieli, gan mazi riteņbraucēji.
Sacensību dalībniekiem – Visuma atk lājējiem
– būs jāpieveic divi
a i z r auj o š i
maršruti,
kas būs pa
spēkam arī
jaunākajiem riteņbraucējiem.
Ģimeņu un
draugu piedzīvojumu
meklētājiem
papildus trīs
labā k ajā m
komandām
noskaidrosim pa uzv a rē t āj a m
arī
starp
tām
komandām,
kur piedalīsies bērni ar
12”, 16”, 20”
un 24” riteņiem. Sportiskākajiem
piedzīvojumu meklētājiem, kas

dosies Garajā piedzīvojumā, apsolām vairāk kilometru un piedzīvojumu.
Iekrāsojot pavasari košās krāsās, atkal
gaidīsim zvaigžņotas komandas, jo zvaigžņotākajiem un atraktīvākajiem dalībniekiem – balvas.
Plašāka informācija par pieteikšanos
sacensībām, par pasākuma gaitu un konkursiem www.facebook.com/AdaziVelo
Uz tikšanos!
“ĀdažiVelo”
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Jauno ādažnieku sasniegumi sportā
Ādažu vidusskolas skolēni pārsteidz
ar lieliskiem sasniegumiem sportā!
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē
Ādažu vidusskolas komandas pārstāve
Betija Burkovska kalnu slēpošanā ieguvusi otro vietu, Laura Bērziņa – trešo,
savukārt Patriks Stērninieks kļuvis par
Latvijas vicečempionu tāllēkšanā U 16
grupā. Kāds bijis ceļš līdz šiem panākumiem? Jautājam viņiem pašiem.
Laura Bērziņa, viena no godalgotajām
sportistēm, guvusi traumu, tādēļ sarunai
pievienojas Ginters Zīle, kurš, pārstāvot
Ādažu vidusskolas komandu, Latvijas
Jaunatnes ziemas Olimpiādē ieguvis 18.
vietu snovbordā.
Ar 5,75 m tālu lēcienu ierindojāties
augstajā 2. vietā Latvijas vieglatlētikas
čempionātā U16 grupā, savukārt 60m
skrējienā kopvērtējumā ieguvāt 5. vietu. Kā tas izdevās?
Patriks
Stērninieks:
Trenējos katru dienu, dažkārt ir pat
2 treniņi dienā.
Darbojos florbolā,
vieglatlētikā,
snovbordā, eju arī
uz svaru zāli. Ģirts
Lūsis ir mans treneris florbolā. Viņš man
devis ļoti daudz ko – uztrenējis koordināciju, skriešanu, metienus, dažādus
fiziskos un spēka vingrinājumus. Liels
paldies arī Jurim Dzirniekam – par treniņiem vieglatlētikā, kā arī Mārtiņam
Neilandam – otrajam florbola trenerim.
Arī viņš ieguldījis lielu darbu, meklējis
sponsorus, visu laiku mēģinājis virzīt
uz priekšu. Šovasar viņš man piedāvāja aizbraukt uz nometni Zviedrijā, kur
ir pasaulē augstākais līmenis florbolā.
Paldies arī visiem draugiem, ģimenei, vecvecākiem un brālim. Bez
atbalsta neko nesasniegtu. Viņi
atbalsta mani gan ar vārdiem, gan
savu mīlestību, ar visu, ko man var
dot. Viņi motivē, tādēļ arī varu sasniegt. Ir svarīgi, ka tev tic. Vieglatlētikā trenējos pa divām stundām trīs reizes
nedēļā. Pamatā tie ir spēka, izturības,
koordinācijas, lokanības vingrinājumi.
Kad aizbraucu uz Latvijas čempionātu
vieglatlētikā, domāju – kur esmu iekūlies. Visi tādi baigie garie – 1,80m, daži
pat pie 2 m. Man ir tikai 1,70 m, tomēr,
kad veicu savu pirmo lēcienu, sasniedzu
savu rekordu – 5,75 m.
Jūs savukārt ieguvāt 2. vietu kalnu
slēpošanā…
Betija Burkovska: Līdz sāku nodarbo10

ties ar kalnu slēpošanu, 3 reizes nedēļā
trenējos vieglatlētikā, piedalījos arī skolēnu sacensībās. Kalnu slēpošanā liels
pluss, ja esi nodarbojies ar vieglatlētiku,
jo tā dod gan izturību, gan spēku. Ziemā – slēpojam, bet pavasarī un rudenī ir
treniņi zālē. Vasarā ir skrituļošana un
arī fiziskās sagatavotības treniņi.
Kalnu slēpošanā ļoti jātrenē izturība. Pašā sākumā, kad tikai
tikko sāku trenēties kalnu slēpošanā, bija bail nobraukt no
stāva kalna. Tad aizbraucu uz
nometni Somijā. Drīz pēc tam
bija manas pirmās sacensības,
kurās dabūju trešo vietu. Tas arī bija
mans dzinējspēks, kas ļāva saprast, ka es
to varu. Paldies manām trenerēm kalnu slēpošanā Janai Zvejniecei un Žaklīnai Frickausai, bet vieglatlētikā – Jurim
Dzirniekam.
Kas sportā saista visvairāk?
Patriks: Gandarījums par izdarīto.
Pēc mačiem apzinies, cik daudz darba
ir ieguldīts, lai kaut ko sasniegtu. Tad ir
tāds pacēlums.
Ginters Zīle: Aizrautība. Sports ir aizraujošs, foršs. Tā sajūta, ka esi ieguldījis
vairāk darba nekā citi un esi nopelnījis
būt kopā ar vecākiem spēlētājiem. Spēle kopā ar vecākiem un pieaugušākiem
sportistiem ļoti daudz dod pašam. 12
gados spēlēju florbolu kopā ar 16 gadīgajiem. Pa retam sanāk patrenēties pie
pieredzējušākiem sportistiem Carnikavā. Paldies maniem treneriem Ģirtam
Lūsim, Jurim Dzirniekam, Mārtiņam
Neilandam un, protams, ģimenei. Tētis
ir priecīgs, ka nodarbojos ar sportu. Kad
sestdienās braucam spēlēt hokeju, viņš
speciāli ceļas agrāk, lai mani
aizvestu.
Betija: Grūti pateikt,
kas man šajā sporta
veidā tik ļoti patīk,
bet pagaidām ir tāda
sajūta, ka es to nekad
nebeigšu darīt. Mani
varbūt ietekmējis tas, ka
mamma ar to ir nodarbojusies, arī vectēvs.
Vai tā nav arī tā īpašā uzvaras garša,
kas saista?
Betija: Jā, arī. Piemēram, man pietrūka 0.28 sekundes līdz pirmajai vietai, bet
es tāpat biju priecīga, jo meitene, kas ieguva pirmo vietu, ir divus gadus vecāka.
Ja vēl pirms gada es viņai vienās sacensībās zaudēju 7 sekundes, tad tagad tas
ir liels sasniegums – zaudēt tikai 0,28
sekundes.

