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Ādažu novada dome sveic iedzīvotājus Latvijas
Republikas proklamēšanas 97. gadadienā!

Godātie ādažnieki,
18. novembri sagaidām ar domām par mūsu
valsti – Latviju, kura aizvada kārtējo izaicinājumu pilno gadu. Varam būt pateicīgi par
to, ka nav jāpiedzīvo kara šausmas un neskaidrība, kas mājo Ukrainā. Varam būt pateicīgi par to, ka bēgļu straumes ir šķietami
tālu no mums. Varam būt pateicīgi, ka NATO
ir šeit pa īstam – ne tikai ar karogiem un konferencēm, bet ar reālu spēku, kas dod mums
drošības izjūtu. Tomēr ir arī bažas. Jo šķietamais miers ir trausls. Krievija pēc Ukrainas atver otro fronti Sīrijā, Eiropu šķeļ valstu
egoisms un nespēja risināt bēgļu problēmu.

Eiropa ir novājināta ne tikai ekonomiski, bet
arī politiski, un to redz visa pasaule. Latvija
šajā izaicinājumu un bangu pilnajā jūrā ir kā
maza laiviņa, kas mēģina izpeldēt. Ir peldēts
braši, bet biedē tas, ka airētāju paliek aizvien
mazāk. Mazāk, jo nav ticības, ka zinām, kur
peldam. Latvijas šī gada iekšējā politika ir
spogulis nedrošības sajūtai un neizlēmībai.
Ekonomika aug, bet tālu no vēlamā. Aizbraukšana radījusi sekas valsts finanšu sistēmā – vecā norēķinu kārtība izglītībā, veselībā
un pašvaldību starpā vairs nedarbojas. Tādēļ
valdība mēģina pārdalīt par labu pilsētām un

teritorijām, kur pustukšas skolas un tukšas
kabatas, no tiem, kam pārpildītas skolas un
nepietiek bērnudārzu. No artimētiskās puses viss ir pareizi, jo noņemt var tikai tam,
kuram ir, ko noņemt. No tautsaimnieciskās
puses tas ir greizi – jo tiek noņemts teritorijām, kuras attīstās, noņemts efektīvai pārvaldībai un atdots neefektīvai pārvaldībai,
un teritorijām, kur cilvēki turpina aizbraukt.
Arī no sociālā viedokļa ir maz taisnīguma,
jo dubultā zaudē tie cilvēki, kuri pametuši
dzimto pusi, kas nolēmuši aiziet no bezce→ 3. lpp.

Foto – Laima Jātniece
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MĒNESIS BILDĒS

 Velo entuziasts Viesturs Silenieks ieradies
Ādažu novadā, lai popularizētu velo
infrastruktūras attīstības idejas.

 Šā gada novembrī Ādažu fotogrāfu
biedrība atzīmēja savu 5 gadu jubileju!
Apsveicam! Biedrības līdz šim lielākais
sasniegums, ar ko pamatoti var lepoties,
izveidota skaistā fotogrāmata “Fotografēts
Ādažos”, kas tikusi nominēta grāmatu
mākslas konkursam “Zelta ābele”.
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 Vācijas bruņoto spēku militārā tehnika
atstāj Ādažu garnizonu.

 Biedrības “Ādažu uzņēmēji” vadītājs Uldis Štēbelis un
Andris Staļģevics, VUGD Ugunsdrošības normatīvu
nodaļas priekšnieks, uzņēmēju organizētā semināra
laikā, kurā uzņēmēji tikās ar VUGD, Latvijas Tirdzniecības
un rūpniecības kameras un Ādažu novada domes
pārstāvjiem.

Foto – Artis Brūvers

 Latvijas Leļļu teātra izrāde
“Trakulīte
Sandalīte”
Ādažu
Kultūras centrā.

Foto – “ĀdažiVelo” arhīvs

Foto – Laima Jātniece

 Veloorientēšanās sacensības “xVelo” pulcē
vairāk nekā 230 dalībnieku no piecām valstīm.

Foto – Ādažu fotogrāfu biedrība

Foto – Laima Jātniece

 Tēlniecības vecmeistares Ēvī Upenieces izstāde
Ādažu Kultūras centrā pulcē mākslas zinātniekus,
žurnālistus un citus interesentus.

 Jau 2 gadus ādažniekus un novada viesus
priecē "Pērkonu ceplis". Svētku viesus cepļa
dzimšanas dienā sajūsmina atraktīvi eksperimenti.

Foto – Laima Jātniece

Foto – Laima Jātniece
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Uzstādīti jauni rotaļu laukumi
Kadagā un Pirmajā ielā.

 Labākie makšķernieki sacensībās “Ādažu līdaka 2015”!

 “ĀdažiVelo” un “HTC Bike Tours” organizētais seminārs velo
entuziastiem par uzturu, treniņiem ziemā un velo ceļojumiem.

ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (180) 2015

NOVADĀ
1. lpp. → Ādažu novada dome sveic iedzīvotājus Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienā!
rības, lai sāktu jaunu dzīvi, bet tos sagaida
pārpildīti bērnudārzi un skolas. Šī ir Ādažu
šī gada skaudrā realitāte. No valdības puses
nāk pārsteigumi viens pēc otra – izvairīšanās
no privāto bērnudārzu finansēšanas, skolotāju algu reforma un pašvaldību izlīdzināšanas
sistēmas reforma. Visas šīs reformas nozīmē
vienu – Pierīgai jāpiemaksā visai valstij. Ja
līdz šim pašvaldību izlīdzināšanā Ādažu pašvaldība maksāja ap 800 000 EUR gadā, tad no
2017. gada šis apjoms pārsniegs 1, 3 milj. EUR
gadā. Šī summa ir līdzvērtīga viena neliela
bērnudārza izbūvei ik gadu. Tātad Ādaži neuzbūvēs katru gadu vienu bērnudārzu, bet šo
naudu saņems tukšo skolu krāsnis. Par spīti
ārējiem un iekšējiem izaicinājumiem Ādaži
nelūst, bet turpina augt. Kopējais iedzīvotāju
skaits strauji tuvojas 11 tūkstošu atzīmei un
pieaug darbspējīgo iedzīvotāju, kā arī bērnu
skaits. Tas nozīmē, ka augs arī mūsu budžets
un pašvaldības spēja nodrošināt pakalpojumus iedzīvotājiem. Šis gads Ādažu pašvaldībā bija saimniecisko reformu gads – domē
sevi pieteica daudz jaunu speciālistu, kuri
devuši savu pienesumu. Dome ir tik stipra,
cik varoši ir tās cilvēki. Vienmēr var vēlēties
vairāk, bet padarīts nav maz:
• mūsu Gaujas svētki noskanēja pāri novadiem;
• Ādažu novads kļuvis krāšņāks – katros
svētkos mūs priecē tematiskie rotājumi, izveidotas krāšņas puķu dobes centrā, ciematos – rotaļu un sporta laukumi, sakārtotas

pludmales, esam atjaunojuši grantētos ceļus;
• uzstādījām jaunās LED lampas Gaujas ielā,
Pirmajā ielā un Kadagā;
• ir pirmie panākumi cīņā ar graustiem – tiek
nojaukta vecā ferma aiz Kadagas dzīvojamajām mājām, vietā izstrādāta vīzija – telpiskais
plānojums nākotnes Kadagai;
• lai ādažnieki ietaupītu laiku un nebūtu
jākārto dokumenti Rīgā dažādās valsts iestādēs, esam radījuši alternatīvu – modernizējuši domes Klientu apkalpošanas centru.
Kopš oktobra ādažnieki var saņemt arī lielāko valsts iestāžu pakalpojumus;
• pabeidzām Gaujas aizsargdambja rekonstrukciju Ādažu centrā;
• Baltezerā un Alderos darbību uzsāk jaunā
kanalizācijas sistēma;
• Garkalnes ciema iedzīvotāji šogad pārsteidza ar savu entuziasmu un kopības spēku
– par projekta līdzekļiem izveidots futbola
laukums un hokeja laukums, kas gaida salu;
• kopā ar Garkalnes pašvaldību izbūvējām
Kodes grāvi, kas šķērso abus novadus un susina abas Garkalnes;
• uzsākti daudzi citi nozīmīgi darbi novadā,
par kuriem dzirdēsim tuvākajos gados.
Par to ir liels lepnums, un tas ādažniekiem
apliecina mūsu kopējo spēku un varēšanu.
Ir arī neveiksmes – neizdevās uzbūvēt veloceliņu Gaujas ielā, jo neizdevās rast kompromisu ar privātpersonām jautājumā par
dažiem kvadrātmetriem smilšainas zemes.
Žēl – tas projekta realizāciju paildzinās par
vairākiem gadiem. Bet no kļūdām ir jāmācās, lai nākamie soļi būtu drošāki un platāki.
Mūsu galvenie mērķi nākamajiem gadiem ir
jaunas ēkas būvniecība Ādažu vidusskolas

sākumskolas posma skolēniem, kā arī drošas vides nodrošināšana tās apkārtnē. Tas
nozīmē – arī visas jaunajai skolai piegulošās
infrastruktūras izveidošanu, pievedceļu un
galvenās ielas sakārtošanu. Tas prasīs lielus
finanšu un administratīvos resursus, tādēļ
šobrīd norit domes administratīvo resursu
pārkārtošana un finansējuma plānošana
daudzu gadu perspektīvā. Novada iedzīvotāji aptaujās atzina, ka ceļi ir vissāpīgākais
jautājums Ādažu novadā, šobrīd strādājam
pie jaunas koncepcijas ceļu apsaimniekošanā, lai uzlabotu ielu un ceļu stāvokli, sākot
ar centru un tālāk pakāpeniski – visā novadā. Tas prasīs gadus, bet mēs to izdarīsim.
Romu arī neuzcēla dienas laikā, arī Ādaži
no laukiem par pilsētu netaps vienā dienā.
Šobrīd strādājam pie pašvaldības bērnudārzu paplašināšanas, turpināsim līdzfinansējumu mūsu privātajiem partneriem.
Šis tiešām ir izaicinājumu laiks gan katram
ģimenē, gan mums visiem – novadā, valstī
un Eiropā. Bet izaicinājumu laiks ir arī iespēju laiks. Jo grūtības mums liek domāt un
strādāt ātrāk un rīkoties nekļūdīgāk. Tieši
spēja pielāgoties
pārmaiņām ir
mūsu brīvības
un neatkarības
pamats.
Pastāvēs, kas
pārvērtīsies!
Sveicu ādažniekus Valsts
svētkos!
Patiesā cieņā,
Māris Sprindžuks

Piesaki mūsu novada sportistus konkursam “Ādažu sporta laureāts 2015”!
Līdz 4. decembrim aicinām pieteikt kandidātus sporta laureātu konkursam “Ādažu sporta laureāts 2015”.
Konkursa ietvaros tiks apbalvoti Ādažu novada labākie sportisti, treneri un sporta darbinieki par augstākajiem sasniegumiem un uzrādītajiem rezultātiem novada, valsts un starptautiskā mēroga sporta sacensībās.
Konkursa dalībniekus ir iespējams izvirzīt kādā no nominācijām: “Ādažu labākais sportists”, “Ādažu labākā
sportiste”, “Labākā jaunā sportiste”, “Labākais jaunais sportists”, “Ādažu labākā komanda”, “Ādažu labākais
treneris”, “Uzlecošā zvaigzne sportā”, “Gada notikums sportā”, “Gada sporta skolotājs”, “Gada sporta atbalstītājs”, “Aktīvākais sporta klubs”.
Iesakām iepazīties ar konkursa nolikumu Ādažu pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā “Sports”.
Pieteikumus līdz 4. decembrim var iesniegt Ādažu novada domes Sporta daļā, Gaujas iela 30, Ādažos, LV–2164,
Ādažu Bērnu jaunatnes sporta skolā, Gaujas iela 30, Ādažos, LV-2164 vai elektroniski: peteris.sluka@adazi.lv, sporta.skola@inbox.lv. Sporta
laureāta pasākums notiks 19. decembrī Ādažu Kultūras centrā.
Laima Jātniece

Aicinām piedalīties konkursā “Ziemassvētku noformējums 2015”
Lai radītu svētku noskaņojumu Ādažu
novadā, kā arī veicinātu novada atpazīstamību un vizuālā tēla pilnveidošanu, aicinām no 29. novembra līdz 21. decembrim
piedalīties rotājumu un noformējumu
konkursā “Ziemassvētku noformējums
2015”, piesakot savu svētku noformējumu
kādā no piecām kategorijām:
• pakalpojumu sniegšanas un tirdzniecīĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (180) 2015

bas vietas;
• viesnīcas, viesu nami, kempingi u.c.
tūrisma objekti;
• kultūras, sporta un izglītības iestādes;
• privātu uzņēmumu un organizāciju
ēkas un tām piegulošās teritorijas;
• privātās un daudzdzīvokļu ēkas un tām
piegulošās teritorijas.
Īpaši aicinām konkursā piedalīties no-

vada uzņēmējus un izmantot vizuālā
mārketinga komunikācijas formu – Ziemassvētku noformējumu – uzņēmuma
atpazīstamības veicināšanai!
Plašāka informācija par konkursu un tā
nolikums pieejams domes mājaslapas
www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība”/“Konkursi”/“Konkurss “Ziemassvētku noformējums 2015””
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ESI NOVADA PATRIOTS – DEKLARĒJIES ĀDAŽU NOVADĀ!
Ikviens var sakārtot vietu, kur dzīvo.
Ja Tava dzīvesvieta ir Ādažu novads, aicinām Tevi šeit deklarēties! Deklarēšanās mērķis ir reģistrēt Tavu sasniedzamības adresi, lai Tev adresēta pasta un cita korespondence sasniegtu Tevi iespējami ātri, nevis ceļotu uz
Tavu deklarēšanās vietu citur Latvijā.

Tava deklarēšanās ir ļoti svarīga arī pašvaldībai, jo no Taviem un citu šeit deklarēto iedzīvotāju nodokļiem Ādažu novadā tiks uzturēta skola un bērnudārzi, ceļi un ielas, labiekārtota
un uzkopta publiskā teritorija, rīkoti sporta un atpūtas pasākumi un sniegti daudzi citi iedzīvotājiem būtiski pakalpojumi.

Kāpēc nepieciešams deklarēties Ādažu novadā?
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju ieguldījums Ādažu novada attīstībā ir ļoti nozīmīgs. Lai samaksātie nodokļi
sasniegtu mūsu novada budžetu, ir svarīgi ikvienam novada iedzīvotājam būt deklarētam Ādažos. Lai pašvaldība spētu nodrošināt kvalitatīvākus pakalpojumus, attīstīt novada infrastruktūru, sākt jaunas skolas būvniecību, turpināt veikt remontdarbus izglītības iestādēs un izmaksāt sociālos pabalstus, nodrošināt labāku
izglītības pieejamību, bagātinātu kultūras un sporta dzīvi, kā arī uzlabotu citas sfēras – ir būtisks mūsu kopējo
pieejamo finanšu līdzekļu apjoms.
Viena deklarētā iedzīvotāja IIN gada iemaksa pašvaldības Lai šīs ieceres īstenotu, ir svarīgi apzināt iedzīvotāju ienākuma nodok2015. gada budžetā
ļa (IIN) ieņēmumu prognozi, kur
viena no būtiskākajām nodokļu
ieņēmumu sadaļām ir iedzīvotāju
ienākuma nodoklis , kas veido 84%
no kopējiem nodokļu ieņēmumiem.

Katrs strādājošais iedzīvotājs, kurš deklarēsies Ādažu
novadā, automātiski palielinās pašvaldības budžeta iespējas un pieaugumu mums
visiem ikdienā nepieciešamajās sfērās.
Viens Ādažos deklarēts un strādājošs iedzīvotājs 2015. gadā valsts
budžetā ir iemaksājis vidēji 903
EUR IIN, no kuriem 181 EUR palicis valsts budžetā un pašvaldības
budžetam tikuši novirzīti 722 eiro.
Pašvaldību izlīdzināšanas fondā
šajā gadā iemaksāti 40 eiro gadā
no viena Ādažos deklarētā iedzīvotāja IIN*.
EUR 35/gadā - pārvaldes izmaksas; EUR 18/gadā - sabiedriskās kārtības uzturēšana; EUR 12/gadā - savstarpējie norēķini par
*Ādažu
novada bērniem, kuri apmeklē citu pašvaldību izglītības iestādes; EUR 12/gadā - rezerves fondam ārkārtas situācijām; EUR
8/gadā - aizņēmumu % maksājumi; EUR 6/gadā – deputāti; EUR 7/gadā - līdzdalība ERAF līdzfinansētajam ūdenssaimniecības projektam; EUR 5/gadā – komisijas; EUR 3/gadā - laikraksts
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Kā deklarēties?
Deklarēties bez maksas var portālā www.latvija.lv, sadaļā “Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” https://www.
latvija.lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts, veidlapas adreses laukā norādot savu dzīvesvietas adresi Ādažu novadā.
Deklarēšanās elektroniski notiek ar Tavas internetbankas starpniecību. Ja rodas neskaidrības par dzīvesvietas
deklarēšanu, esi laipni gaidīts Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, kur
pieejams dators ar interneta pieslēgumu, darbinieki palīdzēs iesniegumu arī noformēt. Dzīvesvietu vari deklarēt arī klātienē, Iedzīvotāju uzskaites dienestā, Gaujas ielā 33A, 2.stāvā (232.kab.).

Kādi ir ieguvumi, esot deklarētam Ādažu novadā?
Papildu tam, ka būsi sasniedzams savā faktiskajā dzīvesvietā, atgādinām par priekšrocībām, kas pienākas Ādažu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem:
• zemāks nekustamā īpašuma nodoklis zemei – 1% no zemes kadastrālās vērtības;
• nekustamā īpašuma nodokļu atlaide daudzbērnu ģimenēm, ja viens no vecākiem un vismaz 3 bērni vecumā līdz 18 gadiem ir deklarēti īpašumā Ādažu novadā;
• bērna piedzimšanas pabalsts, ja ģimenē ir piedzimis mazulis;
• vieta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai pašvaldības līdzfinansējums privātajā
bērnudārzā bērnam no pusotra gada vecuma;
• bezmaksas sabiedriskais transports uz skolu un mājup skolēnam pamatskolā vai 50%
atlaide autobusa biļetei uz skolu un mājup vidusskolēnam;
• atlaides par profesionālo izglītības iestāžu pakalpojumiem un Ādažu pirmsskolas izglītības iestāžu pulciņu apmeklējumiem. Ar 2016.gada 1. janvāri Ādažu Mākslas un mūzikas
skolā un Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā būs samazināta noteiktā vecāku līdzfinansējuma maksa.
• apmaksāts psihologa pakalpojums krīzes vai ārkārtas situācijās;
• sabiedriskā transporta atvieglojumi senioriem, kuri vecākiem par 70 gadiem;
• pabalsts politiski represētajām personām 71,14 EUR, atzīmējot Valsts svētkus novembrī;
• 50% apmaksāts (līdz 107 EUR mēnesī) – logopēda, Montesori pedagoga, reitterapijas,
smilšu terapijas pakalpojums bērniem – invalīdiem un bērniem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu;
• privilēģiju karte. Pašvaldība paredz 2016. gadā ieviest Ādažu novadā deklarētā iedzīvotāja privilēģiju karti, kas dos Tev iespēju saņemt priekšrocības un atlaides pašvaldības
pakalpojumiem, komercpakalpojumiem un precēm Ādažu novadā.
Paldies Ādažu novada iedzīvotājiem par samaksātajiem nodokļiem!
Māja un vieta, kurā dzīvojam, ir liela mūsu dzīves sastāvdaļa. Tā ir vieta, kurā atpūšamies no pasaules straujajiem notikumiem un kurā uzkrājam spēkus. Ja Tava dzīvesvieta ir Ādažu novads, aicinām Tevi būt līdzatbildīgam mūsu kopējās mājas uzlabošanai, jo novads ir Tavas dzīvesvietas telpas paplašinājums.
Ja vēl neesi deklarējies Ādažu novadā, vari to pagūt izdarīt līdz š.g. decembra beigām, tādējādi kļūstot par
Ādažu novada patriotu!

*

2015. gada 1. janvārī Ādažos bija deklarēti 10 627 iedzīvotāji, no tiem darba spējas
vecumā – 6 900 iedzīvotāju.
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Ādažu novada dome
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KULTŪRA

Upe.

“Sprigulītis” viesojas Lietuvā

Foto – Signija Roze

Šobrīd vecākā strādājošā latviešu tēlniece
Ēvī Upeniece šogad skaisti atzīmē savu 90
gadu jubileju ar divām personālizstādēm
– viena vasarā bija skatāma Sv. Pētera
baznīcas telpās, otra – vēl līdz 1. decembrim redzama Ādažu Kultūras centrā.

Oktobra sākumā TDA “Sprigulītis” devās
viesoties uz Lietuvu, kur Klaipēdas drāmas
teātra telpās notika sadraudzības koncerts ar
lietuviešu kolektīviem. Sadraudzība veidojusies pateicoties lietuviešu dejotājai, kura iepriekšējā sezonā dejoja “Sprigulīša” sastāvā.
Koncertā piedalījās Klaipēdas novada kultūras centra “ŽVEJU RŪMAI” jauniešu deju
kolektīvs “Žilvinas” (mākslinieciskā vadītāja
Gitana Puziniene, koncertmeistars Bronius
Tamošaitis), Vitauta Dižā Universitātes tautas
deju ansamblis “Žilvitis” (mākslinieciskais vadītājs Edgaras Šnipaitis, pavadošās grupas vadītāji Stanislovas Straševicius, Jurga Senkute
6

līdzdalību atdzīvinājusi šos it kā cietos
un vēsos izteiksmes līdzekļus. Var tikai
vēlreiz pārlasīt un iegaumēt tos vārdus,
kurus par Mākslinieci šogad izdotajā
darbu kopojumā rakstījusi māksliniece Džemma Skulme: “Viņas skulptūrās
– sarežģītais, vibrējošais, kustīgais, elpojošais mijas ar tīrām, pārliecinošām,
pat rafinētām formām. Sievišķais un
vīrišķais – šādā perfektā mijiedarbībā.
Gleznieciskais un tēlnieciskais. Patinas,

Foto – Ilze Filipova

“Viņa tiešām ir apbrīnojuma,” par Ēvī
Upenieces izstādē apskatāmajiem, arī
2015. gadā tapušajiem tēlniecības darbiem, saka mākslas zinātniece Ingrīda
Burāne, kura pēc izstādes apmeklēšanas
Ādažu Kultūras centrā izteica atzinību
par tās prasmīgo izveidošanu, kā arī dalījās savās pārdomās par mūsu novadnieces ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturē.
“Ādažu Vēstis” piedāvā ieskatīties Ingrīdas Burānes pārdomās.

Ēvī Upenieces darbi aizvien uzrunājuši skatītājus un bijuši mākslas kritikas
atzinīgi vērtēti kā Latvijā, tā ārvalstīs.
Un tam ir savs pamatojums, jo kopš
pirmajiem pastāvīgā darba gadiem, kad
absolvēta Mākslas akadēmija (1952.,
d.d. “Artūra Frinberga portrets”, vad. T.
Zaļkalns), māksliniece aizvien palikusi uzticīga divām savām pamattēmām
– latviešu mākslas darbinieku portretējumi (Astrīda Kairiša, Maija Tabaka,
Olga Lisovska, Vija
Artmane, Elza Radziņa, Māra Ķimele
un daudzi citi), kas
aizvien paliks latviešu kultūrvēsturē
kā neizdzēšamas zīmes, un alegoriskas,
simboliskas
figurālas kompozīcijas
(“Mūza”, “Upe”, “Salaspils madonna”, “Spīdola”,
“Gauja” u.c.),
kurās
sev
vien raksturīgā plastiskā
valodā viņa
atklājusi sievietes ķermeņa skaistumu
un dziļāko
būtību.
Ir
strādāts arī
memoriālajā tēlniecī- Tumšais mākonītis. 2015. g.
bā un veikti
vairāki nozīmīgi pasūtījumi. Ēvī Upenieces profesionālā meistarība ir vienlīdz augsta un atpazīstama ne tikai viņas
izveidoto tēlu galerijā, bet arī veidā, kā
viņa strādā savos iecienītajos, visbiežāk
izmantotajos materiālos – akmenī un
bronzā. Var teikt, ka viņa pilnībā iepazinusi, izjutusi, ar savu roku un sirds

sūbējuma laika zoba izmantojuma virtuoza prakse. Lūk, tas
ir tas Lielais, kas Ēvī tēlniecības
darbus padara tik saistošus gan
“tais laikos”, gan šodien. Mīlēta
un cienīta gan pagājības gados,
gan šodien.”
Jā, pat ļoti piesātinātajā Latvijas
radošo personību vidē, Ēvī Upeniecei ir īpaša un ļoti nozīmīga vieta. Rets iespēj atklāt savu
talantu tik viengabalaini, pārliecinoši
un uzrunājoši. Var teikt, ka viņas dzīve
mākslā un paliekošajās vērtībās ir – pienākums, atbildība un mīlestība. Mūsu,
viņas laikabiedru, skatītāju uzdevums ir
tēlnieces unikalitāti, veikumu prast skatīties, saskatīt un novērtēt.
Foto – Signija Roze

Foto – Signija Roze

Rets iespēj atklāt savu talantu tik viengabalaini, pārliecinoši un uzrunājoši

Ingrīda Burāne,
mag.art., Latvijas Mākslas akadēmijas
Informācijas centra vadītāja

un Roma Paulauskiene) un Bērnu un jauniešu tautas deju studija “Mažasis Suvartukas”
(mākslinieciskā vadītāja Ilona Baltikauskaite).
mKoncerta programma bija ļoti daudzveidīga
un interesanta. Tika gan dejots, gan dziedāts,
gan spēlēts, un katru priekšnesumu pavadīja
skaļas ovācijas. Pēc koncerta kolektīvi tika aicināti uz saviesīgo daļu, kur vietējā kolektīva
dalībnieki bija sarūpējuši bagātīgu mielastu
un jautras atrakcijas. Sadraudzības kolektīva
“Žilvinas” dejotāji tika uzaicināti viesoties pie
mums, Ādažos. Centīsimies tuvākajā laikā radīt šādu iespēju.
Guntis Seleckis, TDA “Sprigulītis” dejotājs
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Ādažu novada dalība konferencē “Latvijas reģionu attīstības izaicinājumi un to risinājumi”
2015. gada 29. un 30. oktobrī Ādažu novada dome piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) organizētajā
konferencē, kuras ietvaros norisinājās
gan aktīvas diskusijas, gan pieredzes
un labās prakses piemēru apmaiņa.

ciešamību aktīvai iedzīvotāju iesaistei
teritorijas attīstībā. Savukārt Smiltenes
un Siguldas novadu domju priekšsēdētāji
dalījās pozitīvajā pieredzē par pašvaldības
sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem un
iedzīvotājiem.
Konferences vakara daļā pirmo reizi notika arī Novadu vakars, kura ietvaros klātesošajiem bija iespēja prezentēt un piedāvāt nogaršot savai pilsētai, novadam un

uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību Latvijas reģionos, kā arī par dažādiem
instrumentiem investīciju piesaistei Latvijas reģionos, tostarp Valmieras biznesa
un inovāciju inkubatora inovatīvo biznesa
ideju konkursa “Biznesa ekspresis” projekta vadītāja prezentēja konkursa norisi
2015. gadā un ideju turpināt šo aktivitāti
2016. gadā. Tāpat konferences laikā biedrības “ZINIS” valdes locekle Vita Brakovska

Foto – Kristīne Berķe

Foto – Ģirts Donerblics

Pasākums tika organizēts atjaunotajā
Bauskas pilī un pulcēja apmēram 100 dalībnieku no dažādiem Latvijas novadiem
– gan pašvaldību vadītājus un speciālistus,
dažādu sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, gan uzņēmējus, ministriju un plānošanas reģionu pārstāvjus un citus interesentus.
Konferences pirmā diena tika veltīta plānošanas reģionu un pašvaldību attīstības
aktuālākajiem izaicinājumiem, t.sk., meklējot līdzsvaru starp teritorijas attīstībā
iesaistīto pušu vajadzībām, interesēm un
iespējām. Tika diskutēts par Latvijas reģionos jau īstenotajām aktivitātēm attīstības plānošanas, uzņēmējdarbības un kapacitātes stiprināšanas atbalstam, sadarbības
lomu pakalpojumu nodrošināšanā, kā
arī to, kāds atbalsts Latvijas pašvaldībām
nepieciešams turpmāk, lai stiprinātu to
kapacitāti un veicinātu attīstību. Tostarp
konferences ietvaros Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs J. Endziņš stāstīja par sadarbību
ar vietējo pašvaldību no uzņēmēju skatu
punkta, Latvijas Lauku foruma padomes
priekšsēdētājs V. Kudiņš uzsvēra nepie-

reģiona identitātei raksturīgo produkciju. Jāatzīst, ka šāda VARAM iniciatīva tika novērtēta un plaši izmantota,
arī Ādažu novads piedalījās pasākumā, izveidojot savu unikālo konceptu:
sadarbībā ar SIA “NP FOODS” Novadu vakarā klātesošie varēja degustēt visiem labi zināmā zīmola – “Ādažu īstie
čipsi” produkciju. Kā arī sadarbībā ar
siernīcu SOIRA klātesošajiem tika prezentēts viens no jaunākajiem novada
lepnumiem – Ādažos ražotie SOIRA
cietie un puscietie sieri ar Ādažu novadam raksturīgajiem nosaukumiem:
“Ādažu tornis”, “Gauja” un “Vējupe”.
Sadarbībā ar šiem novada uzņēmējiem
pašvaldībai bija iespējams nodrošināt
dalību pasākumā un iepazīstināt ar
novadā ražoto produkciju visus klātesošos. Ādažu novada domes vārdā izsakām lielu paldies SIA “NP FOODS”
un personīgi mārketinga aktivitāšu
projektu vadītājai Danai Sarapu par
atbalstu dalībai un SIA “SOIRA”, personīgi Ingai Āriņai-Vilnei, par pašu
ražotiem un īpaši atlasītiem sieriem ar
tieši Ādažu novadam raksturīgajiem
nosaukumiem. Kopumā Novadu vakarā tika prezentēti vismaz 10 novadiem
un pilsētām raksturīgākie produkti,
tajā skaitā Kocēnu, Rēzeknes, Burtnieku,
Alojas, Mārupes, Saldus, Skrīveru un citos
novados un pilsētās ražotā produkcija.
Konferences otrā diena vairāk tika veltīta
uzņēmējdarbības tēmai, tika diskutēts par
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prezentēja apmācību programmas “Zināšanu eņģeļi” īstenošanas rezultātus un sasniegtos mērķus. Šīs apmācību programmas ietvaros pašvaldību uzņēmējdarbības
speciālistiem un citiem interesentiem bija
iespējams iegūt noderīgas zināšanas radošās uzņēmējdarbības atbalstam un pieredzi darbā ar esošajiem un topošajiem
uzņēmējiem, kā arī ļāva pašvaldību darbiniekiem pašiem iejusties jauno uzņēmēju
ādā. Tāpat veiksmīgajā pieredzē sadarbībai
ar vietējiem uzņēmējiem dalījās Latgales
uzņēmējdarbības centra vadītājs V.Stankevičs un Daugavpils pilsētas domes Biznesa
attīstības nodaļas vadītājs V.Nadeždins.
Uzskatām, ka dalība šāda mēroga konferencē vairo Ādažu novada atpazīstamību – ir iespēja piedalīties diskusijās, iegūt
jaunus kontaktus, prezentēt novadā ražoto
produkciju, izteikt viedokli un priekšlikumus, kurus VARAM ņemtu vērā, plānojot
nākamos pasākumus un projektus. Tā kā
konference tika īstenota vairāku Eiropas
Savienības un Norvēģu finanšu instrumenta īstenoto projektu ietvaros, ceram,
ka Ādažu pašvaldība varēs piedalīties kādā
no turpmākajiem VARAM un plānošanas
reģionu plānotajiem projektiem, lai iegūtu
plašāku pieredzi un izstrādātu vairākus
uzņēmējdarbības atbalstam nepieciešamos
darba instrumentus.
Kristīne Berķe
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Jauns sākums
“Es vēlētu prieku. Nevis tādu, kas
mākslīgi radīts, bet kas uzspīd kā saule,
kas ienāk kā Dieva brīnums. Un svētu
klusumu, jo aiz trokšņa var pazaudēt
lēno Dieva pieskārienu,” atzīst mācītājs Ivars Jēkabsons, kurš nupat uzsācis
kalpošanu Ādažu draudzē, Baltezera
baznīcā. Jauns sākums Ādažu draudzes
un arī mācītāja dzīvē. Iepriekš Ivars
Jēkabsons kalpojis Rīgas Krusta baznīcā, Vangažos, Mālpilī, Zaubē, Nītaurē,
Allažos un pat Brīvdabas muzejā. Pēc
studijām Rīgas industriālajā politehnikumā, iegūstot diplomu metālapstrādē, viņš izturējis konkursu un uzņemts
Rīgas Politehniskajā institūtā, Mašīnbūves fakultātē, tomēr sapratis, ka viņa
ceļš ir citur, tāpēc devies studēt teoloģiju. Strādājis arī Mārupes kolhozā, labojot salūzušās iekārtas un veicot citus
melnos darbus remonta brigādē.
Kādas ir izjūtas, uzsākot kalpošanu
jaunā vietā?
Ivars Jēkabsons: Sākumā bija tāda kā
plastmasas sajūta. Jāmeklē kontakts ar
cilvēkiem, bet tas lēnām rodas. Ir prieks
par to, ka varu turpināt šeit to, ko priekšgājēji ir iesākuši. Skan pārāk vispārīgi,
bet es ticu, ka tas šeit iemiesosies brīniš8

Foto – šeit un citviet rakstā no privātā arhīva

ķīgās lietās, kas
saistītas ar dzīves
svinēšanu, bēdu
pārvarēšanu, dzīves veidošanu un
garīgu izaugsmi.
Kā saprast Jūsu
minēto plastmasas sajūtu?
Tas nav par Ādažiem, Baltezeru
vai Carnikavu.
Tā ir mana izjūta… Parasti, kad
ienāc jaunā vietā,
redzi it kā jau pazīstamus un arī
pilnīgi nepazīstamus cilvēkus…
Tomēr šajā vidē
esmu jauns. Jau
divdesmit gadu
esmu mācītājs,
bet te atkal jūtos
kā pirms pirmizrādes. Tas saistīts
arī ar manu personību, ar tādu
iekšēju biklumu,
atturību, jo iejūtos lēni, bet, ja iejūtos, tad pilnīgi
un galīgi. Varbūt
vairāk esmu intraverta persona. Ādažu
luterāņu draudzē esmu tikai mēnesi, tomēr jūtu viss virzās lieliem soļiem – pasākumi draudzē un vietējos novados. Ja
salīdzinu ar iepriekšējām kalpošanas
vietām, tajās palika cilvēki, ar kuriem
kopā esmu gājis caur uguni un ūdeni.
Esmu piedzīvojis dziedināšanas, uzvaras,
pat nāvei skatījies acīs. Kad satiekos ar
šiem cilvēkiem, zinu, tie ir manējie, kas
par mani stāv un krīt, aizlūdz un svētī.
Satiekot ir viegli atzīt un izjust tīru mīlestību, un arī tādi parasti jautājumi: “Kā
tev klājas?” ir kas vairāk par vienkāršu
pieklājību. Šeit droši vien vēl kādu laiku
būs izjūta, ka attiecības ir jāpierāda un jāveido. Varbūt kādas kopīgas uzvaras vai
krīzes ar laiku liks justies lepniem, priecīgiem vai pateicīgiem vienam par otru.
Es redzu, kā ledus kūst, ja to var saukt par
ledu. Tas ir tas, kas attiecībās prasa laiku.
Pēdējā laikā, šķiet, ka komunikācija kļūst
aizvien dzīvāka un dziļāka. Īpaši mazajā draudzes lokā, kad, piemēram, notiek
Bībeles stunda vai kādas darba grupu sanāksmes. Tas attiecas ne tikai uz draudzi,
kurā ir reģistrēti aptuveni 400 draudzes
locekļi, bet arī apkārtējo sabiedrību kopumā. Ienākt novadā, pārstāvēt tajā kristīgās vērtības un dot svētības, vienalga,

vai tas būtu, svinot Baltezera baznīcas
240, vai, iesvētot kādu iestādi, piemēram, jauno sporta halli tenisa centrā, vai
Carnikavā, kopīgi atklājot Ojāra Vācieša
pieminekli, veidojas attiecību tilti vienam
pie otra. Kad satiecies šādos svētkos baznīcā vai ārpus tās, rodas pilnīgi cita lidojuma izjūta. Šeit ir ļoti sirsnīgi, atvērti un
enerģiski cilvēki.