Patriks: Jā, un rūgtums, ja paliec 2. vai
4. vietā. Vislielākais rūgtums par sprintu, jo bija cerība. Ja distance būtu kaut
nieka garāka, būtu labāks rezultāts. Pirmajā skrējienā pie paša finiša es atpaliku
par 0.1 simtdaļu, kas ir maz. Viens solis.
Ginters: Man bija labas cerības,
bet, kad braucu otro posmu,
es laikam biju pārāk sapriecājies par pirmo braucienu
un nokritu. Ar to sabojāju
visu savu laiku. Sapriecājos, jo pretinieka nebija,
viņš nebija ieradies. Otrajā
braucienā bija ledus, paslīdēju un nokritu.
Sanāk, ka sportists nevienu brīdi nedrīkst priecāties par saviem sasniegumiem?
Patriks: Nedrīkst sapriecāties, ka tūlīt
vinnēsi. Arī florbolā tā bija. Pēdējā minūte – mēs esam vadībā! Tūlīt būs uzvara! Nekā. Paldies. Uz redzēšanos.
Betija: Tas ir pierādīts! Sacensību laikā
es ļoti lielas cerības liku uz savu mīļāko
disciplīnu – slalomu. Domāju – viss būs!
Un es izkritu. Tā ir. Kad ceri, tad nesanāk. Mamma man arī māca, ka nevajag
likt cerības uz to, ka būšu pirmā. Tā kā
man slalomā bija panākumi starptautiskajās sacensībās, domāju, ka arī te nebūs
problēmu. Un – nekā.
Ginters: Jā, laikam prieks neļauj koncentrēties un pazaudē spēkus.
Ko jūs katrs vēlētos sasniegt?
Ginters: Es vēlēto būt profesionāls
sportists. Sasniegt rezultātus vieglatlētikā un florbolā.
Patriks: Mans mērķis ir tikt Latvijas
izlasē bobslejā. Protams, gribētos tikt uz
Olimpiādi. Tas jau ir tikai tāds sapnis,
bet uz to mērķtiecīgi jāiet. Ja neizdotos
gūt panākumus sportā, vēlētos strādāt
jomās, kas saistītas ar fiziku vai ķīmiju.
Šos priekšmetus mācos ar aizrautību.
Brālis Anglijā mācās aerodinamiku. Tas,
ar ko viņš šobrīd nodarbojas, izklausās
ļoti interesanti.
Betija: Domāju, ka ikviena sportista sapnis ir nokļūt Olimpiskajās spēlēs.
Latvijā apstākļi nav tādi, lai ar kalnu slēpošanu varētu pelnīt naudu. Latvijā nav
lielu kalnu. Es slēpošu, ceru, ka slēpošu
profesionāli, bet es vēlētos kļūt arī par ārsti – sporta ārsti vai fizioterapeitu.
Ādažu vidusskolā mācās daudz talantīgu jauno sportistu?
Patriks: Jā, mūsu skolā mācās labs
hokejists, kurš spēlē Latvijā labākajā komandā. Ādažu vidusskola var cīnīties
jebkurā sporta veidā. Mums ir spēcīgas
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komandas florbolā, basketbolā, futbolā.
Vai pirs sacensībām ir stress? Ja jā, kā
to pārvarat?
Betija: Jā, bet es parasti ar to tieku
galā. Mamma man palīdz. Viņa māca
man sporta psiholoģiju, tādēļ nav tā, ka
būtu ļoti uztraukusies. Tas ir pārvarams.
Cenšos iedziļināties citur, lai nebūtu jādomā par to, ka tūlīt jāstartē.
Patriks: Es parasti klausos mūziku,
varbūt pat mazliet uzkurinu sevi, lai būtu
tāds kā sportiskais niknums. Kad esi uz
starta līnijas, tad vēl ir stress, bet, kad
atskan šāviens vai starta sirēna, tad tas
pazūd. Arī uz laukuma florbolā – līdzko
sākas spēle, viss, satraukums pazūd.

Ginters: Neesmu piedalījies lielās sacensībās,
bet es parasti cenšos
sevi ietekmēt, ka es
to varu izdarīt un
ka nav jāuztraucas.
Tas vienkārši ir jādara.
Patriks: Lielu satraukumu rada arī skatītāju klātbūtne, jo negribas
izgāzties. Bieži sportā gadās, ka kaut
kas samisējas. Nav forši, ja citi redz, ka
sanāk dažādi misēkļi. Bet – no kļūdām
jāmācās.

NOVADĀ

Monika Griezne

Juris Dzirnieks: Jaunieši ir organizēti,
mērķtiecīgi, viņa zina, uz ko iet un ko
grib sasniegt. Betija vieglatlētikā trenējas kopš 4., Patriks no 6. klases.
Betija ir ļoti aizrautīga sportiste,
Patriks – ļoti vispusīgi attīstīts jaunietis, viņš varētu gūt panākumus
jebkurā sporta veidā. Arī Laura
Bērziņa ir ļoti vispusīga, viņa trenējas gan kalnu slēpošanā, gan vieglatlētikā. Lai gan Ginters mūsu skolā ir tikai
no šī gada, jau parādījis mērķtiecību un
lieliskas darba spējas sportā. Milzīgs paldies jāsaka jauniešu vecākiem par lielo
atbalstu. Īpaša pateicība Žaklīnai Frickausai – eņģelis, ne cilvēks!

ilgās pārrunas ar īpašniekiem, kā arī,
lai nodrošinātu sabiedrības vajadzībām
nepieciešamās infrastruktūras attīstību,
Attīstības komitejas sēdē tika pieņemts
konceptuāls lēmums virzīt uz domes sēdi
jautājumu – uzsākt atsavināšanas procedūru visiem šī tehniskā projekta ietvaros
skartajiem īpašumiem Gaujas ielas posmā no vidusskolas līdz Zīļu ielai un no
Zīļu ielas līdz Krastupes ielai sarkano
līniju ietvaros likumu „Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums” un „Zemes
pārvaldības likums” noteiktajā kārtībā.
Zemes atsavināšanas process var ilgt vismaz gadu.
Projekts paredz gājēju/veloceliņa un
apgaismojuma laternu izbūvi gar Gau-

jas ielu un ielu līkumos izvietot drošības
barjeras. Šāds risinājums būtiski uzlabotu gājēju drošību galvenajā Ādažu ielā.
Ņemot vērā, ka ciemā gar Gaujas krastu
ir izbūvēts liels skaits savrupmāju un arī
Podniekos izveidojusies blīvi apdzīvota
teritorija, šo jauno ciematu bērniem un
citiem satiksmes dalībniekiem jānodrošina drošs ceļš uz skolu un Ādažu centru.
Gājēju/veloceliņa izbūve līdz Zīļu ielai
ir šā gada budžeta lielākais investīciju
projekts, kura aizkavēšana par gadu vai
pat ilgāku periodu būs sāpīgs trieciens
visiem iedzīvotājiem. Šis precedents arī
citos līdzīgos sabiedriskās infrastruktūras izbūves projektos liks pašvaldībai
piemērot zemes atsavināšanas procedūru sabiedrības labā.

Apdraudēta Gaujas ielas gājēju un veloceliņa izbūve

Šā gada 10. martā Attīstības komiteja
izskatīja jautājumu par Ādažu novada
Gaujas ielas gājēju-velosipēdistu celiņa
izbūvi atbilstoši SIA „Vertex projekti”
izstrādātajam tehniskajam projektam
„Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielu rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde”. Projekta realizāciju kavē sarkano
līniju ietvaros atsevišķu esošo privāto
īpašnieku nevēlēšanās saskaņot esošos
tehniskos risinājumus. Projekta saskaņošanas process ar skarto zemju īpašniekiem tika uzsākts 2014. gadā, šajā brīdī
minēto tehnisko projektu nav saskaņojis
viens īpašnieks - Loka iela 4, kura izvirzītās prasības ir nesamērīgas, un dome
tās tiesiski nevar realizēt.
Ņemot vērā radušos situāciju un gadu
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (173) 2015
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Pašvaldības policija – Ādažu vidusskolā
Ādažu pašvaldības policija atgādina, ka katru otrdienu no plkst. 11.30 līdz 13.00 Ādažu pašvaldības policijas darbinieks
Ādažu vidusskolas telpās organizē pieņemšanu ar mērķi veikt likumpārkāpumu profilaksi nepilngadīgo personu vidū, tāpat
– skolas personālam un skolēnu vecākiem ir iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus vai pakonsultēties ar Ādažu pašvaldības policijas darbinieku.

Oskars Feldmanis

Ādažu novada dome iesaistās Pasaules Dabas fonda akcijā “Zemes stunda”
Ādažu novada dome aicina ikvienu novada iedzīvotāju būt atbildīgam par vidi un iesaistīties akcijā “Zemes stunda” 28. martā no plkst. 20.30 līdz 21.30. Šajā laikā Ādažu novada dome izslēgs pašvaldībai piederošo ēku apgaismojumu Ādažu centrā un Kadagā. Drošības sistēmas paliks darbojoties un akcijas laikā netiks
slēgtas. Jau devīto reizi visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā, norisināsies vērienīga vides kampaņa “Zemes
stunda 2015”, kuras laikā, simboliski izslēdzot apgaismojumu, apvienojas vairāki miljoni cilvēku visā pasaulē, liekot aizdomāties par procesiem, kas veicina klimata pārmaiņas, un uzņemoties atbildību par vidi,
kurā dzīvojam. Pērn akcijā piedalījās simtiem miljonu cilvēku 162 pasaules valstīs.