Ikdienas svinēšana
Minējāt dzīves svinēšanu. Kāpēc ikdiena būtu jāsvin?
Tāpēc, ka dzīve ir dāvana. Šīs dāvanas
sastāvdaļa ir pateicība par to. Tā vienmēr
saistīta ar prieku par to, ka esi, ka tajā visā,
ko piedzīvo, notiek kas brīnišķīgs. Mēs tos
baznīcā saucam par mazajiem brīnumiem.
Ne tik daudz kā pārdabiskais vien, bet, līdzīgi kā bērnam, kurš prot priecāties, brīnīties, pateikties, aizrauties. Tas var nebūt
saistīts tikai ar kādiem materiāliem ieguvumiem, bet prieks, raugoties uz skaisto
dabu rudenī, saulrietu vakarā, ieelpojot
svaigu gaisu pēc lietus. Tās ir tās dāvanas,
kas reizēm paslīd garām nenovērtētas.
Bet varbūt tās paslīd garām tādēļ,
ka vienlaikus apzināmies, cik apkārt
daudz ciešanu. Nevaram aizbēgt no
pārdzīvojuma izjūtas.
Ciešanas ir kā bedres, melnie caurumi,
kas ievelk. Cilvēks mēdz vairāk atcerēties
pāridarījumus, neveiksmes… Tai pašā
laikā svarīgi ir iemācīties tajā ieraudzīt
Dieva mīlestību, ka Dievs mani mīl pat
tad, ja notiek kas slikts. Cilvēki bieži pārprot, ka mīlestība ir tikai labsajūta. Bet
mīlēt nozīmē būt kopā arī bēdās. Mīlestība ir tā, kas paliek pat tad, ja ir slikti.
Bieži vien tieši tādēļ mēs jūtamies slikti,
jo mīlam, jo nav vienalga, kas notiek. Tomēr īsta dievišķa mīlestība nav tikai sajūtas, tā ir arī milzīgs spēks. Dieva mīlestība ciešanās nav bezspēcīga. Tā ciešanās
nepadodas. Tā tic, cer, panes, piedod. Tā
nekad nebeidzas.
Ilgus gadus kalpojāt Rīgas Krusta
evaņģēliski luteriskajā draudzē. Vai ir
kārtība, kas paredz, ka pēc laika jādodas kalpot uz kādu citu vietu?
Tā saucamā rotācija luterāņu baznīcā Latvijā nav raksturīga. Ir mācītāji, kas vienā vietā
kalpo 30 un vairāk gadu. Ja uz vietas viss
labi darbojas, neviens neko nemaina. Rīgas
Krusta baznīcā Teikā, kur iepriekš kalpoju, viss notika labi. Tāpēc daudziem mana
aiziešana no šīs vietas bija sāpīga. Bet šīs
draudzes vietas maiņa ir saistīta ar manas
privātās dzīves izmaiņām. Baznīcas noteikumi prasa kalpošanas vietas maiņu pie
atkārtotām laulībām. Lai kādi būtu iemesli,
laulības šķiršana kā tāda nav pieņemama.
Pirms vairāk nekā diviem gadiem noslēdzās
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ļoti sāpīgs manas dzīves process, kurā pats
izgāju cauri savai iekšējai ellei. Manas iepriekšējās attiecības noslēdzās ar šķiršanos.
Pārmaiņas mācītāja privātajā dzīvē nepaliek bez sekām, es to pieņemu. Lai cik sāpīgi
būtu visām pusēm, es eju tālāk. Nav gluži
tā, ka pārceļos uz kādu tālu salu. Uzskatu, ja
reiz tā ir iznācis, ka
mana dzīve ir metusi tādus līkločus, tad
tagad ir iespēja ko
mainīt, kur noteikti
būs iespēja izdarīt
kaut ko jaunu arī
Baltezerā un Ādažos, un Carnikavā.
Ticu, ka pavērsies
jauns sākums. Cilvēcīgajam faktoram
baznīcā ir otršķirīga
loma un tomēr – milzīga ietekme.
Baznīca uzskata, ka Bībeles vārds ir svarīgāks par personību, kurš šo vārdu nes…
Tā ir. Mūs ierobežo cilvēcīga ierobežotība un grēcīgums. Bet, ja notiek kas labs,
tad paldies Dievam!
Tas ir tādēļ, lai nepieķertos mācītājam
kā cilvēkam, bet gan tikai Dievam?
Mācītājs ir ceļa zīme, bet pa Kristus ceļu
jāiet pašiem. Tas ir arī jautājums par to, ko
saprotam ar vārdu “brīvība”. Cik mēs esam
vai neesam brīvi. Viena galējība vēsta, ka
brīvība ir ilūzija, ir tikai likteņa pirksts, kur
mēs dzīvē piedalāmies kā skatītāji. Otra galējība – Dievs visu radījis un pametis, katrs
tagad dara, kā grib, katram ir sava dzīve.
Katrs pats arī maksā par to, ko ir sastrādājis. Es uzskatu, ka īsti nav ne viens, ne otrs
variants, jo mēs visi esam saistīti. Viens
otru ietekmējam. Dievs par 100% visu
kontrolē, valda, bet mēs par 100% esam atbildīgi par to, ko darām. Tādēļ ir absolūta
brīvība un absolūta iesaiste visā. Mēs esam
absolūti atkarīgi no Dieva, no gaisa, ēdiena,
mīlestības, visa, kas tur mūs kopā no vissīkākās molekulas. Tajā mēs izdzīvojam savu
brīvību – kā putns, kas balstās gaisa strāvās
– mūsu vairāk vai mazāk ierobežotajā mīlestības dāvanā, kas mums ir dota un kādēļ
esam radīti. Cilvēcīgais faktors milzīgi ir
ietekmējis pasauli. Cilvēka grēkā krišana
dzīvi ir piesārņojusi. Cilvēka dēļ daba cieš
un cieš viss, arī cilvēks pats. Domāju, arī
Dievs pats cieš – Jēzus pie krusta. Cilvēks
ir radīts pēc Dieva līdzības. Viņš ir kā “mazais Dievs” pēdiņās un tāpēc var ietekmēt
daudz, bet tā ir arī liela atbildība. Cilvēcīgā
faktora noliegšana baznīcā ir saistīta tikai ar
to, ka mēs paši sev nevaram atlaist grēkus,
izglābt dvēseli un iemantot pestīšanu. Visi
mēģinājumi pielikt tam savus labos darbiņus klāt cieš neveiksmi. Kristīgajā kultūrā
bieži daudz kas tiek pārprasts. Piemēram,
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luterāņiem ir komplekss uz labajiem darbiem – ja jau Dievs paveic visu mūsu glābšanā, tad varam vairs neko nedarīt? Savā ziņā
mēs neko nevaram izdarīt savas mūžīgas
cerības labā, Dievs mīl neatkarīgi no tā, ko
domājam par Viņu. Bet dzīvai ticībai seko
daudz labu darbu. Tas ir mūsu aicinājums,

mūsu atbrīvotās sirds auglis. Kamēr citi ar
savām dzīvēm bankrotē un piedzīvo katastrofu, tikmēr, atrodoties kopienā, ir lielākas
iespējas koriģēt savu maršrutu un saņemt
atbalstu, nepiedzīvojot avāriju.

Iedomātā Dieva tuvības izjūta?
Intravertiem cilvēkiem nepatīk atrasties kopienā, īpaši, ja šajā kopienā redz
kaut ko liekulīgu, ja vārdi nesakrīt ar
darbiem… Vienatnē savās lūgšanās,
cilvēks, iespējams, jūtas tuvāk Dievam.
Tā ir. Visur, kur ir cilvēki, arī nepilnības
nāk gaismā. Grēcīgums redzams arī baznīcā, jo tā nav sterila vide. Tomēr tas ir
ceļš, kā augam. Sabiedrībai, kas ir baznīcā, ir jābūt kārtīgai, pareizai, tur nevajadzētu notikt tam, kas cilvēkus atgrūž
no Dieva. Mana pieredze baznīcā ir ļoti
pozitīva… Protams, es pats sevī vispirms
jūtos Dieva tuvumā, tomēr šī izjūta var
kļūt iluzora. Ja kāds, līdzīgi skolotājam,
nepaskatās uz to no malas, tad var nonākt savā iedomātā Dieva izjūtā. Un Dieva tuvums ir īpaši apsolīts tieši kopīgā
Dieva vārda lasīšanā un draudzes kopīgā
lūgšanā. Tas, kas dabiski pasaulē vairs
nenotiek, baznīcā tiek atklāts jaunā kvalitātē, jo Kristus ir apsolījis būt tur, kur
divi vai trīs nāk kopā Viņa vārdā. Tur
vairs nav jautājumu par manu viedokli,
par to, kā es jūtos – tuvāk vai tālāk Dievam, te ir Dieva garantēts apsolījums –
ar Viņu tikties vārdā, sakramentā, draudzes kopienā.
Kāpēc Jūs minējāt – iluzora Dieva izjūta? Vai cilvēka personīgā kontakta iespējamība ar Dievu ir apšaubāma?
Viss, ko cilvēks jūt, ir patiess, bet var gadīties, ka šīs jūtas ir pārpratums, jo Dieva lielākais pretinieks arī nesnauž un var iedvest
visādas izjūtas. Nākšanā kopienā nozīmē
sava veida sevis pārbaudīšanu, atšķirt ga-

rus, vai mana jaukā vai nejaukā sajūta, tuvina Dievam vai attālina. Arī labsajūta var
attālināt no Dieva, jo tā var vēstīt – turpini
grēkot, nekas par to nebūs, viss taču ir labi.
Bet sliktā izjūta - nožēlas izjūta var tuvināt
Dievam, tā var būt kā atgriešanās svētība,
kas mazgā jeb attīra. Ja tā ir depresīvā izjūta, kas liek noskumt,
izolēties un nonākt
vienatnībā, tad tā
ir izjūta, kas nav
no Dieva. Dievišķā
sajūta ir nevis vainas kultivēšana, bet
atgriešanās izjūta,
kurā ieraugi, cik ļoti
esi mīlēts, pat, ja esi
grēcinieks. Var būt
dievišķs nemiers un
dēmonisks miers.
To var atšķirt pats, bet ir labi šos dziļos
procesus pārrunāt ar garīgajiem vadītājiem. Tur draudze var palīdzēt. Bez personiskām attiecībām ar Dievu, arī draudzes
dzīvē nekā nebūtu. Ir daudz cilvēku, kuri
iekrīt ļoti ārišķīgās attiecībās, bet iekšēji – ir pilnīga liekulība. To redz ar laiku
pēc augļiem. Un mūsu uzdevums ir nevis
tiesāt, bet aizlūgt. Ja atnāc kādā vietā un
tev kaut kas nepatīk, tas ir stāsts par tevi
pašu. Par tavu paštaisnumu, ambīcijām,
paša grēku. Tur ir tas lielais izaicinājums
– pašam ar sevi jau ir ļoti viegli – esmu tik
labs, foršs, skaists, mīļš, bet tad, kad nonāku attiecību izaicinājumos, pārbaudījumos, kad jārisina problēmas, kur iesaistīti
arī citi cilvēki, tad pašapmierinātība ar sevi
izrādās ilūzija. Nākt draudzē nozīmē sevi
izaicināt, pārbaudīt un veidot mīlestības
attiecības padziļināti – nevis veidot egoistisku patmīlību, kas saka - nenāciet man
klāt, man pašam ar sevi ir labi, bet – otrādi
– esmu gatavs dalīties, netiesāt otru, aizlūgt par otru, mīlēt otru.
Vai Jums pašam ir viegli mīlēt visus cilvēkus?
Es to sev formulēju jau savu studiju laikā.
Sapratu, ka nevaru ne pirkstiņu pakustināt bez šī jautājuma: “Vai es mīlu?” Skolā
bija grūti nopelnīt labas atzīmes ar dzejoļu skaitīšanu. Mājās iemācījos, zināju no
galvas, bet, kad nostājos klases priekšā,
aiz uztraukuma neko nevarēju atcerēties,
jo šķita, ka pretī sēž tiesneši, vērtētāji. Ar
laiku sāku apzināties, ka to iespējams
pārvarēt, uzdodot sev jautājumu: “Vai
mīlu?” Tas ir, kā skaties uz cilvēkiem – vai
viņi ir ienaidnieki? Taču – nē! Ja skaties
citādāk, izrādās, ka arī citus var iedvesmot tas, kas iedvesmo mani. Nonākot
kādā situācijā, saslimsti ar tās problēmu,
“vīrusu”, tad tādā vieglā vai smagā formā
to izslimo, bet pēc tam jau ir antivīruss,
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kas to spēj dziedināt. Mīlestība ir vienīgā,
kas šo vīrusu dziedina, mīlestība ir vienīgais veids, kā cilvēkiem tuvoties. Un tas ir
vienīgais veids, kā drīkst kalpot baznīcā.
Mūžīgais jautājums – kādēļ piedot ir tik
grūti?
Savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka ievainojumi pūžņo gadiem, bet piedošana dziedina.
Bet šī piedošana atnāk, nevis tādēļ, ka ir
garastāvoklis vai spēks to izdarīt, bet tādēļ, ka to izvēlies.
Apzināti.
Jā, apzināti. Tā ir apzināta izvēle. Kristietim piedošana ir arī spēks un svētība tāpēc, ka Dievs tā dara. To, kas nav manos
spēkos, var Dievs. Esmu klausījies dzīvesstāstos, piemēram, kā Žozefs Bastēns,
kurš bērnībā tika pazemots skolā un vēlāk
cīnījās ar depresijām, lūdza Dievam spēku piedot un tikai tad, kad atzina, ka pats
to nevar, piedzīvoja atbrīvošanu.
Rozmarija Klausena, Ādolfa Hitlera krustmeita, grāmatā “Asaras
dimantos” stāsta, kā viņa piedeva
savam krusttēvam, kurš nogalināja viņas tēvu. Bet tas notika
tikai 20 gadus pēc kara. Zinu cilvēkus draudzē un citur, kuri piedzīvojuši izvarošanu. 40 gadi paiet, līdz cilvēks beidzot var pateikt
– esmu to atlaidis. Tas ir process.
Ticības, mīlestības un izvēles jautājums. Tas ir vajadzīgs cilvēkam
pašam, ne jau pāridarītājam, kurš
uz velna paraušanu turpina dzīvot
tālāk. Savā dzīvē piedzīvoju mirkli, kad it
kā biju krustcelēs – turpināt nest to rūgtumu vai piedot. Tā ir izvēle. Tas atbrīvo.
Varbūt piedot varētu palīdzēt mēģinājumi izprast otru cilvēku?
Varam mēģināt saprast, bet ir kaut kādas situācijas, kuras nav saprotamas un kas nekad
nebūs attaisnojamas. Pēc savas dziļākās būtības tas var palīdzēt spert soļus tuvāk, bet
piedot nenozīmē akceptēt un attaisnot, piedot nozīmē atlaist un atraisīt, un dziedināt.
Darīt to, kā Dievs mums piedod, izprotot nevis teorētiski, bet ļoti dziļi un pa īstam, tad
sākas absolūta piedošana. Pavisam nesen
kāda sieviete stāstīja, ka, sajūtot Dieva tuvumu, 40 gadu garumā nestais aizvainojums
un iekšējie konflikti vienā mirklī atrisinājās.
Tikai tādēļ, ka viņa satikās ar Dievu īpašā
tuvumā un saredzēja, cik ļoti Viņš viņu mīl.
Bībeles Ījaba grāmatā 38 nodaļu garumā
notiek drāma, ko darīt ar netaisnām ciešanām. Grāmatas beigās Ījabs satiek Dievu. Ar
to arī beidzas ciešanas. Satikšanās ar Dievu
izšķīra visu. Pāridarījumiem nebūs loģisku,
morālu vai jebkādu citu attaisnojumu, bet,
kad satiec Dievu, pārējais vairs nav svarīgi.
Rētas pazūd, paliek tīra sirds. Satikšanās ar
Dievu pārveido.
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Kad eņģelis kļūst par velnu
Ir kāds kungs, kurš, neizlaižot teju nevienu svētdienu, dodas uz baznīcu, tai pašā
laikā viņš pats man reiz atzina, ka necieš
citus cilvēkus… Tātad mīlestība uz Dievu nevairo mīlestību pret cilvēkiem.
Iespējams, tā ir pārprasta ticība, kur cilvēks
sevī ir ļoti pašpietiekams. Tā var būt slēpta lepnība. Šādā veidā raudzīties uz citiem,
kuri liekas neizglītoti, primitīvi, negarīgi, tā
ir lepnība. Kaut kas ir noticis ar šī cilvēka
pašapziņu. Ja cilvēks pats sev šķiet super
tīrs un labs, tad ne ar ko neatšķiras no Bībelē aprakstītajiem farizejiem, kuri ir tik
izglītoti, ka ar nicinājumu raugās uz citiem.
Bībele māca ienīst grēku, bet mīlēt cilvēku.
Cilvēks var iekrist tajā lepnības zonā, kas
eņģeli padara par velnu. Jēzus teica, ka netikļi, slepkavas uz zagļi drīzāk ieies debesīs,
ja viņi ļoti jūt savu grēku, bet super garī-

gais cilvēks neredz viņā apslēpto lepnības
grēku. Tā ir viena no Latvijas sabiedrības
problēmām – visi ir tik kulturāli, skaisti,
izglītoti, dzejiski, bet katastrofāli trūkst
veselīgas paškritikas un grēcīguma izjūtas,
kas padara cilvēku atvērtu Dieva žēlastībai,
kas ir vajadzīga ikvienam. Mēs noliedzam
vainas apziņu līdz tādai robežai, ka pestīšana šķiet nevajadzīga – es pats esmu Dievs,
es pats esmu svēts. Pēc definīcijas – neviens
tāds nav, taču to visgrūtāk atzīt tieši pareizajiem un labajiem. Viņi labi uzvedas, kurš
var piekasīties. Neviens. Bet Dievs jau saka
– ne jau uzvedībā ir tā būtība, bet, ar kādām
acīm skaties uz pasauli. Ticībā Kristum arī
lepnais var tikt dziedināts un atgūt veselīgo pazemību, nostājoties Dieva žēlastības
priekšā. Ir dažādi grēcības līmeņi. Miesīgais – rijība, netiklība, mantkārība. Nākamais – dusmas, slinkums un nomāktība,
bet tiem, kuri saistīti ar garīgo izaugsmi,
jātiek galā ar lepnību, iedomību un paštaisnību. Tie ir labo un pareizo grēki. Visdramatiskākās saķeršanās draudzē bijusi tieši
ar pareizajiem, kas aizvedis līdz pat attiecību izbeigšanai, jo viņi nespēj pārkāpt pāri
aizvainotajai pašapziņai. Pats esmu gājis
cauri dažādām zvaigžņu slimības fāzēm,

kad tuvinieki saka – pag, pag, nolaidies uz
zemes, tev ir sakāpis galvā. Paldies Dievam,
ka blakus ir cilvēki, kuri noliek uz zemes un
pavēsta – atvēsinies mazliet.
Mācītājs arī var sasirgt ar zvaigžņu slimību?
Jā, un, ja kāds ir labi uzstājies un saņem
komplimentu, tad vienīgā pareizā atbilde
ir - paldies Dievam! Nevis – jā, mēs baigi
strādājām, tā centāmies, tāpēc mums viss
tik labi sanāca. Ja kaut kas labs ir noticis,
tas ir no Dieva.
Uz jautājumu, vai esat kādreiz lūdzis
Dievu par kādām varām un valdībām,
Jūs smaidot reiz atzināt, ka tas ir dievkalpojuma obligātais repertuārs, jo cilvēki
pelnījuši taisnīgu un labu valdību. Kā Jūs
varētu mierināt cilvēkus, kuri, sagaidot
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, jūtas zaudējuši ticību savai valstij?
Daudzi domā, ka Tēvreizes fragments
“Mūsu dienišķo maizi dod mums
šodien” vēsta tikai par maizes
klaipu. Tā nav. Ja palasām Lutera
komentāru, kļūst skaidrs, ka runa
ir arī par māju, sievu un tautu un
darbu, tai skaitā – labu valdību. Ja
valdība ir ļauna, tad nebūs arī tās
maizes. Aizlūgt nenozīmē sacīt
– forši, tā tik turpiniet! Apmieriniet savas ambīcijas un politiskās
kaislības, rūpējieties tikai par saviem siltajiem krēsliem! Aizlūgt
nozīmē ļaut Dievam ienākt tajā,
kur Viņš ieliek šķēršļus tajos riteņu stieņos, kas ved uz ļaunumu. Lūgšana nozīmē savaldīt ļaunumu un
ļaut atraisīties labajam. Tā ir mīlestība uz
zemi un tautu un gatavība pieņemt cilvēkus. Dievs zina, ka arī viņiem šajos lielajos
vējos nemaz nav tik vienkārši un viegli.
Dievs zina arī, kas aiz tā visa stāv. Saprātīgākais ir uzticēt visu Tam, Kurš stāv pāri
visām varām. Kurš var prezidentam iedot
ideju, ministru prezidentam – spēku, politiķiem – veselo saprātu un sirdsapziņu, un
klauvēt pie tās. Latviešiem, kuri devušies
prom, galvenais ir nepadoties. Dievs ir visuspēcīgs ne tikai Īrijā vai Anglijā, bet arī
Latvijā. Ticība nozīmē nevis ticēt apstākļiem, bet Radītājam, Kurš šos apstākļus
veido un var sakārtot. Brīvība arī ir brīnums. Es ticu, ka Latvijā, lai kur mēs ietu,
ticībā Dievam, viss nostāsies savās vietās.
Tiem, kas domā, ka Dieva nav, liekas, ka
ticīgie dzīvo ilūzijā, bet kristīgā pieredze
saka – otrādi, šī dzīve paies un mainīsies,
bet Dievs ir vismazāk saistīts ar ilūziju,
Viņš ir reālāks par reālu. Mūžīgs. Fokuss
uz Dievu ir fokuss uz cerību jebkurā situācijā. Visam ir jēga. Arī ciešanām. Jautājums, vai ciešanu un konflikta situācijās
kļūsti ļauns, vai tāds, kurš palīdz un svētī.
Monika Griezne
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Politiski represētajām personām materiālais pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā
Ādažu novada dome, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienu, sniedz materiālu atbalstu politiski represētajām personām 71,14 EUR apmērā. Tiesības saņemt pabalstu ir tām politiski
represētajām personām, kuru deklarētā pamata dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā. Personai, kura atbilst nosacījumiem, bet nav iekļauta sarakstā, jāvēršas Ādažu novada domes
Sociālajā dienestā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un politiski represētās personas apliecību. Pabalsti sarakstā iekļautajām
personām tiks izmaksāti laika periodā no 2015. gada 2. novembra
līdz 2015. gada 18. decembrim skaidrā naudā Ādažu novada domes

kasē (pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās kases darba laikā).
Kases darba laiks:
Pirmdiena plkst. 10.00-13.00; 13.45-18.00
Trešdiena plkst. 8.00-13.00; 13.45-16.00
Ceturtdiena plkst. 8.00-13.00; 13.45-17.00
Pēc personas rakstiska lūguma pabalsts var tikt izmaksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā, to pārskaitot uz personas norādīto bankas kontu, iesniegumu iesniedzot Sociālajā dienestā Gaujas
ielā 13/15.
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze

Ādažu un Kadagas ciemā turpmāk būs vienots siltumenerģijas tarifs
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
lēmumu Nr.135
(22.10.2015.) ar
šī gada 1. decembri Ādažu un Kadagas ciemā būs jauns,
vienots siltumenerģijas tarifs. Jaunais tarifa apstiprinājums bija nepieciešams, jo
iepriekšējais (2008. gada) bija neatbilstošs
esošajai situācijai, kā arī metodika, pēc
kuras tiek veikts tarifu aprēķins, ir mainījusies. Pie jaunā tarifa plāna strādājām

vairāk nekā gadu. Lai izvēlētos Ādažiem
labāko centralizētās siltumenerģijas apgādes ilgtermiņa risinājumu, veidojām darba
grupas, veicām pētījumus un izstrādājām
rīcības plānu. Kā viens no veicamajiem pasākumiem bija siltumenerģijas tarifa pārskatīšana. Izmaiņas paredz, ka Ādažu un
Kadagas ciemā tarifs būs vienots! Līdz šim
tie bija atšķirīgi, Kadagā bija zemāks un
Ādažu ciematā – augstāks. Līdz ar jaunā
tarifa ieviešanu tarifa pieaugums Kadagā
būs nedaudz lielāks nekā Ādažos. Jaunais
tarifs ir piesaistīts dabas gāzes cenai, un tas
ir mainīgs. Runājot skaitļos, pie iepriekšē-

jā gada oktobra dabas gāzes cenas 291,61
EUR/tūkst.nm3, vecais tarifs Kadagā –
64,31 EUR/MWh, jaunais – 67,73 EUR/
MWh, savukārt Ādažu ciemā vecais tarifs – 67,97 EUR/MWh, bet jaunais – 67,73
EUR/MWh. Ņemot vērā aktuālo dabasgāzes tirdzniecības cenu 206,32 EUR/tūkst.
nm3, tarifs ir 56,16 EUR/MWh, tātad –
zemāks nekā iepriekšējā apkures sezonā
līdzīgā periodā, kas nozīmē, ka rēķini par
siltumenerģiju iedzīvotājiem būs zemāki
nekā iepriekšējā sezonā, taču tie var mainīties atkarībā no gāzes cenas.
“Ādažu Namsaimnieks”

Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgās enerģētikas rīcības plāns
22.09.2015.g. Domes sēdē tika apstiprināts
Ādažu novada ilgtspējīgās enerģētikas rīcibas plāns (IERP) 2015.-2020.gadam. Šo
dokumentu izstrādāja SIA “Ekodoma”,
kura sāka pētīt situāciju enerģētikas jomā
mūsu novadā vēl šī gada martā. Pirms izveidot dokumenta galējo redakciju, domes
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komiteju sēdēs tika veikti vairāki starpziņojumi:
• par enerģētikas vispārēju situāciju Ādažu novadā;
• par situāciju pašvaldības ēkās (katrā pašvaldības ēkā tika veikts energoaudits un
izsniekts tās energosertifikāts);

• par situāciju ar ielu apgaismojumu.
Apstiprinātais Ādažu novada IERP 2015.2020. gadam tiks izvietots Klientu apkalpošanas centrā (Gaujas iela 33A, Ādaži) un
Ādažu novada domes mājas lapā, un būs
pieejams ikvienam, kurš par to interesējas.
Normunds Masaļskis
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Ne sunīša es nespēru,
Ne guntiņas pagalīt’
I sunītis Dieva laists,
I uguns pagalīt.
Kā tad īsti ir, vai tiešām Ādažu novads
no 12. līdz pat 18. gadsimta beigām bija
dižs un varens?
Iedomājies, 400 gadu garumā mums pašiem bija sava pils! Kurzemes hercogistes
laiku mēs Latvijā atceramies kā tādu mazu
pasaku saliņu. Arī šeit, Ādažu teritorijā, bija īpaša situācija. Tā bija savā veidā
unikāla. Ādažu pils nosaukums figurēja
jau viduslaikos. Ādažiem vārdu devusi
Gauja. Nevienai citai vietai Latvijā Gauja
nav devusi vārdu. 400 gadu garumā šī pils
sargāja Rīgu. Visi karotāji, kas nāca no Vidzemes puses, nevarēja tikt garām Ādažu
– Bukultu pilij. Tā bija viena no bīskapa
atbalsta vietām. Šobrīd atmiņas par Ādažu pili no ādažnieku prāta ir izdzisušas, jo
centriņš ir mazs, grūti aptvert, ka kādreiz
šī teritorija bija milzīga. Livonijas ordeņa
“Tautai, kura nezina savu pagātni, nav
mestri kādu laiku šajā pilī arī uzturējās.
nākotnes,” reiz teicis Vinstons Čērčils.
Apkārt ap šo pili veidojās pilsētiņa. Muižā
Vai ādažniekiem, kuri nezina Ādažu
pils vajadzībām gatavoja piena produktus.
pagātni, arī nav nākotnes? Par to, lai tā
Vēl viena būve radās ekonomiskā uzplaunebūtu, rūpējas vēstures maģistre Elita
kuma gados 19./20.gs mijā, kad, pretēji
Pētersone, kura regulāri laikrakstam
cara ierēdņu aizliegumiem, pēc slavenā
“Ādažu Vēstis” gatavo rakstus par mūsu
arhitekta Konstantīna Pēkšēna projekta,
novada pagātni. Valsts svētku priekšādažnieki sev uzcēla visā Vidzemē plavakars ir īstais laiks sarunai ar cilvēku,
šāko pagasta namu (1890.g.). Bet gadus
kurai Marina Kosteņecka pasniegusi Badesmit vēlāk piedalījās Baltijā izcilākajā
rikāžu piemiņas zīmi un kuras dzimtas
tā laika hidrotehnikas sasnieguma būvē –
saknes Ādažos iestiepjas gandrīz 300
Gaujas – Daugavas kanāla izveidē.
gadu senā pagātnē. Asaras viņas acīs
Kāpēc izvēlējāties studēt vēsturi?
parādās vien tad, kad sarunas laikā aizPatiesībā jau kopš bērnības mani saistīja
domājas par pārbaudījumiem un lūzubotānika un daiļās mākslas. Patika šķirstīt
miem Latvijas, ne pašas dzīvē. Lai gan to
dažādus pirmskara izdevumus ar skaistām
bijis ne mazums. Pēc smagas avārijas
bildēm. Es negāju nekādos bērnudārno jauna bija jāiemācās staigāt. Kad
zos, mani audzināja vecmāmiņa, mēs
acu priekšā nodega dzimtas māja, atdaudz runājām par seniem laikiem,
kal daļa dzīves bija jāsāk no jauna.
viņa lasīja priekšā pasakas un es savā
prātā uzbūru visādas ainas. Agri sāku
Kādas ir izjūtas, sagaidot Latvijas 97.
darboties dažādos pulciņos – tēlniecīdzimšanas dienu?
bas, zīmēšanas un citos. Kā mans tēvs
Es brīnos, kādi mēs visi esam palikuši,
stāstīja – bērnībā es to vien esot darīiegūstot brīvību. Es negribu teikt, ka
jusi, kā no rīta līdz vakaram lipinājusi
tikai ierēdņi, mēs visi kopā un katrs atplastalīna ķēmus. Gāju uz Rīgas Lietišsevišķi. Vai tad pirms kļuvām brīvi mēs
ķās Mākslas vidusskolu. Iestājeksāmenebijām cilvēcīgāki? Viens pret otru
nu laikā viena skolotāja man tā šerpāk
sirsnīgāki? Sapratāmies caur noklusēto
uzkliedza, bet es kā bērns no laukiem
un izlasāmo caur dzejas rindām. Panobijos un aizgāju prom. Nākamā reidomju laikā nebija tādas birokrātijas,
ze, kad vēlējos saistīties ar daiļajām
kāda tā ir šobrīd. Un jautājums, vai pirmākslām, bija 80. gadu vidus. Tad vēmajā vietā ir cilvēks vai papīru gūzma?
lējos iestāties Mākslas akadēmijā, gāju
Kā latvietim šodien nepazust plašajā
uz sagatavošanās kursiem. Tā kā visi
pasaulē un saglabāt savu garīgumu? Tas
šie iestājkursi sastāvēja no marksisma
ir būtiski, bet vienlaikus arī gana sarežun ļeņinisma mākslas, manī radās kaut
ģīti… Nepazust plašajā pasaulē, bet tur
kāds spīts. Pārgāju pāri ielai un iesnieapgūt vislabākās zināšanas un darba
dzu dokumentus vēsturniekos. Pasnieiemaņas, atgriezties Latvijā kā pašapzi- Vec-vec-vecmāmiņa Trīne un vec-vec-vectētiņš dzēji bija fantastiski. Varējām viņiem
nīgiem un izglītotiem cilvēkiem. Ja ie- Indriķis 1913. gadā Ādažu pagasta Zaldavās.
uzdot visus jautājumus, par kuriem

Mūžīgais ceļš
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Foto – šeit un citviet rakstā no privātā arhīva

gūto varētu nodot atkal
tālāk – tas būtu gluži kā
savulaik jaunlatvieši 19.
gadsimta nogalē, kuri
mums mācīja cienīt un
godāt Latviju, latviešus,
mūsu valodu un kultūru. Analizējot vēstures
notikumus un redzot
to, kas Latvijā notiek
šobrīd, es baidos, ka tas
ved uz pazudināšanu.
Cik dziļas ir Jūsu saknes Ādažos?
Vieni mani senči no tēva
puses Ādažos ienākuši
jau 17. gadsimta beigās no Igaunijas puses,
saradojušies ar otriem
izsenis te dzīvojošajiem
– abu dzimtu mājvārdi
rodami trīs simtus gadus vecos dokumentos
un kartēs. Paaudžu paaudzes te dzīvojušas, varbūt tāpēc arī es izjūtu ciešu saikni ar šo vietu. Mūsu ģimenē bija tradīcija
vienmēr sanākt kopā vakarā pie galda un
svētdienās. Vecmāmiņa vienmēr zināja šo
viedo, skaisto tautasdziesmu rindas:
Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,
Es tavās pēdiņās,
Nelaid mani to celiņu,
Kur aizgāja ļauna diena.
Jā, mēs negājām uz baznīcu, bet es zinu,
ka mana vecmāmiņa labo nesa caur savu
būtību. Viņa mani audzināja stingri un
mācīja mīlēt dabu, neizpostīt kokus, sargāt skaisto. Reiz pa reizei viņa tiešām atgādināja man arī šo tautasdziesmu:
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padomju laikā vispār nerunāja. Atbildēja. Teica taisnību. Studentiem nemeloja.
Neviens man neliedza darboties kultūras
vēstures lauciņā. Bakalaura un maģistra
darbus rakstīju par Dziesmu svētku tradīcijām neatkarīgās Latvijas laikā. Pēc tam
strādāju Pieminekļu Aizsardzības inspekcijā. Vācām datus, dokumentējām, devāmies ekspedīcijās, pavasaros, kad zeme

un citas lielas
nelaimes izgaismo, kas ir
dzīves lielākās
un patiesākās
vērtības. Šajā
laikā
būtu
jāsaprot, kādēļ tad vispār