Nost ar graustiem
Lai novada ciemi būtu skaisti un sakopti, priecētu ne tikai iedzīvotājus, bet arī
novada viesus, Ādažu novada dome 2013.
gada 23. oktobrī pieņēma saistošos noteikumus, nosakot pamesto būvju sakopšanas kārtību. Novada Būvvaldē ir izveidots
sagruvušu, vidi degradējošu un cilvēku
drošību apdraudošu būvju reģistrs un
graustu īpašniekiem ir uzdots veikt dar-

bības teritorijas sakopšanā. Ja noteiktajā
laikā teritorija nebūs sakārtota, dome lems
par attiecīgas degradējošas, sabrukušas
vai cilvēku drošību apdraudošas būves
nojaukšanu. Īpašniekiem jāzina, ka atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” 3. panta (14) daļai, vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašu-

ma nodokļa likmi 3 procentu apmērā.
Aicinām iedzīvotājus informēt Būvvaldi, ja pamanāt kādu līdz šim neuzskaitītu graustu, nosūtot vēstuli uz e-pastu
dome@adazi.lv vai piezvanot Būvvaldei
pa tālruni 67996490.
Būsi atbildīgi un kopā veidosim mūsu
ciemus skaistus un sakoptus!
Būvvaldes vadītāja Dace Medniece

Ādaži sacentīsies ar Babīti stikla šķirošanā

No šā gada 1. marta līdz 31. maijam
vairākās vietās Latvijā norisinās stikla
šķirošanas sacensības, kurās piedalās
arī Ādažu novads. Ādažnieki, šķirojot
stiklu kā vienota komanda, sacenšas ar
Babītes pagasta iedzīvotāju komandu,
lai noskaidrotu, kurai trīs mēnešu laikā izdosies sašķirot vairāk stikla pudeļu un burku. Uzvarētājs, kurš sašķiros
lielāku stikla apjomu uz vienu iedzīvotāju, iegūs koplietošanas āra tenisa
galdu.
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks uzsver, ka vides sakoptība ir katra ādažnieka interesēs. “Ikviens šāds risinājums ir solis sakoptības
virzienā. Arī mēs savā ģimenē šķirojam
atkritumus. Tas audzina kārtības izjūtu
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un ekoloģisko domāšanu. Ja visi cilvēki
piedomātu pie tā, kur
nonāk viņu atkritumi,
Latvija būtu skaistākā zeme pasaulē,” uzskata M. Sprindžuks,
aicinot ādažniekus
aktīvi iesaistīties sacensībā.
Arī SIA “Eco Baltia
Vide” valdes priekšsēdētāja Anita Saulīte
aicina abu novadu iedzīvotājus šķirot stiklu, tādējādi gādājot,
lai tīra un sakopta būtu apkārtējā vide un
stikls varētu sākt otru dzīvi jaunos produktos, nevis tiktu apglabāts poligonos.
Sacensību rezultātos ņems vērā gan sašķirotā stikla apjoms publiski pieejamajos, gan individuālajos stikla šķirošanas
konteineros, ko SIA “Eco Baltia Vide”
no šā gada sākuma piedāvā iznomāt arī
Ādažu novada iedzīvotājiem ērtākai
stikla šķirošanai. Ādažu novadā ir pieejami vairāk nekā 20 stikla šķirošanas
konteineri, kuru atrašanās vietas var noskaidrot http://ej.uz/EBV-Adazi-skirosana. SIA “Eco Baltia Vide” aicina Ādažu
novada iedzīvotājus informēt par citām
vietām, kur būtu nepieciešams izvietot
papildu stikla šķirošanas konteinerus.

Sacensību laikā Ādažu novadā plānoti pasākumi skolās un SIA “Eco Baltia
Vide” speciālisti interaktīvā un saistošā
veidā stāstīs par atkritumu šķirošanu,
tās nepieciešamību un šķirošanas iespējām novadā. Pasākumu laikā tiks izsludināti arī radošie konkursi skolēniem
divās vecuma grupās, kuros varēs laimēt
vērtīgas balvas.
Eco Baltia Vide
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Pieaudzis “Getliņi EKO” tarifs
par atkritumu noglabāšanu poligonā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir apstiprinājusi SIA “Getliņi EKO” tarifa
pieaugumu par atkritumu noglabāšanu poligonā. Jaunais tarifs veido EUR 15,54 par tonnu,
neskaitot PVN.
Līdz šā gada sākumam sadzīves atkritumu
apglabāšanas tarifs bija 11,69 EUR par tonnu,
neskaitot PVN, bet tagad tarifs ir paaugstinājies
par EUR 3,85 tonnā, jeb par 32,93%.
Poligona izmaksu pieaugums tieši ietekmē
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu SIA
“Eco Baltia Vide”, jo Ādažu novadā izmaksas
par viena m3 atkritumu noglabāšanu poligonā
ir pieaugušas par 0,46 EUR (bez PVN). Aprēķina pamatā ir SIA “Eco Baltia Vide” iepirkumā
sniegtais piedāvājums, ka vienā m3 ir 120 kilogrami sadzīves atkritumu.
SIA “Eco Baltia Vide” ir vērsusies Ādažu novada domē ar lūgumu no 1. aprīļa mainīt tarifu
par atkritumu apsaimniekošanu novadā, līdzšinējo 4,77 EUR par m3 (bez PVN) vietā nosakot tarifu 5,23 EUR par m3 (bez PVN). Tas
nozīmētu, ka vidēji 0,24 m3 konteinera vienas
izvešanas reizes maksa pieaugtu tikai par 0,11
EUR (bez PVN), bet lielā 1,1 m3 konteinera –
par 0,51 EUR (bez PVN).
Plānots, ka par atkritumu apsaimniekošanas
maksas izmaiņām Ādažu novada dome varētu
lemt nākamajā domes sēdē.
Vienlaikus saistībā ar Valsts kontroles veikto
revīziju 44 pašvaldībās par atkritumu apsaimniekošanu vēlamies norādīt, ka tajā netika konstatēti pārkāpumi pašvaldībās, kurās atkritumu
apsaimniekošanu nodrošina SIA “Eco Baltia
Vide”.

SIA “Eco Baltia Vide” rēķinu par
atkritumu apsaimniekošanu skaidrojums
SIA „Eco Baltia Vide” atvainojas Ādažu novada klientiem par tehniskajām nepilnībām rēķinu
izrakstīšanas sistēmā un kļūdām rēķinos, kas
bija saistītas ar nepieciešamību pielāgot datorsistēmas pieaugošam klientu skaitam un atšķirīgiem līgumu nosacījumiem. Pēc Ādažu novada domes lūguma esam strādājuši pie tehnisko
problēmu novēršanas un uzlabotu rēķinu formu,
lai nodrošinātu klientiem saprotamāku informāciju par saņemto pakalpojumu un tā apmaksu.
Ņemot vērā iedzīvotāju interesi tikties klātienē, SIA „Eco Baltia Vide” speciālists 23.martā
plkst. 12-19 pieņems klientus Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, lai konsultētu
par rēķiniem un citiem aktuālajiem atkritumu
apsaimniekošanas jautājumiem.
Rēķinu skaidrojums pieejams arī mājaslapās
www.vide.ecobaltia.lv/adazuregions/ un www.
adazi.lv. Aicinām sazināties ar mums, rakstot
e-pastu uz adazi@vide.ecobaltia.lv.
Pateicamies iedzīvotājiem par sapratni un atsaucību šajā pārmaiņu laikā!
Eco Baltia Vide
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Foto – no personīgā arhīva

filmu vakari dažādām gaumēm, gan
arī tiek piedāvātas brīvdienu vēlās
brokastis jeb brančs, ko ar prieku apmeklē gan vietējie
iedzīvotāji, gan novada viesi, kuri novērtē iespēju atpūsties bez steigas, jo
tieši tā nereti trūkst
Rīgas kafejnīcās.
Jauna koncepta
kafejnīca Ādažu
sirdī
“Madcafe” salīdzinoši īsā laikā jau
ir iekarojusi novada iedzīvotāju atzinību un simpātijas, kas, mūsuprāt,
ir cieši saistīts ar
teicienu – dari to,
ko mīli, un viss izdosies. Kafejnīcu
iekārtojuši un visus saimnieciskos
darbus ar dažu darbinieku palīdzību organizē paši īpašnieki – Aigars un Dace.
Sākotnējā doma bija tirgot tikai kafiju
un kvalitatīvi pagatavotas sviestmaizes
līdzņemšanai, jo Aigars, pats pazīdams
rīta steigu, ja darbs ir Rīgas otrā malā,
pat kādurīt skaitīja automašīnas, kas
šķērso Gaujas un Pirmās ielas krustojumu rīta agrumā, saprotot, ka vairums šo
cilvēku varētu uz brīdi piestāt, lai iegādātos brokastis, ko notiesāt pa ceļam uz
darbu. Apstākļu sakritības dēļ izdevās
pierunāt “Ādažu kukulīša” īpašnieku iznomāt līdzšinējā smalkmaizīšu veikala
visai plašās telpas, tāpēc Aigars bez jebkādas iepriekšējās pieredzes sabiedriskās
ēdināšanas un viesmīlības jomā nolēma
izveidot vietu, kurā būtu patīkami uzturēties pašiem un uzņemt viesus, cienājot
viņus ar pašceptām kūkām un baudāmu
kafiju. Dace pēc profesijas ir tulkotāja un
svešvalodu skolotāja ar privātpraksi turpat netālajās “Ādažu terasēs”, tāpēc bija
zināms, ka Ādažos strādājošajiem ir visai
ierobežotas iespējas paēst pusdienas, un