Grāmatas “Latvijas novadu dārgumi” atvēršanas svētkos Latvijas
Vēstures muzejā 2015. gada sākumā. Ādažu novads grāmatai piedāvāja sava poligona vēsturi. Autore kopā ar pulkvedi M. Libertu un
kapelānu kapteini R. Krasinski.

dzīvojam – ne jau dēļ
mantas un mājas...
Jā, un šādi brīži ir ne
tikai cilvēces, bet arī
katra cilvēka dzīvē…
Ādažu Vēstures un mākslas galerijas atklāšanā 2014. gadā.
Sestdien biju krematouzbriedusi, bieži zvanīja cilvēki. Kopā ar rijā uz kāda paziņas bērēm. Jauns vīrietis.
arheologiem braucām pārbaudīt, vai nav 34 gadi. Daudzsološs ārsts ar klīniku āruzarts kāds pilskalns vai sena apmetne. valstīs, sieva un divi jauki, mazi bērniņi.
Pēc tam strādāju Totalitārisma seku do- Viņš izdarīja pašnāvību. Un es stāvēju
kumentēšanas centrā. Čekas maisus stai- un skatījos uz viņa draugiem melnajos
pīju šurpu turpu. Pēc tam mani uzaicināja mētelīšos – solīdi, inteliģenti, ar izcilu
strādāt Kinofotofonodokumentu arhīvā, izglītību, karjeru, izskatīgi, ar starptauvadīju Kino nodaļu. Kaut kādā ziņā sanā- tiskiem, pelnošiem uzņēmumiem… Kā
ca, ka piedalījos arī jaunās, privātās tele- viņa dēlam varēs izstāstīt, ka ar tēti viss
vīzijas LNT veidošanā, jo arhīvs principā bija kārtībā, bet viņš pats bija izdomājis,
neļāva izsniegt kinofilmas, bet man likās, ka tā būs labāk… Tik daudz kas, par ko
ka mums ir jādalās ar materiāliem, “jālaiž satraucamies, ir tik mazsvarīgi. Un mēs
tautā”, “jārāda cilvēkiem”, nevis tikai jā- neko nevaram pārmest saviem vecākiem.
glabā arhīvā. Agrāk tikai domāja par to, Nebūtu viņu, nebūtu mūsu. Ja gribi šo
kādos apstākļos – pareizā temperatūrā un dzīvi pārveidot un pats gribi būt Dievs,
citādi tos uzglabāt. Atnāca neatkarība, un nekas neizdodas. Taču arī man pašai šīs
arī es saslimu ar kārdinājumiem. Nolēmu atklāsmes atnāca stipri vēlu, jo ilgi sevī
pelnīt lielo naudu un aizgāju strādāt ap- neieklausījos. Tas ir mūžīgais ceļš.
drošināšanas jomā.
Kā tad sākāt ieklausīties sevī?
Tā pa īstam tas pirmo reizi notika, kad
Vai no vēstures varam ko mācīties?
Mēs visu laiku varam mācīties, jautā- cietu smagā avārijā. Kādu gadu pēc tam,
jums, vai to gribam. Notikumi pasaules kad sāku strādāt apdrošināšanā, saslimu
vēsturē kā atkārtojas, tā atkārtojas. Cil- ar naudas velniņu, bet mani apstādināvēks kā nemācās, tā nemācās. Un atkal ir ja, noņēma no trases. Mugurkauls bija
kari, kas visu noslauka. Jānotiek lielai ne- lauzts, bet ne muguras nervs. Ja arī tas
laimei, lai cilvēks sāktu dzīvot, dzīvot pa būtu skarts, staigāt vairs nevarētu. Guļot
īstam. Pasaulē un arī Latvijā pirms Pirmā slimnīcas gultā, ar prātu un savu domu
pasaules kara valdīja milzīga pārticība. spēku visu laiku kustināju savas kājas. IeTāda, kāda nebija nekad agrāk. No lab- domājos, kā staigāju. Nepieļāvu pat tādu
sajūtas, ka tikuši pie turības, cilvēki aiz- domu, ka reiz nevarētu staigāt. Man bija
mirsa savu patieso dzīves uzdevumu. Arī brīnišķīgi ārsti, kuri mani stiprināja arī
Ādažos, laikā pirms Pirmā pasaules kara, garīgi. Viņi teica, ka viss būs labi. Es nebija uzplaukuma periods. Tādu Tautas turēju ļaunu prātu uz šoferi, kurš man
namu, kāds tika uzcelts 1890. gadā, ne- ieveda grāvī, man nebija arī sajūtas – kākur citur Vidzemē šajā laikā nemaz neva- pēc tas notika ar mani. Toreiz es liktenim
rēja atļauties. Rīgā tas bija laiks, kad cēla neko nepārmetu. Situācija bija tik smaga,
jūgendstila ēkas, jo Latvija bija bagātākā ka man nebija laika pat domāt, kāpēc tas
un attīstītākā Krievijas guberņa. Ražoša- notika ar mani. Gribējās piecelties, vajana, rūpniecība... Karš to aizslaucīja. Kari dzēt vingrināt kājas un acis. Viss rādījās
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dubultā gandrīz divus gadus pēc tam.
Varbūt šis gadījums man ļāva kļūt līdzjūtīgākai, jo redzēju, ka blakus ir cilvēki,
kuriem klājas daudz, daudz grūtāk nekā
man. Divus gadus biju pilnīgi izolēta no
sabiedrības. Slimnīca, mājas, rehabilitācijas centri. Un, pusgadu esot rehabilitācijas
centrā, redzot to, ka citiem klājas daudz
sliktāk, gribot palīdzēt viņiem, aizmirsu
pati savas raizes. Mēģināju iet, balstoties
un ejot gar sienām. Tā kā redzēju paralizētus un nekustīgus cilvēkus, vairs nešķita svarīgi satraukties par to, ka man
nebija ne garšas, ne ožas sajūtas. Tās visas
bija pazaudētas. Pēc tam es arī vairākus
gadus braucu apraudzīt šos cilvēkus, ar
draugiem vedām viņiem visādus kārumus. Cilvēki ratiņkrēslā netika uz jūru, jo
ceļš un taka uz to allaž bija aizputināta.
Mēs sarīkojām talkas, lai aizslaucītu smiltis, kas ļautu arī viņiem ieraudzīt jūru. Es
ticu, ka no daudz kā mēs dzīvē izvairītos,
ja tiešām ieklausītos sevī. Tā, kā to darīja
mūsu senči. Viņi veidoja attiecības ar Dievu un uzņēmās atbildību par saviem darbiem, jo nebija starpnieku, kam samaksāt
un domāt, ka viss tiks piedots. Ne tā kā
viduslaiku baznīcā, kad ļaudis bija pārliecināti – jo vairāk tai samaksāsi, jo vairāk
šķīstīsi dvēseli. Tā mēs aizejam prom no
sevis, un tad atkal jānāk karam, kas teju
visus nogalina. Dzīvi paliek tikai tie, kuri
ļoti tic. Un tā viss sākas no jauna.
Monika Griezne

1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvojums, kas izveidots, lai godinātu aktīvos Latvijas neatkarības aizstāvjus par
1991. gada janvārī un augustā parādīto
drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu,
par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras
morāli un materiāli atbalstīja barikāžu
dalībniekus.
1
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Ādažos nepieciešams jauniešu centrs – liecina iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Ādažu novadā vairāk nekā 12% no deklarēto iedzīvotāju kopskaita ir jaunieši – personas vecumā no 13 līdz
25 gadiem. Novadā ir ne tikai pieaugoši dzimstības rādītāji (vidēji par 7% gadā pēdējo desmit gadu laikā), bet
arī, salīdzinot ar kaimiņu novadiem, Rīgu un Latvijas
vidējiem rādītājiem, vērojams vislielākais īpatsvars iedzīvotājiem, kuri ir vecumā līdz 15 gadiem. Tāpēc ir
ļoti svarīgi domāt par jauniešu dzīves kvalitāti Ādažu
novadā.
Laika posmā no 6.jūlija līdz 6.oktobrim tika veikta iedzīvotāju (jauniešu) aptauja, kuras mērķis bija noskaidrot, kādas aktivitātes būtu nepieciešams attīstīt Ādažu
novadā, lai veicinātu jauniešu iniciatīvu, īstenotu neformālās izglītības aktivitātes un nodrošinātu brīvā
laika aktivitātes. Aptaujā piedalījās 155 respondenti,
t.sk., 114 jaunieši. Izpētot aptaujas atbildes, redzams, ka
Ādažu novadā dzīvo aktīvi, sportiski un kultūru mīloši
jaunieši, kuri novērtē arī pašvaldībā notiekošos pasākumus. Aptaujas respondenti norādīja, ka viņi visbiežāk savu brīvo laiku pavada, lietojot internetu, tomēr
liela daļa jauniešu nodarbojas arī ar sportiskām aktivitātēm un atpūšoties pie dabas.
Atbildes uz jautājumu “Ko Tu dari brīvajā laikā?”
Kā liecina aptaujas rezultāti, lielākais šķērslis jauniešu
brīvā laika pavadīšanai ir tas, ka viņiem nav interesējošu pasākumu, kā arī pašu slinkums. Pie nākamajiem
būtiskākajiem ierobežojumiem tika norādīts, ka Ādažu
novadā nav pietiekoši daudz brīvā laika pavadīšanai
nepieciešamās infrastruktūras (īpaši ārpus centra), kā
arī tas, ka nav neviena, kas organizē pasākumus.
Atbildes uz jautājumu “Kas, Tavuprāt, ir galvenie
šķēršļi jauniešu brīvā laika aktivitātēm?”
Kā labākie risinājumi problēmu risināšanai saistībā ar
jauniešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu aptaujā tika
norādīti: jauniešu centra izveide, kā arī jaunu sporta un
atpūtas vietu izveide. Tam, ka jauniešu centrs Ādažos
būtu nepieciešams, piekrīt 40% jauniešu un vēl lielāks
skaits (56%) jauniešu šāda centra izveidi atbalstītu, ja
tajā būtu pieejamas jauniešiem interesējošas aktivitātes.
Atbildes uz jautājumu “Vai, Tavuprāt, Ādažu novadā
būtu nepieciešams jauniešu centrs?”
Izvērtējot iedzīvotāju aptaujā izteiktos viedokļus, redzams, ka Ādažu novada jauniešu centrā būtu interese
izmantot tādas aktivitātes kā: dažādi pulciņi, radošās
darbnīcas, diskusijas, tikšanās, kopīgu projektu izstrāde
un īstenošana, sporta aktivitātes, kopīgi pasākumi. Respondenti norādīja, ka jauniešu centram jābūt tādai vietai, kur tā apmeklētāji varētu aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Analizējot atbildes, redzams, ka lielākais pieprasījums
pēc jauniešu centra pakalpojumiem būtu visas darbadienas, īpaši piektdienās, tomēr noteikts skaits jauniešu
centru apmeklētu arī brīvdienās. Pieprasījums pēc jauniešu centra pakalpojumiem būtu jau no plkst.12.00,
tomēr lielāka daļa apmeklētāju uz to nāktu laika posmā
no plkst. 15.00 līdz plkst. 21.00.
Atbildes uz jautājumu “Kādam, Tavuprāt, būtu jābūt
jauniešu centra darba laikam?”
Ņemot vērā iedzīvotāju, konkrēti – pašu jauniešu –
interesi, Ādažu novada dome turpina plānot jauniešu centra izveidi Ādažu novadā, lai veicinātu pozitīvi
virzītas, garīgi bagātas, radošas, zinātkāras personības
veidošanu, kas būtu politiski aktīva, darbīga un konkurētspējīga mainīgajā pasaulē.

Ko Tu dari brīvajā laikā?

Kas, Tavuprāt, ir galvenie šķēršļi jauniešu brīvā laika aktivitātēm?

Vai, Tavuprāt, Ādažu novadā būtu nepieciešams jauniešu centrs?

Kādam, Tavuprāt, būtu jābūt jauniešu centra darba laikam?

Inga Pērkone
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Novembris ir gada tumšākais laiks, kad no
laukiem raža novākta, sabērta apcirkņos,
laiks, kad var atskatīties uz vasarā paveiktiem darbiem un apkopot rezultātus. Vasaras nogalē Ādažu novada pašvaldības
izveidotā komisija apskatīja konkursam
“Sakopta vide 2015” pieteiktos objektus.
Pēc pieteikto objektu apskates katrs komisijas loceklis izdarīja savu objekta vērtējumu
un 28. septembra vērtēšanas komisijas sēdē
tika apkopoti individuālie vērtējumi.
Izvērtējot vērtēšanas kritērijus, komisija nolēma:
1) Individuālo īpašumu vai viensētu grupā
piešķirt:
• 1. vietu īpašumam Remberģu ielā 4, īpašniece Dace Elnione un dāvināt dāvanu karti
150.00 EUR vērtībā,
• 2. vietu īpašumam Ceriņu ielā 18, Garkalnē,
un dāvināt dāvanu karti 100.00 EUR vērtībā,
2) Kategorijā “Biznesa vide” piešķirt:
• 1. vietu kokaudzētavai “Baltezers”, īpašnieks
Varis Kazāks un dāvināt dāvanu karti 150.00
EUR vērtībā,
• dalītu 2. vietu SIA “Leibe” krodziņam “Vanaga ligzda”, un SIA “AK Transgroup” restorānam “Porto” un dāvināt katram dāvanu
karti 100.00 EUR vērtībā,
• specbalvu veikparkam Ādažos – par saturīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju
veicināšanu, vienlaicīgi rādot lielisku piemēru
sakoptas vides uzturēšanai jauniešu aktivitāšu teritorijā, īpašniece Iveta Krūze.
• specbalvu Kerijam Staškevičam par jaunieša
aktīvu līdzdarbošanos sakoptas vides izveidošanā un objekta – veikals Alderu ielā 6, Alderos pieteikšanu konkursam.
3) Kategorijā “Daudzdzīvokļu mājas un citas
koplietošanas teritorijas” piešķirt:
• 1. vietu Strautkalnu ielas sporta, kultūras
un mākslas laukumam, pieteicējs biedrība
“Strautkalnu dzīves skola” (Elīna Rubeze) un
dāvināt dāvanu karti 150.00 EUR vērtībā.
Iveta Grīviņa

Foto – Laima Jātniece

Noslēdzies sakoptas vides konkurss

Noskaidroti 2015. gada labākie projekti atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli”

Oktobra “Ādažu Vēstīs” jau tika stāstīts
par 20 lieliskiem projektiem, kas tika īstenoti Ādažu novada domes rīkotajā atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām
“Sabiedrība ar dvēseli”. Tiekoties ar projektu grupām, konkursa vērtēšanas komisija noskaidroja arī tās grupas, kuras būtu
nepieciešams uzsvērt īpaši. Atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem, kad labākā nominācijai tika virzīts viens projekts, šogad tika
ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (180) 2015

izvirzīti 6 šādi projekti! Tie ir:
• Nereģistrētas iedzīvotāju grupas (NIG)
“Ciemata “Ķurzuļi” iedzīvotāju grupa”
projekts “Bērnu rotaļu laukums “Ķurzuļos””;
• Biedrības “Garkalne strong” projekts
“Spēka trīscīņa un fitnesa attīstība”;
• NIG “Ozolu mājas iemītnieki” projekts
“Ar darbu visu spējam”;
• NIG “Garkalnes ciema iedzīvotāju grupa”
projekts “Garkalnes ciema publiskās slidotavas – hokeja laukuma labiekārtošana”;
• NIG “Pasaku valstības draugi” projekts
“Koncerttērpi Pasaku valstībai”;
• NIG “Tradīciju kopa “Ābols”” projekts
“Ādažu tradīciju kopas “Ābols” skatuves
tērpu šūšana”.

Katrs no tiem bija ar kaut ko īpašs un labāks par pārējiem, tāpēc vērtētājiem bija
ierosinājums visus tos virzīt apbalvošanai
Latvijas valsts svētku sarīkojuma laikā.
Projekts “Bērnu rotaļu laukums “Ķurzuļos”” tiks virzīts arī Latvijas Pašvaldību
savienības nodibinājuma “Sabiedrība ar
dvēseli – Latvija” programmas Pierīgas
reģiona labākā projekta balvas iegūšanai,
varēs pretendēt uz Nacionālās balvas ieguvēja statusu un piedalīties kopējā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” noslēguma
pasākumā.
Paldies visām projektu grupām par ieguldīto darbu un laiku, īstenojot konkursa
“Sabiedrība ar dvēseli” projektus!
Inga Pērkone
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Baltezera baznīcai – 240

Senākais arhitektūras
piemineklis Ādažu novadā
Gan īsi pirms Pirmā pasaules kara, gan
starpkaru periodā turīgākie draudzes locekļi ziedoja līdzekļus Ādažu baznīcas
remontiem, un skaistā ēka vienmēr tapa
pienācīgi uzturēta.
Kad 1923. gadā Latvijā izveidoja Pieminekļu valdi jeb
kultūras pieminekļu
aizsardzības
iestādi, mūsu Ādažu jeb
Baltezera baznīca kā
izcils
arhitektūras
piemineklis nonāca
Pieminekļu
valdes
pārraudzībā un tai
tika piešķirts valsts
aizsargājamā objekta
statuss. Diemžēl pēc
Otrā pasaules kara
Baltezera baznīcai sākās rūpju laiki.
Foto – Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhīvs

Baltezera baznīca ir senākais valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Ādažu
novadā. Baznīcu gleznainajā vietā starp
Lielo un Mazo Baltezeru būvēja aptuveni trīs gadus – no 1772. līdz 1775. gadam.

Baznīcu cēla mūrniekmeistara Bernharda Joahima vadībā. Pats mūrniekmeistars nāca no Vācijas pilsētas Mazungenas. Kad 1775. gadā to iesvētīja, baznīca
varēja uzņemt 400 viesu, jo tajā bija tieši
tik daudz sēdvietu.
Ēka atspoguļoja 17.-18. gadsimtam raksturīgos baroka arhitektūras principus – gareniska taisnstūrveida celtne ar
kvadrātveida torni. Mūrniekmeistars
Bernhards Joahims bija prasmīgs sava
aroda meistars un viņa dotības novērtēja
arī tuvējos kaimiņos – Skultē un Lēdurgā, kur abās vietās viņa vadībā tapa baznīcu ēkas līdzīgās barokālās formās.

Baltezera baznīca ap 1920.gadu.
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1944. gadā Rīgas Mežaparka baznīcas mācītājs L. Taivans rakstīja LPSR Augstākās
Padomes priekšsēdētājam prof. Augustam
Kirhenšteinam vēstuli: “Sevišķi smagi cietusi Ādažu baznīca, kuras iekšpuse pilnīgi
izdemolēta, ērģeles izpostītas, stabules izmētātas pa baznīcu un tās apkārtni, altāris izpostīts, drēbju apšuvumi noplēsti un
aiznesti… Izpostīts pirmā draudzes mācītāja kaps: tas atvērts un plāksne aiznesta…
Kareivji baznīcu sen atstājuši, bet nožēlojamais skats ceļa malā stāv vēl aizvien…”
1946. gadā draudzei no baznīcas bija jāatsakās, un pēc 1948. gada, kad baznīca
oficiāli pārgāja Ādažu ciema padomes
īpašumā, sākās pastiprināta senā arhitektūras pieminekļa postīšana. 1955. gadā
Vissavienības arodbiedrību centrālā padome nāk ar savu priekšlikumu – Ādažu baznīcu pārbūvēt par tūrisma bāzi ar
100–150 gultas vietām. Visnotaļ savāds
piedāvājums, un šī ideja atbalstu neguva. Par ēkas likteni lielceļa malā neviens
negribēja uzņemties atbildību, bet tiem,
kuri gribēja, šo iespēju atteica. Tomēr atradās cilvēki, kuri rakstīja vēstules varas

Foto – Ādažu muzeja arhīvs

Tukšā tara, skābēti kāposti un sāls –
tas viss un vēl daudz kas cits reiz glabāts tās mūros. Pēc Otrā pasaules kara
piedzīvojusi pamatīgu demolēšanu un
postīšanu. 20. gs. vidū palikusi pat bez
sava torņa smailes… Šajā laikā arī pavīdējusi ideja, ka baznīcu varētu pārbūvēt par tūrisma bāzi ar 100-150 gultas
vietām, tomēr vēlāk tajā darbojies klubs
un kinozāle, metālapstrādes darbnīca
un visbeidzot – “Lattelekom” centrāle.
Lielceļa malā atrodoties, visos laikos un
laikmetos tā daudz bēdu piedzīvojusi,
tomēr, neskatoties uz pieredzēto, atkal
uzplaukusi un sagaidījusi savu 240.
dzimšanas dienu.

Foto – Ilze Filipova

Rūpju laiki pēc
Otrā pasaules kara

Baznīca bez torņa. Vēl var nojaust senās barokālās formas: ar dekoratīvajiem elementiem un apaļiem logiem veidoto divslīpju
jumta noslēdzošo ārsienu, elegantos ovālos
sānu logus.

kalpiem, nepalika vienaldzīgi un tādejādi
savu iespēju robežās pauda protestu pret
notiekošo Baltezera baznīcā: “Par baznīcu
kā kulta vietu brīvdomātāji var domāt kā
vēlas, bet atļaut iznīcināt vēsturisku pieminekli, pie tam ārkārtīgi izskatīgu celtni,
tas ir vairāk kā politiski nepareizi. Vietējā
ciema padome būtu vismaz durvis aiznaglojusi!” raksta pilsonis E. Lauskis atbildīgajām iestādēm kultūras pieminekļu
aizsardzībā.
Atbildīgās iestādes pārsteigtas mierina
sašutušo pilsoni E. Lauski, jo izrādās, ka
“Ādažu baznīca nav valsts aizsargājamo
ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (180) 2015
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Baltezera baznīca pēc 1. Pasaules kara.

padomes izpildkomiteju, 1955.
gadā Arhitektūras pārvalde
aizveda projām baznīcas zvanu, secinot: “Ievērojot to, ka
ēka ir visiem pieejama un postīšana līdz šim nav pārtraukta,
bij. baznīcas zvanu ar uzrakstu
“Ādažu baznīca 1925.g.” Arhitektūras pārvalde ņem savā aizsardzībā”.
1956. gadā pēc Arhitektūras
pārvaldes rīkojuma uz Daugavgrīvas Balto baznīcu aizveda to, kas bija palicis pāri no
Baltezera baznīcas ērģelēm.

Tukšās taras noliktava

Baltezera baznīca ap 1920. gadu.

un neatgriezeniski sabojāja baznīcas ēkas
nesošās sienas un vēsturisko apdari. 20.
gadsimta 70.-80. gadu mijā Baltezera baznīcas ēkā atradās kolhozam “Sidgunda”

Elita Pētersone,
Ādažu muzeja vadītāja

Izmantoti Valsts Kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas arhīva un Ādažu
muzeja materiāli.

Foto – Ādažu muzeja arhīvs

Foto – Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas arhīvs

pieminekļu sarakstā, taču atrod, ka minētai celtnei ir tomēr zināma arhitektoniska
vērtība, kas pakļauta
tuvākai izpētīšanai un
tās patiesās vērtības
noskaidrošanai”. Un
brīnās, ka, neskatoties
uz iestāžu vairākkārtīgiem aizrādījumiem,
ne Saulkrastu rajona izpildkomiteja, ne Ādažu
ciema padomes izpildkomiteja līdz šim uz
tiem nav reaģējusi.
Līdz galam nesatricināmi savā pārliecībā pret
Baltezera baznīcas ēkas
likteni palika Ādažu un
Saulkrastu Komunistiskās partijas atlasītie darbaļaužu “vadītāji”. Mums par nelaimi, kultūras cilvēku diemžēl starp viņiem nebija.
Netiekot galā ar nepaklausīgo Saulkrastu
rajona izpildkomiteju un Ādažu ciema

Foto – Jānis Tiļčiks

Foto – Ādažu muzeja arhīvs

1958. gadā nojauca baznīcas
torņa smaili un telpās ierīkoja klubu un kinozāli. 1972.
gadā baznīca kļūst par kolhoza
“Ādaži” tukšās taras un minerālmēslu noliktavu. Telpās tika
atvēlēta vieta arī kolhoza kāpostu skābētavai. Lielos daudzumos šai vajadzībai tika atgādāta un novietota sāls. Mūriem žūstot, sāls kristalizējās

piederošā metālapstrādes darbnīca. Ādažniekiem labi pazīstamais mākslinieks
Voldemārs Rapiķis, redzot posta darbus,
un to, ko baznīcas mūriem ikdienā nodara
nokrišņi, panāca, ka metālapstrādes darbnīcā izgatavoja un uzstādīja jumtu – baznīcas pagaidu torni ar gaili galā.
1989. gadā Ādažu baznīca pārgāja Kultūras ministrijas Valsts Kultūras pieminekļu
aizsardzības bilancē. Tikai 1997. gadā no
altāra telpām izvācās Lattelekom centrāle.
Dievnamu izdevās saglābt, pateicoties
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijai un tās vadītāja Jura Dambja,
arhitekta un Baltezera iedzīvotāja, atsaucībai. Atjaunoja torni un jumta segumu.
Vēlākos gados rekonstruēja visu fasādi,
atjaunoja iekšējos mūrus vairāku metru
augstumā, izņemot laukā vecos, bojātos
ķieģeļus, nomainīja bojātās koka sijas un
ielika jaunus logus. Vēsturiskais baznīcas interjers, izņemot kāpnes uz balkonu,
gadu gaitā bija aizgājis nebūtībā, tāpēc,
restaurējot dievnamu, tika pieņemts lēmums iekštelpas veidot askētiski vienkāršas – gaiša koka mēbeles, matēta stikla
detaļas. Stikla elementos parādās baznīcas
vēsturiskā interjera ornamenti.
Šobrīd rūpīgu roku
kopts, mūsu kultūrvēsturiskais piemineklis sagaidījis savu 240.
dzimšanas dienu. Lielceļa malā atrodoties,
visos laikos un laikmetos daudz bēdu piedzīvojis, tas priecē acis un
sirdi ne tikai pašmāju,
bet arī garāmbraucošajiem ļaudīm. Sargāsim
savus novada dārgumus.

Viena un tā pati baznīcas telpa dažādos laikos: kreisajā pusē 1930.gada interjers un labajā - sāls paku glabātava kāpostu skābēšanai kolhoza laikā.
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SPORTS

Ādažu
Brīvās
Valdorfa
skolas
(ĀBVS)
jaunās
sporta zāles būvniecībā ir noslēdzies nozīmīgs posms, un tiek svinēti spāru
svētki. ĀBVS Sporta zāle ir īpašs objekts,
jo tiek būvēta zemas enerģijas patēriņa
ēka, kur siltumenerģijas patēriņš būs 14.03
kWh/m2. Sporta zāle tiks aprīkota ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām: zemes
siltumsūkni, plaknes absorbcijas saules
kolektoriem karstā ūdens ražošanai un fotoelektriskām baterijām. Projekts “Ādažu
Brīvās Valdorfa skolas sporta zāles būvnie-

cība” tiek īstenots programmas
“Nacionālā klimata politika”
atklāta projektu konkursa “Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu
emisiju samazinošu tehnoloģiju
attīstība” ietvaros. Projektu finansē Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instruments. Kopējās
projekta attiecināmās izmaksas
ir EUR 1 086 846,97, no programmas piešķirtais finansējums ir EUR 978
162,27, un finansējuma saņēmēja līdzfinansējums veido EUR 108 684,70. Šī būs pirmā
sporta ēka Ādažu novadā, kas ir energoefek-

Foto – ĀBVS arhīvs

Ādažu Brīvā Valdorfa skola svin sporta zāles spāru svētkus

tīva ar atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām. Sporta ēkas kopējā platība ir 932m2,
kur sporta laukums aizņem 500m2.
Sarma Novicāne Lazdāne

Foto – Sandra Bukovska

Ādažu bērni brīvlaiku aizvada dienas darbnīcās

Ādažu bērni skolas brīvlaiku aizvadīja lieliskā dienas darbnīcā “Halloweentown
Ādažos”1 bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā ”Saules stariņi”. Bērni
darbojās “Halloween Pumpkin”2 grebšanas un citās spocīgās un jocīgās darbnīcās. Noslēgumā – “Halloween Style”3 modes skate ar pašu darinātiem tērpiem
un ballīte ar pašu gatavotām dekorācijām un tematiskiem našķiem. Arī vecāki
iesaistījās un atbalstīja bērnus gan ar idejām tērpiem, gan kārumiem ballītei.
Bērni ieguva jaunus draugus, pavadot skolas brīvlaiku jautrā noskaņojumā.

1
2
3

Helovīna pilsēta Ādažos no angļu val.
Helovīna ķirbis no angļu val.
Helovīna stila no angļu val.

Sandra Bukovska,
darbnīcas vadītāja

“Pūcīšu” grupiņas bērni dodas ekskursijā uz Ādažu bibliotēku

mojāmies bibliotēkā, izrādās,
tur bija arī rokas lelle – Zelta
zivtiņa, kas bija ļoti priecīga,
ka atnākuši tik daudz bērnu.
Viņa katru bērnu pacienāja
ar konfekti un aicināja ievē-

lēties vēlēšanos. Arī audzinātājai un
auklītēm tika kārums un iespēja ievēlēties vēlēšanos. Bibliotekāre bērniem
izlasīja mazu stāstiņu no grāmatas ar
nosaukumu “Mūmamma”. Stāsts bija
par gotiņu, kurai ļoti patīk lasīt. Tieši tāpat kā mazajiem pūčukiem! Bērniem tika piedāvātas arī radošas nodarbes – krāsojamo lapu krāsošana,
kas bija jauks ekskursijas noslēgums.
Liels paldies Ādažu
bibliotēkai par brīnišķīgo ekskursiju,
bērniem ļoti patika,
vēl nākamajā dienā
pārrunājām piedzīvoto bibliotēkā!
Foto – PPII “Pasaku valstība” un Ādažu
bibliotēkas arhīvs

Š.g. 27. oktobrī “Pūcīšu” grupiņas
bērni devās ekskursijā uz jauno
Ādažu bibliotēku. Bibliotekāres
mūs laipni sagaidīja un izvadāja
pa gaišajām telpām, kurās ik katrā plauktā lepni slējās grāmatas.
Pirms kāda laika bibliotēka atradās
Ādažu skolas telpās, un tikai nesen
tā mainīja savu atrašanās vietu uz
daudz plašākām un skaistākām telpām. Bērni bija ļoti pārsteigti par
grāmatu daudzumu, jo lielākā daļa
bērnu nemaz nebija bijuši bibliotēkā. Mums pastāstīja, kas ir bibliotēka un
ko tur dara, mazie klausījās ļoti uzmanīgi, daži uzdeva jautājumus par grāmatām. Mūs aizveda uz bērnu stūrīti, kur
bija arī dažādas rotaļlietas, ar kurām bērni labprāt arī paspēlējās. Laikā, kad cie-

Agnese Radziņa

Foto – “MX Ādaži”

Ādažnieks Kārlis Bole kopā ar izlases biedriem izcīna Latvijai sudrabu Eiropas Nāciju kausā kvadracikliem

18

Eiropas Nāciju kausā kvadracikliem Latvijas izlasei izdevies izcīnīt augsto otro
vietu. Latvijas valsti sacensībās pārstāvēja ādažnieks Kārlis Bole juniors, Raivis
Sootee un Eiropas čempions kvadraciklu klasē – Edgars Meņģelis. Pirmajā finālbraucienā sportisti uzrādīja ļoti labu
sniegumu, Meņģeļa uzvara un Boles 9.
vieta Latviju ierindoja dalītā 1./2.vietā.
Otrajā braucienā Meņģelis jau atkal palika nepārspēts, bet Sootee ne tik veiksmīgs

brauciens un 30. vieta. Neskatoties uz
to, Latvija savu pozīciju noturēja. Pēdējā brauciena startā Raivis Sootee saķērās
taisnes galā un turpināja braucienu kā
priekšpēdējais. Tomēr braucienā spēja
aizcīnīties līdz astotajai vietai. Kārlis Bole
pēc starta no otrās rindas finišēja piektais.
Rezultātā izcīnīto punktu summa Latvijas
izlasei ļāva ierindoties otrajā vietā. Pirmajā vietā – Nīderlande, bet trešajā – Vācija.
Latvijas Motosporta federācija
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Foto – Laima Jātniece

Starptautiskais džudo turnīrs “Zelta Rudens 2015”
17. un 18. oktobrī notika tradicionālais džudo turnīrs “Zelta Rudens
2015”, kura ietvaros norisinājās arī Latvijas meistarsacīkstes meitenēm U-14 un U-16 vecuma grupā. Sacensībās kopumā piedalījās 510
dalībnieki no 29 sporta klubiem – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un
Krievijas. Ādažu Bērnu un jauniešu sporta skolu pārstāvēja 64 sportisti, 29 klubu konkurencē iegūstot 9 zelta medaļas, 6 sudraba medaļas un 9 bronzas medaļas. Kopvērtējumā Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolas sportisti izcīnīja 3. vietu. Par Latvijas čempionēm U-14
vecuma grupā kļuva Elīza Jevstigņejeva (svara kategorija līdz 48 kg)
un Vineta Alksne (svara kategorija līdz 52 kg). Par Latvijas čempioni
U-16 vecuma grupā kļuva Daira Krope (svara kategorija līdz 52 kg).
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Veloorientēšanās sacensības Ādažos pulcē vairāk nekā 230 dalībnieku no 5 valstīm

Foto – Laima Jātniece

un “team Carnikava”
komandas, bet goda
pjedestālu noslēdza komanda “Uzmin”, kurā
startēja Raitis Muižnieks un Raimonds Lapiņš. Jaukto komandu
konkurencē scenārijs
atkārtojās – uz augstākā
pakāpiena
kāpa igauņu
koma nda
Te a m
Nordwood”, aiz sevis atstājot spēcīgākās latviešu komandas – “Isostar
FUN” otrajā un
“Gandrs
Elita”
trešajā vietā. Savukārt sieviešu komandu konkurencē
vietas uz uzvarētāju
pjedestāla ieņēma tikai
latvietes – uzvara komandai

Ādažos aizvadītas velo orientēšanās sacensības “xVelo”, kurās piedalījās vairāk
nekā 230 dalībnieki no piecām valstīm
– Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas,
kā arī Ēģiptes. Sacensību laikā komandas apmeklēja dabā izvietotus kontrolpunktus Ādažu un Garkalnes novados.
Uzvaru izcīnīja spēcīgā igauņu komanda
“Sportland”, bet labākā latviešu komanda
bija “team Carnikava”, kas ierindojās otrajā vietā. Vīriešu komandu konkurencē
labāko trijniekā jau minētās “Sportland”

“Meitenes no Cēsīm”, otrajā vietā
“To Tallina taleko?”, bet trešo vietu
izcīnīja “IzKusties”.
Sacensībās bija iespēja startēt arī individuāli, kur labākie
šoreiz izrādījās Edgars
Krūmiņš un Inese Kauķe.