Aigars un Dace, kuri Ādažos mīt vien
septīto gadu, šajā laikā ir sapratuši novada attīstības potenciālu un rīkojušies
pēc principa – ja kaut kā trūkst, radi to
pats! Viņi pārdeva savu dzīvokli Rīgā
un naudu ieguldīja nevis jauna īpašuma iegādē, bet nolēma mesties neparedzamā piedzīvojumā, par ko daudzi
šaubās šūpoja galvu, ņemot vērā, ka
Aigars bija aizgājis no stabila darba lielā uzņēmumā un ģimenē aug divi mazi
bērni. Smejoties viņi teic, ka tikai trakie rīkotos tā kā viņi un atvērtu kafejnīcu Ādažos.
Daudzi Ādažnieki un novada viesi jau
būs pamanījuši, ka Ādažu centrā pagājušā gada augustā durvis vērusi jauna
kafejnīca “Madcafe”, kas novadniekus ir
patīkami pārsteigusi ar savu konceptu,
proti, tā nav tikai vieta, kur iedzert labu
kafiju un nogaršot interesantus, no vietējām izejvielām pagatavotus ēdienus, bet
arī nesteidzīgi pavadīt laiku draugu un
ģimenes lokā — kafejnīcā katru nedēļas
nogali notiek gan dzīvās mūzikas, gan

APTAUJA

Vai un kā Jūs šogad svinēsiet Lieldienas?
Sanita
Krāsosim olas, šūposimies, bet vēl nezinām, vai brauksim uz Valmieru, vai paliksim Ādažos. Pagājušajā gadā šūpojāmies
lielajās šūpolēs.
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jau pirmajās augusta nedēļās bija skaidrs
– ādažnieki grib ēst! Sākotnējais plāns
kļuva arvien vērienīgāks. “Madcafe”
saimnieki uzsver, ka viņu mērķis nekad
nav bijis atvērt augstas klases restorānu
vai bāru, un tas, visticamāk, nekad nemainīsies, tāpēc ēdieni un dzērieni ir
tādi, kādus jūs baudītu, ja būtu ieradušies pie Aigara un Daces mājās – no pēc
iespējas dabiskākiem produktiem un
neierastāki, lai dzīvot būtu interesantāk.
Viņi smej, ka vienubrīd pat radās doma
pie sienas piekārt tāfeli, kur jebkurš varētu pierakstīt to, kā, viņaprāt, kafejnīcā
pietrūkst, jo vairāki apmeklētāji bija un
joprojām ir naski uz pamācīšanu par to,
ko un kā vajadzētu darīt citādāk.
Vieta ar dvēsli un vēsturi
“Madcafe” telpas ir vieta ar dvēseli, tāpēc kafejnīcas interjerā atstāti daži oriģinālie elementi – šokolādes brūnās sienas
flīzes, durvis un logi, par kuriem dzirdēti
daudzi stāsti no ādažniekiem, kuri piedalījušies ēkas būvniecībā, tās atklāšanā
vai kopš bērnības atceras šo vietu. Joprojām ir dienas, kad kafejnīcā ienāk cilvēki, vaicājot pēc tur agrāk pārdotajām
smalkmaizītēm, pat nepamanot, cik ļoti
vieta izmainījusies. Ir pāris vecāka gadagājuma ļaudis, kuri ieraduma pēc ienāk,
lai paskatītos uz pulksteni, kas kādreiz
stāvēja pie sienas, kur tagad pielikta fotografēta Romas ainava. Reiz aizkrautie
logi tagad ir atsegti un paver skatu uz
Ādažu centrālo parku, kura skaistumu
var novērtēt ikviens, kam izdodas atrast
pāris minūšu savā ikdienas spraigajā ritumā. Ja ceļot nav ne laika, ne iespēju, tad
“Madcafe” skanošā mūzika vai piedāvātie ēdieni var jūs uz brīdi aizvest ceļojumā uz kādu saulainu tāli. Te savu māju
sajūtu ir ieguvuši daudzu tautu pārstāvji, tostarp meksikāņi, itāļi, briti un
amerikāņi, no kuriem vairums uz laiku
nonākuši Ādažu poligonā. Stāsts par kafejnīcas nosaukumu īpašniekiem ir personisks, taču publiski viņi atklāj, ka pamatā ir angļu valodas daudznozīmīgais
vārds “mad” – traks. Kā traks pēc prieka,
labas dzīves un tās sniegtajām baudām.
Smejoties viņi teic, ka tikai trakie rīkotos
tā kā viņi un atvērtu kafejnīcu Ādažos.
Ja tic tam, ka mēs visi esam savā starpā

Sanda
Brauksim uz laukiem. Krāsosim olas,
meklēsim tās un ripināsim. Lieldienas
svinam atbilstoši senlatviešu tradīcijām.
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UZŅĒMĒJDARBĪBA
saistīti, tad neilgi pēc kafejnīcas atvēršanas ar “Madcafe” sazinājās puiši no
uzņēmuma “Veto Vīni”, piedāvājot pašu
importētos kvalitatīvos vīnus no Ungārijas, tostarp vīnu no Mad ciemata pazīstamajā Tokajas reģionā. Pateicoties šai
sadarbībai, “Madcafe” ir tikuši pie sava
„mājas” vīna, kas tā arī saucas — “Mad”.
Aigars un Dace nereti pajoko, sakot, ka
viņi šo vīnu dara tepat, savā iedomātajā
vīna pagrabā Gaujas ielā.
Jāatzīst, ka “Madcafe” cieši sadarbojas
gan ar vietējiem ražotājiem (jo īpaši ar
Ādažu siernīcu “Soira”, ko atzinīgi novērtē arvien vairāk augstas klases restorānu
un gardēžu Latvijā, kā arī ar kaimiņos
esošo “Ādažu desu darbnīcu”), gan ar vie-

tējiem zemniekiem, gan ar citiem uzņēmumiem, kas piedāvā ko neierastu. Uzņēmums labprāt piedalās dažādu pasākumu
organizēšanā un iesaistās gan domes, gan
pašu novada uzņēmēju rīkotās iniciatīvās. Ne uzņēmējdarbības vide Latvijā, ne
sava mērķa īstenošana nav viegla, taču
“Madcafe” īpašniekus darboties mudina
cilvēki, kuri kafejnīcā atgriežas ar smaidu
un laba vēlējumiem. Šis ir tikai vēl viens
veiksmes stāsts Ādažos, kas apliecina, ka
pusgada laikā ir iespējams panākt daudz
– ar dzīvesprieku, nepagurstošu darbu un
atbildību pret sevi un līdzcilvēkiem.
Ja vēlaties, lai informācija par Jūsu
veiksmes stāstu tiek publicēta “Ādažu
Vēstīs”, lūdzu, sazinieties ar projektu

vadītāju Kristīni Berķi, e-pasts: kristine.
berke@adazi.lv.

Kristīne Berķe

Plānots izstrādāt projektus ERAF finansējuma saņemšanai ieguldījumiem industriālām teritorijām piegulošas publiskās infrastruktūras pilnveidošanai
2015. gada februārī domes Attīstības un
Finanšu komitejās tika skatīts jautājums
par pašvaldības dalību Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – Ministrijas) plānotajā projektu konkursā, kura specifiskais atbalsta
mērķis ir “Palielināt privāto investīciju
apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās
noteiktajai teritoriju ekonomiskajai
specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”. Vienkāršāk
izsakoties, pašvaldībai būs iespējams
saņemt līdzfinansējumu tai piederošas
publiskas infrastruktūras pilnveidošanai,
kura pieguļ pie industriālām teritorijām.
2015. gada 24. februāra domes sēdē tika
pieņemts lēmums piešķirt finansējumu
plānoto projektu sagatavošanai nepieciešamās dokumentācijas izstrādei.
Pēc šobrīd pieejamās informācijas, pašvaldība varēs saņemt līdz 3 milj. eiro lielu
līdzfinansējumu šo projektu īstenošanai,
un projektu ietvaros tiks atbalstītas in-