“xVelo”

Foto – tenisa centra “Ādaži” arhīvs

Latvijas jaunie tenisisti sevi lieliski parāda starptautiskajā tenisa turnīrā
Baltic International Bank Tennis Cup 2015
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Ādažos aizvadītas starptautiskā tenisa turnīra Baltic International Bank Tennis Cup 2015
finālspēles. Vienspēļu kategorijā uzvaras laurus plūca dalībnieki no Igaunijas un Vācijas,
bet dubultspēlēs spēcīgākie izrādījās Igaunijas un Baltkrievijas sportisti. Kā uzsver paši
spēlētāji, viņu treneri un vecāki – šis turnīrs
ievērojami paaugstinājis latiņu jauniešu tenisa turnīru organizācijai Latvijā. Atzinīgi
novērtēts gan organizatoriskais līmenis, gan
dalībnieku prasmes. Vienspēlēs meitenēm
uzvarēja Lisi Kubre (Lissi Kubre) no kaimiņvalsts Igaunijas, bet zēniem – Morics Stoegers
(Moritz Stoeger) no Vācijas. Savukārt dubultspēlēs uzvaras laurus meiteņu grupā
plūca pāris no Igaunijas – Lisi Kubre (Lissi
Kubre) un Sofija Čekhlistova (Sofiya Chekhlystova), zēnu grupā spēcīgākie bija Mihails
Knaizeu (Mikhail Knaizeu) no Baltkrievijas

un Aleksandrs Georgs Mandma (Alexander
Georg Mandma) no Igaunijas. Veiksmīgi
turnīru aizvadījusi arī Latvijas jaunā tenisiste Patrīcija Špaka, kas ceturtdaļfinālā sīvā
cīņā trīs setos piekāpās Krievijas spēlētājai
Avelīnai Seifedinovai (Avelina Sayfetdinova), kura pašlaik ierindojas 44. vietā pasaules
reitingā savā vecuma grupā. Tenisa turnīrs
Baltic International Bank Tennis Cup 2015
U14 vecuma grupā norisinājās no 19. līdz 24.
oktobrim nesen paplašinātajā tenisa centrā
“Ādaži” slēgtajos kortos uz cietā seguma.
Tajā piedalījās vairāk nekā 300 dalībnieku
no 26 pasaules valstīm. Visi sacensību dalībnieki saņēma piemiņas balvas no turnīra galvenā atbalstītāja Baltic International Bank.
Savukārt uzvarētājiem tika pasniegti turnīra
kausi, viedtālruņi un planšetdatori.
Sagatavoja – tenisa centrs “Ādaži”
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Foto – Pēteris Sabļins

Upmalās atjaunota grants ceļu seguma virskārta 2,3 km garumā
Septembrī novadā tika uzsākti grants ceļu virskārtas remontdarbi un apstrāde ar
putekļu absorbentu. Iepirkuma procedūras rezultātā darbu veikšanai tika izvēlēta
SIA “Eco Baltia Vide”. Ādažu novada domes uzdevumā SIA “Eco Baltia vide” Upmalās ir pabeigusi grants ceļu seguma virskārtas remontu.
Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Valdis Ligers uzsver: “Esam gandarīti, ka varam plānveidīgi un kvalitatīvi realizēt gan ceļa segumu uzlabošanas darbus,
gan arī caurteku remonta darbus novadā, kā informējām iedzīvotājus gada sākumā.”
Ceļi saremontēti 2,3 km garumā, izbūvētā virskārtas platība veido 8897 m2. Jaunais izbūvētais grants – šķembu seguma virskārtas biezums – 10 cm.
Laima Jātniece

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi ar izrādi iepriecina bērnus slimnīcās
un viņu vecāki ziedoja slimnīcas nodaļām dažādas attīstošas spēles un rotaļlietas. Kadagas pirmsskolas izglītības administrācija vēlas pateikt paldies vecākiem,
darbiniekiem un ikvienam līdzcilvēkam,
kas palīdzēja, ziedoja un atsaucās. Bērnu
smaidi, pozitīvās emocijas vairoja prieku
un gandarījumu pašam palīdzētājam!
Solvita Vasiļevska,
Kadagas PII vadītājas vietniece

universitātes slimnīcām, lai
iepriecinātu mazos pacientus
ar pedagogu uzvestu teātra
izrādi bērniem “Trīs laimīgi
zaķi”.
Lai padarītu bērnu ārstēšanos un uzturēšanos slimnīcā
nedaudz saulaināku, interesantāku un aizraujošāku,
pirmsskolas iestādes bērni

Foto – no Kadagas PII arhīva

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv
jau septīto gadu organizēja akciju “Labo
darbu nedēļa” – nedēļu, kur īpaši aktīvi
darījām labus darbus gan paši, gan mudinājām to darīt arī citiem. Nedēļas ietvarā
no 12. oktobra līdz 18. oktobrim Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde aktīvi
piedalījās rīkotajā akcijā. 14. oktobrī Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi devās uz divām Bērnu klīniskās

Privātā pirmsskola “Patnis” ieguvusi Latvijas Ekoskolas sertifikātu

Foto – Laima Jātniece

apraudzītu kazas, pīles un
zirgus. Pavasarī ar lielisko vecāku atbalstu, kuri nenobijās
no vējainā un lietainā laika
talkas dienā, tikām pie sava
mazdārziņa, kurā iestādījām
dažādus dārzeņus, garšaugus
un puķes. Vasarā nepacietīgi
gaidījām un vērojām, kā sāk
augt dilles, zirņi, pupas, gurķi, tomātiņi, brokoļi, puķkāposti un vēl daudzi citi gardumi. Mēs redzējām, sajutām, nogaršojām.
Rūpējoties par bērnu fizisko un emocionālo attīstību, Ādažu domes rīkotā projekta “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros tika
izveidota “Sajūtu jeb baskāju taka” un
mini futbola, florbola (ziemā – hokeja)
laukumiņš. Bērnu neviltotais prieks un
sajūsma, staigājot basajām kājiņām pa
“Sajūtu taku”, radīja prieku arī vecākos.
Mūsu pirmsskola lepojas ar līdzdalību
Ekoskolu programmā. Tā ir viens no visaptverošākajiem un arī populārākajiem

Privātā pirmsskola “Patnis” bērniem
māca būt dabā, saudzēt un mīlēt to. Rudenī vērojam, kā koku lapām mainās
krāsas, kā aizlido gājputni, bet vējainā
dienā laižam gaisā pūķus, izbaudot dabas vareno spēku. Ziemā, gaidot salu,
gatavojam putnu barotavas, vērojam, kā
aizsalst upe, meklējam dzīvnieku pēdas
sniegā. Pavasarī ar nepacietību gaidām,
kad gājputni atkal atgriezīsies, vērojam,
kā upē ledus sāk kust, neaizmirstam
pabarot pīles. Vasarā ejam pastaigās, lai
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vides izglītības modeļiem pasaulē. Tā
ir programma, kas veicina izpratni par
vidi, saistot to ar mācību procesu, veido
personisko attieksmi un iesaista apkārtējo sabiedrību. Iesākot 2015./2016. mācību
gadu, esam ieguvuši Latvijas Ekoskolas
nosaukumu, ko apstiprina Ekoskolas
sertifikāts. Mūsu 2015./2016. mācību
gada tēma ir “Iestādes vide un apkārtne”. Sekmīgi piedaloties šajā projektā,
mācību gada beigās ir iespēja saņemt
starptautisko Zaļo karogu. Tas ir mūsu
kopīgais mērķis, kurā tiek iesaistīti arī
bērnu vecāki. Paldies viņiem par atsaucību! No šā gada 1. septembra durvis ir
vērusi arī Montesori grupa. Adaptācijas
nedēļā pirmsskolā “Patnis” vecākiem ir
iespēja kopā ar bērnu iepazīties ar bērnudārza ikdienas ritmu, palīdzēt bērniņam
iejusties, iepazīt pedagogus. Būtiskākais
adaptācijas nedēļas noslēgumā ir ģimenes sajūta, vēlme uzticēt mums savu bērniņu, sajust, ka viņš šeit tik īpaši gaidīts.
Inga Grigaļuna
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (07.10.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Sēdē piedalās 9 deputāti: Māris Sprindžuks,
Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers,
Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša, Jānis Neilands, Pēteris Pultraks, Normunds Zviedris.
1. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+
programmas skolu sadarbības projektā
“Sport is not only Football”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas da-

lību projekta ietvaros. Projekta īstenošanas
gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20% jeb 7669,00 EUR līdz projekta
noslēguma maksājuma saņemšanas no
VIAA.
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.
2. Par dalību Eiropas Savienības Erasmus+ programmas skolu sadarbības pro-

jektā “Digital Citizens in Action”.
Lēmums: Atbalstīt Ādažu vidusskolas dalību projekta ietvaros. Projekta īstenošanas
gaitā nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu 20% jeb 3900,00 EUR līdz projekta
noslēguma maksājuma saņemšanas no
VIAA.
Balsojums: vienbalsīgi (9) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (27.10.2015.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Sēdē piedalās 9 deputāti: Māris Sprindžuks, Juris Antonovs, Pēteris Balzāns, Artis Brūvers, Valērijs Bulāns, Kerola Dāvidsone, Adrija Keiša,
Vitālijs Klebeko, Jānis Neilands, Edmunds Plūmīte, Pēteris Pultraks, Liāna Pumpure, Edvīns
Šēpers, Edgars Verners.
1. Par atteikumu uzņemt pašvaldības dzīvokļu rindā.
Lēmums: Atteikt uzņemt rindā uz pašvaldības
dzīvokli L.M.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par pašvaldības deinstitucionalizācijas vadības darba grupas izveidošanu.
Lēmums: Izveidot darba grupu situācijas apzināšanai un pašvaldības viedokļa formulēšanai par
nepieciešamajiem sociālajiem pakalpojumiem
deinstitucionalizācijas projekta mērķa grupām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par privātās pirmsskolas izglītības iestādes
“Patnis” atbrīvošanu no nomas maksas.
Lēmums: Atbrīvot privāto pirmsskolas izglītības iestādi “Patnis” no nomas maksas par Ādažu kultūras centra telpas (Skatītāju zāle) izmantošanu 16.12.2015. plkst. 18.00.-20.00 vecākiem
veltīta Ziemassvētku koncerta organizēšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par darba grupas izveidošanu veloceliņu tīkla
attīstības koncepcijas sagatavošanai Ādažu novadā.
Lēmums: Izveidot darba grupu Ādažu novada
veloceliņu tīkla attīstības koncepcijas sagatavošanai. Apstiprināt darba grupas nolikumu. Darba grupai sagatavot un iesniegt domei veloceliņu tīkla attīstības koncepciju līdz 30.04.2016.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par saistošo noteikumu Nr.25/2015 atcelšanu.
Lēmums: Atcelt 26.05.2015. saistošos noteikumus Nr.25/2015 “Ādažu novada Baltezera ciema
nekustamā īpašuma “Ziemeļi” lokālplānojuma
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam
Kadagas ciemā, “Ogas”.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma “Ogas”
detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu, ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu
savrupmāju izvietošanai lauku apbūves zonā,
kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, paredzot pārkārtot zemesgabalu sadalījumu, apstādījumu teritoriju gar Gaujas upi
un ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par administratīvā akta izdošanas atlikšanu.
Lēmums: Pagarināt L.K. pilnvarotās personas C.Z.
31.08.2015. iesnieguma (par zemes ierīcības projekta
nekustamajam īpašumam Muižas ielā 37 apstiprināšanu) izskatīšanas termiņu uz laiku līdz 31.12.2015.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
Baltezera ciema nekustamajiem īpašumiem
“Ķulleni” un Baltezera ielā 21 un adrešu un
lietošanas mērķu piešķiršanu.
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Lēmums: Apstiprināt Baltezera ciema nekustamo īpašumu “Ķulleni” un Baltezera ielā 21 zemes
ierīcības projektu un piekrist zemesgabalu sadalīšanai un savstarpējo robežu pārkārtošanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam “Ābeļziedi” un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma
“Ābeļziedi” zemes ierīcības projektu un piekrist
zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Attekas ielā 13
un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu.
Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma Attekas ielā 13 zemes ierīcības projektu un piekrist
zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par darba grupas izveidošanu pašvaldības
zemes īpašumu izvērtēšanai.
Lēmums: Izveidot darba grupu pašvaldības zemes
īpašumu izmantošanas priekšlikumu sagatavošanai. Darba grupas vadītājam ziņot Attīstības komitejas sēdē š.g. decembrī priekšlikumus par pašvaldības zemes īpašumu turpmāko izmantošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par atteikumu iegūt īpašumā nekustamo
īpašumu “Senči”, Garkalne.
Lēmums: Atteikt izsniegt SIA “Lanata” izziņu
par domes piekrišanu iegūt īpašumā nekustamā
īpašuma “Senči”, Garkalne, zemesgabalu 13,02
ha platībā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu
sporta centrā.
Lēmums: Noteikt Ādažu sporta centra telpu nomas maksu atbilstoši nomas maksas noteikšanas metodikai, ja nekustamo īpašumu iznomā
publiskai personai, tās iestādei vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par pašvaldības mantas iznomāšanas un
atsavināšanas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisiju, kura pilnvarota veikt pašvaldībai piederošās mantas nomas
tiesību izsoli, noteikt piemērojamo izsoles veidu
un apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objektu, organizēt pašvaldības mantas atsavināšanu atbilstoši normatīvo aktu un domes
lēmumu prasībām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisiju, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
24.punktu, 61.pantu, domes 25.09.2012. saistošo
noteikumu Nr.30 “Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai”
12.punktu un 25.03.2015. saistošo noteikumu

Nr.21/2015 “Par pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai” 6.punktu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par pašvaldības mantas iznomāšanu.
Lēmums: Nodot pašvaldībai piederošo mantu
– zobārstniecības kabinetu Ādažu vidusskolas
ēkā Gaujas ielā 30 iznomāšanai otrdienās, plkst.
8.30–18.30 un ceturtdienās, plkst. 8.30–16.30.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par nomas maksas noteikšanu Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā, Gaujas ielā 16.
Lēmums: Noteikt Ādažu vidusskolā un pašvaldības ēkā Gaujas ielā 16 telpu nomas maksu, ja
telpas iznomā publiskai personai, tās iestādei
vai kapitālsabiedrībai publiskas funkcijas veikšanai vai privāto tiesību subjektam, atbilstoši
nomas maksas noteikšanas metodikai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par deleģējuma līguma slēgšanu.
Lēmums: Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Ādažu Ūdens” uz 5 gadiem par pārvaldes uzdevumu
veikšanu ūdenssaimniecības jomā Ādažu novada administratīvajā teritorijā (izņemot Baltezera
un Alderu ciema daļā, kur pakalpojumus sniedz
SIA “Rīgas ūdens” un SIA “Garkalnes ūdens”).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda
dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA “Avatars” nekustamā īpašuma nodokļa parādu 1043,23 EUR apmērā par
nekustamo īpašumu – zemi, Attekas iela 16.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par Ādažu novada domes 2008.gada
28.oktobra lēmuma Nr.14 § 3.4.2. piespiedu
izpildi.
Lēmums: Uzsākt domes 2008.gada 28.oktobra
lēmuma Nr.14 § 3.4.2. piespiedu izpildi 14 dienu
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža, nosūtot G.V. brīdinājumu par administratīvā akta
piespiedu izpildi, nosakot termiņus brīvprātīgai
administratīvā akta izpildei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojuma attīstība Baltezerā” finanšu plānu un SIA
“Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu.
Lēmums: Veikt grozījumus domes 2012.gada
24.janvāra lēmumā Nr.11 (1.punkts).
Balsojums: “par” - 13, “pret” - nav, “atturas”
- 1 (A.Keiša).
22. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu veicināšanas pasākumiem 2015.-2016.gadā.
Lēmums: 2015.gada IV ceturksnī veikt sabiedrības informēšanu un ar to saistītos pasākumus
par pašvaldības investīciju un attīstības plāniem,
nodokļu ieņēmumu sadalījumu un iedzīvotāju
lomu nodokļu ieņēmumu veicināšanā, lai veicinātu darba spējas vecuma iedzīvotāju deklarēšanās skaita pieaugumu. Ieviest Ādažu novada
administratīvajā teritorijā deklarēto iedzīvotāju
identifikācijas / privilēģiju karti 2016.gadā.
Balsojums: “par” - 11, “pret” - nav, “atturas” 3 (P.Balzāns, A.Keiša, V.Klebeko).
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DOMES LĒMUMI