vestīcijas infrastruktūras pilnveidošanai
un izveidošanai, galvenokārt satiksmes
pārvadu, tiltu, ielu vai ceļu izbūvei vai
pārbūvei; inženierkomunikāciju tīklu ierīkošanai; teritorijas labiekārtošanai u.c.
ar ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā
saistītām aktivitātēm.
Šobrīd pašvaldība ir identificējusi trīs
prioritāras teritorijas, kurās būtu nepieciešams veikt ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai: Muižas ielas, Jaunkūlu
ielas un Ataru ceļa teritorijās. Lai noteiktu katra plānotā projekta dzīvotspēju un
sociāli-ekonomiskos ieguvumus, pašvaldība līdz aprīļa vidum izstrādās tehniski
ekonomisko pamatojumu, kas balstīsies
gan uz pašvaldībai pieejamo informāciju,
statistikas datiem, uzņēmēju viedokli, gan
arī vērtēs novada attīstības plānus un uzņēmēju attīstības prognozes.
2015. gada 26. februārī novada uzņēmēju organizētā sanāksmē Ādažu novada
domes projektu vadītāja Kristīne Berķe
informēja visus klātesošos par plānoto
pašvaldības dalību projektu konkursā, tā

prasībām un īstenošanas kritērijiem, sadarbību ar esošiem un jauniem uzņēmējiem, kā arī potenciālajiem projektiem un
to izvēli, kā arī plānoto projektu sagatavošanas plānu.
Jau tehniski ekonomiskās izpētes ietvaros pašvaldība apņemas veidot ciešu un
abpusēji atvērtu sadarbību ar esošajiem
un potenciālajiem novada uzņēmējiem.
Vēl pirms projektu konceptu izstrādes
pašvaldība plāno uzsākt individuālas pārrunas ar esošajiem un jaunajiem uzņēmumiem iepriekš minētajās teritorijās par
uzņēmēju attīstības plāniem un plānotā
projekta atlases kritērijiem un sasniedzamajiem rādītājiem. Tādā veidā pašvaldība
plāno iegūt reālus datus un informāciju no
uzņēmējiem, kā arī vienoties par plānoto
sadarbības modeli projektu sagatavošanas
un pēc tam – arī īstenošanas posmos.
Jautājumu, komentāru un/vai ieteikumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar
projektu vadītāju Kristīni Berķi, e-pasts:
kristine.berke@adazi.lv
Kristīne Berķe

Piedalies Ādažu novada attīstības plānošanā!
Tu zini, kādas problēmas Ādažu novadā ir jāatrisina, vai tev ir viedoklis, kā būtu jāattīstās novadam turpmāk? Dalies ar savām domām, piedaloties jaunās attīstības programmas izstrādē. To var
izdalīt, aizpildot Ādažu novada domes rīkotās iedzīvotāju aptaujas anketu (elektroniski pieejama
pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv), kā arī iesaistoties citās attīstības programmas izstrādes aktivitātēs.

APTAUJA
Dinija un Renārs
Atbilstoši senlatviešu tradīcijām. Kā jau
parasti – olu ripināšana un tamlīdzīgi.
Uz baznīcu neejam.
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Eleonora un Anastasija
Gatavojam vienu no svarīgākajiem pareizticīgo Lieldienu ēdieniem – pashu un
Lieldienu maizi - kuliču. Visu, ko sagatavojam, vīrs nes uz baznīcu svētīt.
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NOVADĀ

Biedrības “Gaujas Partnerība” paziņojums
Biedrība “Gaujas Partnerība” izsaka
lielu pateicību visiem projektu sagatavotājiem, to īstenotājiem un sadarbības
partneriem par veiksmīgo sadarbību
2007.-2014. gada plānošanas perioda
laikā, kā arī ikvienam iedzīvotājam,
uzņēmumam un iestādei, kas piedalījās
biedrības veiktajā pētījumā par vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanas izvērtējumu!
Atgādinām, ka biedrība “Gaujas Partnerība” ir 2009. gadā dibināta vietējā
rīcības grupa, kas pārstāv kā privāto, tā
arī publisko sektoru, vēlas attīstīt Ādažu

ties, lai piesaistītu finansējumu LEADER projektu īstenošanai Ādažu novadā, drīzumā tiks uzsākts darbs pie
jaunās attīstības stratēģijas izstrādes,
kurā iesaistīties tiek aicināts ikviens
Ādažu novada iedzīvotājs, lai kopīgi
meklētu jaunus risinājumus un pieejas
esošo teritoriju problēmu risinājumiem
un attīstības iespējām. Informācijai par
darba grupām un sanāksmēm saistībā
ar stratēģijas izstrādi aicinām sekot līdzi
biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv, kā arī Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv.

novadu un līdz šim nodarbojusies galvenokārt ar Lauku attīstības programmas
un Rīcības programmas īstenošanu Ādažu novadā, izmantojot LEADER pieeju.
Pagājušā gada nogalē tika uzsākts pētījums, kura mērķis bija veikt izvērtējumu
par biedrības attīstības stratēģijas 2009.2013. gadam ieviešanas gaitu un pienesumu Ādažu novada teritorijas attīstībai, kā arī definēt turpmākos darbības
virzienus 2014.-2020. gada plānošanas
periodā.
Ņemot vērā, ka biedrība “Gaujas
Partnerība” arī turpmāk plāno darbo-

Foto – Karīna Miķelsone

Pavasara pali šogad gaidāmi ievērojami mazāki

Pavasara notece šogad gaidāma ievērojami mazāka par normu. Tā kā sniega rezervju ziemas beigās upju baseinos
praktiski nav, pavasarī ūdens līmeņi būs
atkarīgi no nokrišņu daudzuma.
Pavasara mēnešos intensīvas lietusgāzes var izraisīt lietus uzplūdienus. Analizējot faktisko hidroloģisko situāciju un

slūžas un atbalstsiena. Slūžām uzstādīti
aizvaru mehānismi. Aizsargdambis izbūvēts arī projekta papildus aktivitātē posmā no “Muižas attīrīšanas ietaises” līdz
zemes īpašumam “Vectiltiņi”. Tādejādi
aizsargdambis 4,3 km garumā nodrošinās savu pamatfunkciju izpildi jau šī gada
plūdu periodā.
Papildu dambja nogāžu noturība pret
atsevišķiem virsūdens izskalojumiem
tiek nodrošināta, kad augsnes bērumā izveidojas zālāja sakņu sistēma, tāpēc jau šī
gada aprīlī, lai uzlabotu dambja nogāžu
noturības kvalitāti, tiks paveikti atlikušās augsnes bērumi uz dambja nogāzēm,
vienlaicīgi iestrādājot tajos zāļu sējumu.
Viens no galvenajiem projekta īstenošanas nosacījumiem ir atvēlēto līdzekļu apguve līdz 2015. gada jūnijam, jo projekts
“Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” 100 % apmērā tiek finansēts no Eiropas reģionālās attīstības fonda, tā kopējās
izmaksas ir EUR 960 182,36.

laika apstākļu prognozes, var secināt, ka
maksimālā upju notece 2015. gada pavasarī gaidāma mazāka nekā janvārī un februārī.
Ledus un sniega segas pakāpeniska
sairšana sākās jau janvāra otrās dekādes
sākumā. Līdz marta pirmās dekādes beigām ledus sega saglabājās vien Daugavā,
Pļaviņu ūdenskrātuvē, Ogres lejtecē, Gaujas augštecē.
Jau iepriekš informējām, ka noslēgumam tuvojas pavasara plūdos vairākkārt pārrautā Gaujas aizsargdambja I un
II kārtu rekonstrukcija. Hidrotehniskā
būve uzbērta no zemes īpašuma “Lindas”
līdz Ādažu pašvaldības zemes īpašumam
“Muižas attīrīšanas ietaises” un no zemes īpašuma “Vectiltiņi” līdz “Kadagas
tiltam”, sasniedzot projektētās augstuma
atzīmes, tāpat – ir izbūvētas paredzētās

Karīna Miķelsone

Sakopti grāvji pasargā no applūšanas
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nu sistēmas. Nosusināmajā teritorijā nedrīkst pieļaut koku un krūmu augšanu.
Arī akas jātīra, jānosedz ar vākiem un ap
tām jāierīko signālstabiņi. Kolektoru iztekas jāattīra no sanesumiem, jāappļauj,
kā arī jālabo teknes.

Meliorācijas sistēmas jākopj atbilstoši
Ādažu novada Saistošajiem noteikumiem
Nr.30 un Ministru kabineta noteikumiem Nr.714 “Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.

Mārīte Šketika

Grāvis pirms...

Foto – Mārīte šketika

Foto – Santa Voitehoviča

Sākoties pavasarim, kā allaž aktuāls
kļūst jautājums par teritoriju applūšanu.
No ikgadējiem plūdiem pasargā ne tikai
dambis, bet arī tīri un kopti grāvji.
Sava īpašuma robežās esošo grāvju
gultnēs un nogāzēs galvenokārt jānovāc
koki, koku un krūmu atvases, jāizvāc
grunts sanesumi grāvja gultnē, kas kavē
ūdens noteci, tāpat – sadzīves atkritumi, kritušie koki, piesērējums un bebru
aizsprostojumi. Jāiztīra caurteku piesērējums un jāatjauno to konstruktīvo
elementu bojājumus. Arī ekspluatācijas
aizsargjoslā jānovāc krūmi un koki, kas
traucē uzturēšanas darbus, un jāizvāc atkritumi un lūžņi, kas atrodas grāvī.
Lai nodrošinātu to darbību, jākopj dre-

... un pēc tīrīšanas
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PROJEKTI
Ādažu novada
dome
jau trešo gadu
pēc kārtas aicina ikvienu
Ādažu novada
biedrību vai
sabiedriski aktīvu iedzīvotāju grupu
piedalīties pašvaldības rīkotajā atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli”!
Konkursa mērķis nav mainījies un arī
šogad tiks atbalstīti projektu iesniegumi,
kuros paredzēts uzlabot dzīves kvalitāti
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu
novadā, kā arī veicināt Ādažu novada
iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par
savu dzīves vidi. Projektus konkursā var
iesniegt nereģistrētas iedzīvotāju grupas,
sabiedriskās organizācijas (biedrības
vai nodibinājumi) un reliģiskas organizācijas. Projektiem jābūt saistītiem ar
dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, un tiem jābūt tādiem, lai
tos spētu realizēt paši iesniedzēji. Projekta ietvaros radītajiem materiālajiem
un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt
pieejamiem pēc iespējas plašākai sabiedrības daļai. Projektu grupās jāapvienojas
vismaz 8 cilvēkiem, viena projektu grupa
var iesniegt tikai vienu pieteikumu.
Konkursā projektus var iesniegt kādā
no trim atbalstāmajiem pasākumiem:
■ Teritorijas labiekārtošana (bērnu
rotaļu laukumu izveide/labiekārtošana;
taku ierīkošana; ūdenstilpņu teritorijas
labiekārtošana u.c.);
■ Ēkas remonts (kāpņu telpas durvju/
logu nomaiņa; jumta remonts u.c.);
■ Izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās
jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana
(pasākumu organizēšanai nepieciešamo
telpu ierīkošana un vietas izveide; materiāli tehniskās bāzes nodrošināšana; pasākumu organizēšana u.c.).
Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šogad
pašvaldības piedāvātais finansējums vienam projektam, kas tiks īstenots visā
Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 1000 EUR.
Kā liecina pieredze, lielākā daļa konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” projektu tiek
īstenoti Ādažu ciemā, tāpēc, lai sekmētu
arī citu teritoriju attīstību, projektiem,
kas paredzēs teritorijas labiekārtošanas darbus ārpus Ādažu ciema, pašvaldības finansējums būs 3000 EUR. Projektu īstenotāji, kuru projektā iekļautās
izmaksas nepārsniegs maksimālo domes
finansējumu, varēs īstenot projektus, neieguldot savu līdzfinansējumu. Tomēr, ja
projekta īstenošanai būs nepieciešama
lielāka summa vai ja vērtēšanas rezultātā
tiks apstiprināta tikai daļa no pieprasītā
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (173) 2015

finansējuma, projekta iesniedzējam būs www.adazi.lv, sadaļā “Pašvaldība”/“jānodrošina savs līdzfinansējums.
Konkursi”/“Atbalsta konkurss “SabiedNeatkarīgi no tā, kurā vietā un kādas rība ar dvēseli””, kā arī Ādažu novada
aktivitātes būs paredzēts īstenot, visiem domes Attīstības un investīciju daļā.
projektiem būs jābūt realizētiem no 1. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūjūnija līdz 30. septembrim.
gums vērsties pie konkursa koordinatora
Izmaksas, kas tiks uzskatītas par at- un kontaktpersonas pašvaldībā – Ādažu
tiecināmām: materiālu izmaksas; aprī- novada domes projektu vadītājas Ingas
kojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, Pērkones, tālr. 67996900, e-pasts: inga.
kuros paredzēta galvenokārt pamatlī- perkone@adazi.lv.
dzekļu iegāde); darba algas, kas saistītas
Lai palīdzētu sagatavoties projekar projekta realizāciju un izpildi (tikai, tu konkursam, 30. martā plkst. 16.00,
ja nepieciešama profesionāla palīdzība, Ādažu Kultūras centra Galerijas telpās
piem., lai ievilktu elektrību); kancelejas tiks rīkots informatīvs seminārs par
izdevumi; reklāmas un sludinājumu iz- pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un
devumi; PVN (ja tas nav atgūstams).
konkursa nosacījumiem.
Lai
pieteiktos
konkursam, projektu pieteicējiem
jāaizpilda un Ādažu novada domē
jāiesniedz projekta pieteikums un
tam pievienojamie
dokumenti.
Tiks
izskatīti visi pietei- Projekta “Jauniešu kora “Mundus” skatuves tērpu šūšana” dalībnieki (2010)
kumi, kas iesniegti
atbilstoši konkursa
nolikumam, kā arī
atbilst
konkursa
mērķim un visiem
vērtēšanas kritērijiem.
Projektu
pieteikumi
tiks
pieņemti no 2015.
gada 16. marta līdz
17. aprīlim plkst.
14.00. Projektu pieteikumi un to pielikumi jāiesniedz
aizlīmētā aploksnē,
nosūtot to pa pas- Pirms un pēc projekta “Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka celiņa
tu vai iesniedzot labiekārtošanas turpinājums Ādažu centrā” īstenošanas (2011)
personiski domes
Kancelejā
(adrese: Ādažu novada
dome, Gaujas iela
33A, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164).
Uz aploksnes jānorāda: “Pieteikums
Projekta “Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana” dalībnieki un iziedzīvotāju iniciatī- mantotāji (2012)
vu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar
dvēseli””, kā arī
iesniedzēja nosaukums un kontaktinformācija.
Konkursa
nolikums, projekta
pieteikums un citi
dokumenti pieejami Ādažu novada Projekta “Upmalu vecāki – bērniem, Rotaļu laukums” dalībnieki
domes mājas lapā (2013)
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Foto – Ādažu novada domes arhīvs

Īsteno savu ieceri un piedalies Ādažu novada attīstībā!

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (13.02.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 10 deputāti: Māris Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris
Balzāns, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns,
Kerola Dāvidsone, Ilze Pētersone-Jezupenoka, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis
Neilands.

1. Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu.
Lēmums: Nodibināt darba tiesiskās attiecības
ar Juri Antonovu, pieņemot darbā domes Saimniecības un infrastruktūras daļā par projekta
vadītāju ar 2015. gada 16. februāri.

Balsojums: “par” – 8 (P.Balzāns, A.Brūvers,
V.Bulāns, K.Dāvidsone, P.Pultraks, L.Pumpure, J.Neilands, M.Sprindžuks), “pret” –
nav, “atturas” – 1 (I.Pētersone-Jezupenoka),
“nebalso” – 1 (J.Antonovs).

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Māris Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija
Keiša, Ilze Pētersone-Jezupenoka, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Jānis Neilands, Karina Sprūde, Edvīns Šēpers, Normunds
Zviedris.
1. Par grozījumiem 2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par ietves izmantošanu Gaujas
ielā 11”.
Lēmums: Veikt grozījumus 2014.gada 28.oktobra lēmumā Nr.241 „Par ietves izmantošanu
Gaujas ielā 11” un izteikt 1.2.apakšpunktu šādā
redakcijā: „1.2. sestdienās - no plkst. 08:30 līdz
plkst. 10:00 un no plkst. 18:00 līdz plkst. 19:00.”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
2. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos
noteikumos.
Lēmums: Veikt noteikumos Nr.6/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 24.05.2011. saistošajos
noteikumos Nr. 18 „Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību” redakcionālu labojumu, izsakot noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.
panta otro un trešo daļu”.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
3. Par redakcionāliem labojumiem saistošajos
noteikumos.
Lēmums: Veikt saistošajos noteikumos
Nr.1/2015 „Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei” redakcionālus labojumus, pamatojoties uz
VARAM 13.02.2015. atzinumu, kā arī, lai novērstu tehniskas kļūdas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
4. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu
rindā.
Lēmums: Atteikt uzņemt rindā uz pašvaldības
dzīvokli V.V.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
5. Par Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu
publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ādažu ciema ne-

kustamā īpašuma „Sūnas” lokālplānojuma 1.redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu
ne īsāku par četrām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
6. Par dalību projektā „PROTI un DARI!”
Lēmums: Piedalīties Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektā „PROTI un
DARI!”, sākot ar 2015.gada 1.aprīli. Par pašvaldības budžeta līdzekļiem nodrošināt mērķa grupas jauniešu uzrunāšanu un informēšanu. Par
projekta budžeta līdzekļiem nodrošināt atbalsta
pasākumu sniegšanu divu līdz deviņu mēnešu garumā atbilstoši izstrādātajām individuālajām pasākumu programmām, kā arī nodrošināt projekta
īstenošanai atbilstoša personāla piesaisti.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
7. Par tehniski ekonomisko pamatojumu izstrādi pašvaldības ieguldījumiem novada industriālajām teritorijām piegulošai publiskai
infrastruktūrai.
Lēmums: Uzsākt tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi publiskās infrastruktūras attīstībai
un pilnveidošanai plānotajiem projektiem Muižas
ielā, Eimuri, „Jaunkūlas”. Uzsākt Muižas ielas
tehniskā projekta papildināšanu, iekļaujot nepieciešamos inženiertehnisko komunikāciju risinājumus. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu 20500 EUR apmērā nodrošināt no pašvaldības
pamatbudžeta līdzekļiem (summa tiks precizēta
pēc iepirkuma procedūru veikšanas).
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
8. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA „Baltezera nams” nekustamā īpašuma nodokļa parādu EUR 12,91 apmērā
par zemi: “Ezerdzirnas”, Baltezers.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA “STONE DEVELOPMENT” nekustamā īpašuma nodokļa parādu par
nekustamajiem īpašumiem EUR 25045,38 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piešķirt SIA „Lat Eko Food” nekusta-

mā īpašuma nodokļa atvieglojumu 2015.gadā 25%
apmērā par nekustamo īpašumu – ēku Muižas iela
18A.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
11. Par atlīdzības noteikšanas komisijas izveidošanu.
Lēmums: Izveidot atlīdzības noteikšanas komisiju nekustamā īpašuma Kārklu ielā 12 iegādei.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
12. Par maksas pakalpojuma noteikšanu par
paraksta apliecināšanu.
Lēmums: Noteikt maksu EUR 1,24 bez PVN
apmērā par paraksta apliecinājumu saistībā ar paraksta vākšanu par likumprojektu vai Satversmes
grozījumu projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par tehniski sociāli ekonomiskā pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā.
Lēmums: Uzsākt tehniski sociāli ekonomiskā
pamatojuma izstrādi jaunas izglītības iestādes
būvniecībai Ādažu novadā. Lēmuma izpildei nepieciešamo finansējumu nodrošināt no domes
Attīstības un investīciju daļas budžeta līdzekļiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par vienotas izglītības sistēmas attīstības
iespēju izvērtējumu.
Lēmums: Pasūtīt pētījumu „Vienotas izglītības
sistēmas attīstības iespējas Ādažu un Carnikavas
novados”. Sagatavot sadarbības līguma projektu
starp Ādažu un Carnikavas novada domi pētījuma veikšanai. Pašvaldības finansējumu 50 %
apmērā no pētījuma veikšanai nepieciešamajām
kopējām izmaksām nodrošināt no Attīstības un
investīciju daļas budžeta līdzekļiem.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 2 (K.Sprūde,
N.Zviedris), “atturas” – nav.
15. Par skolēnu uzņemšanu Ādažu vidusskolas
1.klasē 2015./2016. mācību gadā.
Lēmums: Noteikt Ādažu vidusskolā 2015./2016.
mācību gadā sešas pirmās klases pamatizglītības
programmā un vienu pirmo klasi pamatizglītības
mazākumtautību programmā. Noteikt maksimālo skolēnu skaitu klasē: 28 skolēni pamatizglītības
programmā un 15 skolēni pamatizglītības mazākumtautību programmā.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: Māris
Sprindžuks, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija
Keiša, Ilze Pētersone-Jezupenoka, Pēteris
Pultraks, Jānis Neilands, Karina Sprūde,
Edvīns Šēpers, Normunds Zviedris.

1. Par dalību projektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību
publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu „Par dalību pro-

jektu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšana pašvaldību publisko teritoriju
apgaismojuma infrastruktūrā”” un sagatavot to
parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

Nr.18 „Saistošie noteikumi par sociālo pakalpojumu piešķiršanas kārtību Ādažu novadā.””
Nr.10 (13.02.2015.) “Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Ādažu vidusskolā.”
Nr.11 (13.02.2015.) “Par pašvaldības palīdzību
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam
bērnam pēc pilngadības sasniegšanas.”
Nr.16 (24.02.2015.) “Ādažu novada Ataru ciema nekustamo īpašumu “Kalnatari” un “Diža-

tari” lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi.”
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 30.

Ādažu novada domes kārtējā (24.02.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

Ādažu novada domes ārkārtas (27.02.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un
domes lēmumu kopsavilkums

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu
Vēstis” (Nr.173) izdots informatīvs pielikums,
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.1 (27.01.2015.) “Ādažu novada pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršana pirmsskolas izglītības ieguvei.”
Nr.6 (27.01.2015.) “Grozījumi Ādažu novada
domes 24.05.2011. saistošajos
18
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SLUDINĀJUMI

No sirds sveicam
februāra jubilārus!
Ansi Bērziņu 75 g.
Austri Laimoni Birznieku 75 g.
Valentīnu Judinu 75 g.
Mariju Melngaili 80 g.
Aiju Rasnaču 80 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

No sirds sveicam
marta jubilārus!
Dzidru Ābolu 70 g.
Vili Kļavu 70 g.
Voldemāru Šneideru 70 g.
Aleksandru Čudovu 75 g.
Gunti Pavāru 75 g.
Elmāru Rūci 75 g.
Ausmu Vinsku 75 g.
Jāni Lazdiņu 85 g.
Broņislavu Šaicānu 85 g.
Ritu Zeiboti 85 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome
MEKLĒ ĢIMENES ASISTENTUS

Ģimenes asistenta pakalpojumu Latvijas Samariešu
apvienība nodrošina sadarbībā ar pašvaldības
Sociālo dienestu:
 ģimenēm ar bērniem (kurām trūkst sociālās prasmes
un iemaņas);  cilvēkiem ar garīgā rakstura problēmām,
kam nepieciešams apgūt sociālās prasmes;  bērniem
bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas.
Plašāka informācija: gunita.kleinberga@samariesi.lv
vai pa tālruni 26319987
Latvijas Samariešu apvienība

PATEICĪBAS

SIA “Valdis F.” direktoram Vladimiram Freimanim
par atsaucību un sadarbību tirdzniecības kiosku
demontāžas procesā. Uz turpmāku sadarbību
cerot, Ādažu novada domes projektu vadītāja
Kristīne Berķe

Izsaku visdziļāko pateicību Ādažu pašvaldības
policijas inspektoriem Aigaram Grillim un
Donatam Vieru par operatīvo darbību un ļoti ātro
reakciju palīdzības sniegšanā. Liels paldies Jums!
Pateicībā, Zinaīda Bacunova

SLUDINĀJUMS

Piedāvā palīdzību dārza darbos
Jauns pensionārs ar harmonisku dzīves uztveri
vēlas nomāt dažas dobītes zaļumu audzēšanai
pret palīdzību dārza darbos.
Zvanīt pa tālr. 28794570 Jānis

LIELDIENU PASĀKUMS SENIORIEM
UN REPRESĒTAJIEM
6. aprīlī plkst. 14.00
Ādažu Kultūras centrā Gaujas ielā 33A
Mīļi aicināti visi seniori un represētie!
Pensionāru padome

SENIORU IKMĒNEŠA TIKŠANĀS

18. martā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
Temats – jaunas kara darbības formas Ukrainā.
Lektori no Ādažu garnizona.
Seniori varēs iegādāties biļetes kolektīvam teātra
apmeklējumam uz izrādi “Amadejs” Dailes teātrī
š.g. 29. martā par pazeminātām cenām.

15. aprīlī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
Lektore – Solvita Pekstiņa.
Seniori varēs iegādāties biļetes kolektīvam teātra
apmeklējumam uz izrādi “Divpadsmit krēsli” Jaunajā Rīgas teātrī š.g. 26. aprīlī
par pazeminātām cenām.
Pensionāru padome

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKĀ JĒZUS KRISTUS
DRAUDZE

dziedināšanas dievkalpojumi svētdienās
no plkst. 16.30 –18.30
Slimo dziedināšanas dievkalpojumi:
26. aprīlī, 10. maijā
Gavēņa dievkalpojums: 29. martā
Jēzus Kristus augšāmcelšanās dievkalpojums
5. aprīlī
Ādažu vecās pagastmājas telpās Gaujas ielā 16,
2. stāva zālē

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI
ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES KAPELĀ

PŪPOLSVĒTDIENA
Svētdien, 29. martā plkst. 15.00
Pūpolu un palmu zaru svētīšana

Kunga Augšāmcelšanās dienas
LIELDIENU sv. Mise
Svētdien, 5. aprīlī plkst. 15.00
Lieldienu ēdiena un ūdens svētīšana

KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA
Svētdien, 12. aprīlī plkst. 15.00
Pēc sv. Mises draudzes Lieldienu agape

Pirms katras svētās mises Grēksūdzes sakraments
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personu
apliecinošs dokuments
Tuvākā informācija pa tālr. 26434830

MEŽA TAKU SKRĒJIENS
“GARKALNES MEŽU STIRNU BUKS”

Š.g. 12. aprīlī Garkalnē (Garkalnes Bļodā) notiks
meža taku skrējiens, kura laikā risināsies skriešanas
sacensības četrās distancēs.
Sākums plkst.10.00
Reģistrēšanās skrējienam notiek mājas lapā
www.stirnubuks.lv
28km distance ieiet Ādažu novadā pie Garkalnes
kapiem, turpinās nelielu gabalu pa veco Rīgas Pēterburgas ceļu uz Āņu pusi un iegriežas mežā pie
Ādažu desu darbnīcas ražošanas ceha.

ĀDAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS DRAUDZES
DIEVKALPOJUMI LIELDIENU LAIKĀ
BALTEZERA BAZNĪCĀ
29. martā plkst. 11.00
Pūpolu jeb Palmu svētdienas dievkalpojums
2. aprīlī plkst.19.00
Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
3. aprīlī plkst. 19.00
Lielās Piektdienas - Krusta godināšanas dievkalpojums
4. aprīlī plkst. 23.00
Lieldienu nakts vigīlija
5. aprīlī plkst.11.00
Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums

ĪPAŠI VAKARI LAULĀTO PĀRIEM

Četri trešdienu vakari – četras svarīgas tēmas
 Kādā valodā ir jārunā, lai viens otru saprastu?
 Kādai būtu jābūt vecāku lomai laulībā?
 Kā nepazaudēt vienam otru, kad ģimenē ienāk bērni?
 Kādēļ laulībā tik svarīgi ir piedot?
Vakara gaitā pāriem būs iespēja baudīt gardas
vakariņas, pavadīt laiku divatā un klausīties konkrēto
tēmu. Nodrošināsim bērnu pieskatīšanu.
Tiekamies, sākot ar 25. martu plkst. 19. 00, kafejnīcā
“Madcafe”, Gaujas ielā 8 Ādažos.
Vietu skaits ierobežots.
Pieteikšanās un tuvāka informācija
gimenekadavana@gmail.com vai zvanot 25543178 (Inga)
Vakarus organizēs entuziastu grupa – ģimenes no
Misijas baptistu draudzes Ādažos
Ja vēlaties uzzināt vairāk par Misijas baptistu draudzi, apmeklējiet mūsu mājas lapu www.misijasdraudze.lv vai rakstiet uz e-pastu gimenekadavana@
gmail.com, vai zvaniet 26554780

© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv

Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Makets, korektūra SIA AKA Dizains.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “DARDEDZE HOLOGRĀFIJA”. Tirāža 4000 eksemplāri.

ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (173) 2015

19

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES FEBRUĀRĪ UN MARTĀ
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171
www.adazikultura.lv

26. martā plkst. 19.00

No 20. februāra – 31. martam
VĒSTURES UN MĀKSLAS GALERIJĀ IZSTĀDE

LATVIJAS HOKEJAM – 80
Izstādes idejas autors un tematiskās daļas
veidotājs Ēvalds Grabovskis.
Interesentiem ir iespēja noskatīties Sandija
Semjonova dokumentālo filmu
LEĢENDA DINAMO
No 16. – 31. martam

10. aprīlī plkst. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Starptautisks projekts-muzikls
ČIGĀNU BARONS
Piedalās: Ishtvan Kvik (LT), Rozze (SWE),
Aljona Mihai (RUS),
čigānu dejas princese Anhela Koldarous (GER),
čigānu ģitāras virtuozs Arturo Sabilas (LT),
Kaspars Pudniks (LV) un citi.

Koncertizrāde bērniem
MANAS MĀJAS ZVĒRU DĀRZS
Koncertizrādē skanēs 14 Jāņa Lūsēna dziesmas ar Pētera Brūvera, Leona Brieža, Ineses
Zanderes un Plūdoņa dzeju.
Kopā ar Ralfu Eilandu uz skatuves darbosies bērnu un jauniešu vokālā ansambļa
“Kolibri” dalībnieki, kuri gan dziedās, gan,
izmantojot pantomīmas elementus un
kustību improvizācijas, veidos izrādes
scenogrāfiju, pārtopot par jebkuru no
koncertizrādes personāžiem.

Biļetes EUR 8.00 – 12.00 Biļešu Paradīzes kasēs
www.bilesuparadize.lv

27. martā plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Valmieras kinostudijas teātra izrāde bērniem
DUSMĪGIE PUTNI

Biļetes EUR 6.00 – 8.00 Biļešu Paradīzes kasēs
www.bilesuparadize.lv

IZSTĀŽU ZĀLĒ

17. aprīlī plkst. 19.00

Sadarbībā ar žurnālu “Četras sezonas”
fotoizstāde
MŪSU KULINĀRIJAS MANTOJUMS
17. martā plkst. 19.00

Grupas ”OTRĀ PUSE” koncertprogramma
MANA PILSĒTA

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ādažu vokālā grupa “RAKARI” un
KRISTIĀNA STIRĀNE
ielūdz uz diska prezentācijas koncertu
RAKARU RAIBUMIŅI
Biļetes: EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

28. martā plkst. 17.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

VPDK ”Sprigulis” un JDK ”Sprigulītis”
aicina uz sadanci
IEDEJOSIM PAVASARĪ
Piedalīsies kolektīvi ”Bandava” no Kuldīgas,
”Luste” no Ulbrokas, ”Bitīte” no Rīgas,
”Krustu šķērsu” no Saulkrastiem
Ieeja brīva

No 1. – 30. aprīlim
IZSTĀŽU ZĀLĒ
Ādažu fotogrāfu biedrības izstāde
Biļetes EUR 3.00 Kultūras centra kasē pasākuma dienā

18. martā plkst. 06.00
PIE KULTŪRAS CENTRA

Ādažu folkloras kopa un
Rīgas Kultūras un mākslas centra ”RITUMS”
folkloras kopa ”LAIVA” aicina uz
PAVASARA SAULGRIEŽIEM
Sagaidīsim sauli un svinēsim Lielo dienu!
Līdzi jāņem krāsotas olas, vilnas dzija un
krāsainas lentītes!
24. martā plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Latviešu dokumentāla filma
FREIMIS. MĀRTIŅŠ FREIMANIS
Dokumentālajā filmā apkopoti spilgtākie
fragmenti no aizraujošākajiem un
emocionālākajiem brīžiem
Mārtiņa dzīvē.
Biļetes EUR 3.00 Kultūras centra kasē
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ZAĻI
2. aprīlī plkst. 18.00

”Tas beidzot notiks – ieskandināsim pavasari ar īpaši mīlētājiem un romantiķiem
domātu programmu, jo kas gan mēs šajā
dzīvē būtu bez mīlestības. Gatavojamies ar
lielu atbildību, jo vēlamies sniegt klausītājiem kvalitatīvu mūzikas baudījumu...”
Biļetes EUR 7.00 – 15.00 Biļešu Paradīzes kasēs
www.bilesuparadize.lv

28. aprīlī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

RĒZIJA KALNIŅA UN LAIMA JANSONE
dzejas un mūzikas ciklā
BRĪDIS PĒC VAKARIŅĀM

CERIŅU ZĀLĒ

LIELDIENU ieskaņas koncerts
PAVASARI GAIDOT
Latviešu tautasdziesmas par dabu, Sauli
un Dievu
Muzicēs Rīgas Kultūras un mākslas centra
”Ritums” folkloras kopa ”LAIVA” un Ādažu
folkloras kopa
Vadītāja Anda Ābele
Ieeja brīva

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

Attiecības. Dialogs un Monologi. Skaņa un
Dzirde. Klausīties un Sadzirdēt...
Biļetes EUR 6.00–12.00 Biļešu Paradīzes kasēs
www.bilesuparadize.lv
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