LĒMUMS
Ādažu novadā
Par deklarēto ziņu anulēšanu
08.10.2015.								
1. Tika izskatīts Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieka
Ivo Bērziņa (turpmāk - Iesniedzējs) 2015. gada
07. oktobra iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas
par deklarēto dzīvesvietu pašvaldības īpašumā
“Kadaga 9” dz. 7, Kadaga, Ādažu novads (turpmāk – Īpašums) Jurijam Baizelam. (turpmāk –
Adresāts), kas ar tiesas spriedumu ir izlikts no
Īpašuma.
2. Izvērtējot informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, konstatēju:
2.1. Īpašums “Kadaga 9” dz.7, kas atrodas Kadagas ciemā, Ādažu novadā (turpmāk – Īpašums)
pieder Ādažu novada pašvaldībai un ir reģistrēts
Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 862 7.
2.2. Adresāts no Īpašuma izlikts, pamatojoties
uz Rīgas rajona tiesas 2014. gada 13. oktobra
spriedumu, lieta Nr. C33395313.
2.3. Iesniedzējs lūgumu pamato ar to, ka Adresāts Īpašumā nedzīvo, Īpašums ir atbrīvots par
ko liecina 2015. gada 29. janvārī sastādītais akts
par brīvās dzīvojamās telpas pieņemšanu un nodošanu.
2.4. Pašvaldības rīcībā nav ziņas par Adresāta
pašreizējo dzīvesvietu.
2.5. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pan-

ta pirmajā daļā ir paredzēti tikai divi gadījumi,
kad iestāde drīkst anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, proti,
1) ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja
dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa
likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas (1.
punkts);
2) ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (2. punkts).
2.6. Ņemot vērā augstākminēto ir secināms, ka
ir iestājies Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.
panta pirmās daļas otrā punktā minētais nosacījums – zudis dzīvesvietas deklarācijas tiesiskais
pamats un ir pārkāpts arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis – persona nav sasniedzama
deklarētajā adresē tiesiskajās attiecībās ar valsti
un pašvaldību.
3. Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmā daļa nosaka, ka [...] administratīvais akts
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2.
punkts nosaka, ka dokumentu paziņo publiski,
ja adresāta dzīvesvieta nav deklarēta, atrašanās
vieta nav zināma un nav iespējams dokumentu
paziņot adresāta pilnvarotajam pārstāvim, bet

LĒMUMS
Ādažu novadā
Par deklarēto ziņu anulēšanu
08.10.2015.								
1. Tika izskatīts Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāja vietnieka
Ivo Bērziņa (turpmāk - Iesniedzējs) 2015.gada
07. oktobra iesniegums ar lūgumu anulēt ziņas
par deklarēto dzīvesvietu pašvaldības īpašumā
“Kadaga 5”dz. 44, Kadaga, Ādažu novads (turpmāk – Īpašums) A. G., Jānim Gravam, un Aldim Gravam (turpmāk – Adresāti), kas ar tiesas
spriedumu ir izlikti no Īpašuma.
2. Izvērtējot informāciju un ar lietu saistītos
apstākļus, konstatēju:
2.1. Īpašums “Kadaga 5” dz. 44, kas atrodas
Kadagas ciemā, Ādažu novadā (turpmāk – Īpašums) pieder Ādažu novada pašvaldībai un ir
reģistrēts Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas Ādažu novada zemesgrāmatas nodalījumā
Nr. 838 44.
2.2. Adresāti no Īpašuma izlikti, pamatojoties
uz Rīgas rajona tiesas 2015. gada 1. aprīļa spriedumu, lieta Nr. C33522113. Spriedums stājies
likumīgā spēkā 2015. gada 6. maijā.
2.3. Iesniedzējs lūgumu pamato ar to, ka Adresāti Īpašumā nedzīvo, Īpašums ir atbrīvots, par
ko liecina 2015. gada 16. jūnijā sastādītais akts
par brīvās dzīvojamās telpas pieņemšanu un nodošanu.
2.4. Pašvaldības rīcībā nav ziņu par Jāņa un
Alda Gravas pašreizējo dzīvesvietu.
2.5. Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. pan-

ta pirmajā daļā ir paredzēti tikai divi gadījumi,
kad iestāde drīkst anulēt ziņas par deklarēto
dzīvesvietu, proti,
1) ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja
dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais
pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa
likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas (1.
punkts);
2) ja attiecīgajai personai nav tiesiska pamata
dzīvot deklarētajā dzīvesvietā (2. punkts).
2.6. Ņemot vērā augstākminēto, ir secināms, ka
ir iestājies Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.
panta pirmās daļas otrā punktā minētais nosacījums – zudis dzīvesvietas deklarācijas tiesiskais
pamats un ir pārkāpts arī Dzīvesvietas deklarēšanas likuma mērķis – persona nav sasniedzama
deklarētajā adresē tiesiskajās attiecībās ar valsti
un pašvaldību.
3. Administratīvā procesa likuma 70. panta pirmā daļa nosaka, ka [...] administratīvais akts
stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
Paziņošanas likuma 8. panta trešā daļa nosaka,
ka dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Paziņošanas likuma
11. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka
dokumentu paziņo publiski, ja adresāta dzīvesvieta nav deklarēta, atrašanās vieta nav zināma

Nr. ĀND/5-24/15/258

likuma 11. panta otrā daļa nosaka, ka pašvaldība dokumentu var paziņot ar publikāciju vietējā
laikrakstā un izliekot paziņojumu pašvaldības
telpās. Šajā gadījumā dokuments uzskatāms par
paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas
paziņošanas.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2. panta pirmās daļas 2. punktu, Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu
un 2. daļu, Ādažu novada domes Juridiskās un
iepirkumu daļas 25.01.2011 reglamenta 3.8.3.
punktu, kas nosaka Juridiskās un iepirkuma daļas tiesības pieņemt lēmumu par personas dzīvesvietas anulēšanu
NOLĒMU :
1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Jurijam Baizelam (dzim.30.01.1963.) adresē “Kadaga 9” dz. 7, Kadaga, Ādažu novads.
2. Lēmumu publicēt laikrakstā “Ādažu Vēstis”
un izlikt pašvaldības ēkā.
3. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvo aktu
strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164) viena mēneša laikā no dienas,
kad adresātam paziņots administratīvais akts.
Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja
E. Kāpa

Nr. ĀND/5-24/15/259

un nav iespējams dokumentu paziņot adresāta
pilnvarotajam pārstāvim, bet likuma 11. panta
otrā daļa nosaka, ka pašvaldība dokumentu var
paziņot ar publikāciju vietējā laikrakstā un izliekot paziņojumu pašvaldības telpās. Šajā gadījumā dokuments uzskatāms par paziņotu nākamajā darba dienā pēc tā publiskas paziņošanas.
Pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 2. panta pirmās daļas 2. punktu, Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu
un 2. daļu, Ādažu novada domes Juridiskās un
iepirkumu daļas 25.01.2011 reglamenta 3.8.3.
punktu, kas nosaka Juridiskās un iepirkuma daļas tiesības pieņemt lēmumu par personas dzīvesvietas anulēšanu.

NOLĒMU :

1. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu A. G.
Jānim Gravam (dzim.29.05.1971.) un Aldim
Gravam (dzim.20.07.1974.) adresē “Kadaga 5”
dz. 44, Kadaga, Ādažu novads.
2. Lēmumu publicēt laikrakstā “Ādažu Vēstis”un izlikt pašvaldības ēkā.
3. Lēmumu var apstrīdēt Administratīvo aktu
strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164) viena mēneša laikā no dienas,
kad adresātam paziņots administratīvais akts.
Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja
E. Kāpa

Paziņojums par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu

Ādažu novada dome ar 30.10.2015. lēmumu
Nr. ĀND/5-24/15/279 anulējusi deklarēto
dzīvesvietu Ūbeļu ielā 16-73, Ādaži, Ādažu
novadā, LV-2164, Kasparam Garkalnam,
dzim.1984. g. 15. septembrī, pamatojoties
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uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.
panta pirmās daļas otro punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas attiecas,
pieejams Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, un tās lēmumu var pār-

sūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā
(Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV2164) viena mēneša laikā no nākamās darba
dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu
Vēstis”.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. NOVEMBRIS (180) 2015

PAZIŅOJUMI
Ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana
Apspriežamais projekts ir “Igaunijas-Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums: būtisks nākotnes infrastruktūras projekts, kas nodrošinās Baltijas
reģiona elektroapgādes drošumu un elektroenerģijas tirgus darbību ilgtermiņā. Par
tā realizāciju ir noslēgts starpvalstu Nodomu protokols. Projekts ir daļa Latvijas

enerģētikas stratēģijas līdz 2030. gadam.
Ādažu novadu skar viens no alternatīvajiem trasējuma variantiem ~15 km garumā. Sīkāka informācija pieejama – www.
adazi.lv.
Interesenti aicināti uz sabiedrisko apspriešanu novada domē Ceriņu zālē 1.
decembrī plkst. 17.00.

Paziņojums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” mikroautobusa FORD TRANSIT,
valsts reģistrācijas numura zīme FS 3334, izsole
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu 4. Pieteikumi jāiesniedz līdz izsoles sākuŪdens” izsludina otro atklāto mutisko izsoli mam – 2015. gada 23. novembrim plkst.10.00
ar augšupejošu soli kustamai mantai – mik- Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, saroautobusam FORD TRANSIT, valsts reģis- biedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu
trācijas numura zīme FS 3334.
Ūdens” telpās darba dienās no plkst.: P., O.,
1. Izsoles kustamā manta – mikroautobuss T., C. 8.30 – 13.00, 14.00 -16.00, P.8.30 -12.00.
FORD TRANSIT ar valsts reģistrācijas nu- 5. Izsole notiks 2015. gada 5.novembrī
mura zīmi FS 3334, izlaiduma gads – 2005., plkst.10.00 Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu
šasijas numurs WFOVXXBDFV5B47048, novadā sabiedrības ar ierobežotu atbildību
saskaņā ar 2015. gada 5. novembra mantas “Ādažu Ūdens” telpās.
novērtēšanas komisijas dalībnieku sapulces 6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pielēmumu Nr.4 un izsoles noteikumiem, izso- teikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī
les sākumcena ir 1698,75 EUR. Izsoles solis sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu
50,00 EUR (piecdesmit euro). Nodrošinā- Ūdens” mājas lapā www.adazuudens.lv.
jums 10% apmērā no nosacītās cenas – 169,87 7. Izsolāmo kustamo mantu dabā uzrādīs
EUR.
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu
2. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar Ūdens” jurists Jānis Veinbergs, iepriekš saziaugšupejošu soli.
noties pa tālruni 26405891.
3. Augstāk nosolītās kustamās mantas cenas 8. Kontaktpersona par kustamo mantu – Jāsamaksa pilnā apmērā jāveic vienas nedēļas nis Veinbergs, t.:26405891, e-pasts: jurists@
laikā no izsoles dienas.
adazuudens.lv.

Paziņojums

Ādažu pašvaldības policija pārdot atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu- pasažieru mikroautobusu Ford Transit (turpmāk – izsoles objekts).
Automašīnas veids – vieglais izolators, valsts LV43TREL9802419010000, Valsts kase, BIC
reģistrācijas Nr. GM7569, krāsa – balta ar kods: TRELLV22. Izsoles dalībniekam, kurš
zaļu trafarējumu, izlaiduma gads – 2007., nosolījis augstāko cenu, desmit dienu laikā
spidometra rādījums - 241947 km, manuālā no izsoles dienas jāiemaksā nosolītā izsoles
ātrumkārba, 2198 m3 litru dīzeļdegvielas objekta cena iepriekš norādītajā kontā, kas
dzinējs. Tehniskā apskate beigusies 2015. tiek aplikta ar PVN, atrēķinot iemaksāto nogada jūnijā. Izsoles objektam netiek noteikts drošinājumu.
garantijas termiņš. Papildu aprīkojums – ie- Izsole notiks 2015. gada 24. novembrī plkst.
būvēts izolators, bākugunis, rezerves atslēgu 10.00, Ādažu pašvaldības policijas ēkā, Depo
komplekts un rācija. Iepriekš izsoles objekts iela 2, Ādažos, Ādažu novadā.
ir bijis operatīvais transports.
Izsoles dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar
Izsoles objekta nosacītā cena - EUR 2845,77 izsolāmo objektu Ādažu pašvaldības policijas
(divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit pieci stāvlaukumā Depo ielā 2, Ādažos, Ādažu noeiro un 77 centi). Visa nosolītā izsoles ob- vadā, iepriekš piezvanot pa tālruni 27762018
jekta cena tiek aplikta ar pievienotās vērtī- – kontaktpersona A. Šmaukstelis.
bas nodokli (PVN), veicot maksājumu par Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta pēc
nosolīto izsoles objektu. Izsoles nodrošinā- sludinājuma publicēšanas laikrakstā “Ādažu
jums tiek noteikts 10 % apmērā no Izsoles Vēstis” līdz 2015. gada 23. novembrim plkst.
objekta nosacītās cenas, t.i., EUR 284,57 16.00. Ādažu pašvaldības policijas telpās,
(divi simti astoņdesmit četri eiro un 57 cen- Depo iela 2, Ādažos, Ādažu novadā, darba
ti). Izsoles reģistrācijas maksa EUR 20,00 dienās, darba laikā no plkst. 9.00 līdz 16.00.
(divdesmit euro). Nodrošinājums un reģis- Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pietrācijas maksa ieskaitāma līdz izsoles reģis- teikumu iesniegšanas vietā un laikos, kā arī
trācijas brīdim Ādažu novada domes kontā pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv.
© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv

Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Makets, korektūra SIA AKA Dizains.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.
Iespiests SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”. Tirāža 4200 eksemplāri.
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No sirds sveicam
novembra jubilārus!
Andreju Betkeru 70 g.
Andreju Červinski 70 g.
Gaidu Dālbergu 70 g.
Jerastu Ivkinu 70 g.
Arnoldu Pavlovski 75 g.
Ilgoni Balodi 80 g.
Albinu Jefremovu 80g.
Induli Melngaili 80 g.
Pēteri Melngaili 80 g.
Broņislavu Spēkmani 85 g.
Moniku Viguli 85 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILITĀRĀS
BĀZES KAPELĀ KADAGĀ

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

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

No 6. oktobra līdz 2. novembrim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Mihalina, Dārta,
Emīlija, Adele, Marta;
zēni – Kristians, Ernests, Krišjānis,
Dominiks.

Apsveicam jaunos vecākus!

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2015. gada
27. oktobra sēdes lēmumu Nr.195 “Par atļauju
izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu Ādažu novadā, Kadagas ciemā, “Ogas”, ir
uzsākta detālplānojumu grozījumu izstrāde
ar nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu
savrupmāju izvietošanai lauku apbūves zonā,
kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu
izvietošanu. Par detālplānojuma izstrādes
vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Andrejs Petskojs. Rakstiskus
priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu
novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu domes darba
laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi
būvvaldē: andrejs.petskojs@adazi.lv.
Paziņojums par nekustamā īpašuma
“Ziemeļi” lokālplānojuma atcelšanu
Ar Ādažu novada domes 27.10.2015. sēdes
lēmumu Nr.194 ir atcelti saistošie noteikumi
Nr.25/2015 “Ādažu novada Baltezera ciema
nekustamā īpašuma “Ziemeļi” lokālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi”.
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ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ
tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171
www.adazikultura.lv

28. novembrī plkst. 18.00

No 11. novembra – 1. decembrim
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Ilzes Filipovas foto izstāde
ĀDAŽI NO PUTNA LIDOJUMA
sadarbībā ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”
Līdz 1. decembrim
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Tēlnieces ĒVĪ UPENIECES
90 gadu jubilejas izstāde
No 1. decembra
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Galerija “Mākslas banka” piedāvā
mūziķa, mākslinieka IGO grafikas un
mākslinieces INGAS PĒRKONS
eļļas gleznu izstādi
PRIEKU RAST
Tikšanās ar māksliniekiem
17. decembrī no plkst.14.00
16. novembrī plkst. 19.00

CERIŅU ZĀLĒ

Tradīciju kopa “Ābols” aicina uz
latviskās dzīvesziņas
SADARBĪBAS SAIETU
Mēs esam šai Saulē, dzīvojam zem
Saules – Pasaulē, pēc Saules rīta – ejam
pa Saules ceļu, paSaulei.

Mūzikas stāsts
PĀRDOMAS ZIEMASSVĒTKU VAKARĀ

Pieteikšanās: www.latviskadziveszina.lv
Jautājumu gadījumā rakstiet
pasaule@latviskadziveszina.lv
vai zvaniet +371 29289859

3. decembrī

plkst. 17.00

ĀDAŽU CENTRĀ LĪGO LAUKUMĀ

ĀDAŽU NOVADA
LIELĀS EGLES IEDEGŠANA
Aicinām visus interesentus!

5. decembrī plkst. 12.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Koncertizrāde ģimenei
BRĪNUMSKAPJA ZIEMASSVĒTKU SPĒLE

Galdiņu rezervācija pa tālruni 67996230

24. novembrī plkst. 19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Dokumentāla filma
PRĀTA VĒTRA: STARP KRASTIEM

Filma būs stāsts par
“Prāta Vētras” un mūsu valsts ceļu.
Par nepadošanos un spītību.
Par neatlaidību,
krišanu un atkal celšanos.

Režisors: Sandijs Semjonovs, Gundars Rēders,
Audinga Kucinskaite
Lomās: Renārs Kaupers, Jānis Jubalts,
Kaspars Roga, Māris Mihelsons
Biļetes EUR 3.00 Kultūras centra kasē
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Ielūdz bērnu popgrupa “RAKARI”
Ieeja brīva

26. decembrī plkst. 21.00
BALTEZERA BAZNĪCĀ

Aigara Voitišķa ziemas dziesmu cikls
LEDUSPUĶES TAVĀ LOGĀ
Klausītāju sirdis priecēs aktrišu Ditas Lūriņas
un Zanes Dombrovskas dziedājums
Biļetes EUR 10.00 “Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

27. decembrī plkst. 11.00
CERIŅU ZĀLĒ

Sadarbībā ar Ādažu novada Sociālo dienestu
ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJAS
NOSLĒGUMA PASĀKUMS BĒRNIEM
27. decembrī plkst. 14.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ādažu novada domes Atzinības rakstu un
apbalvojumu pasniegšana
SVĒTKU KONCERTS
1. daļa – DAUMANTS KALNIŅŠ un
mūziķu grupa
2. daļa – LIELBRITĀNIJAS KARALISKAIS
MILITĀRAIS ORĶESTRIS
/THE BAND OF THE KING`S DIVISION/
Director of Music:
Captain STEWART HALLIDAY
Bandmaster: CSgt DAN SHAVE
BALLE kopā ar grupu “LĀDEZERS”

22.decembrī plkst.18.00

CERIŅU ZĀLĒ

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

SENIORU ZIEMASSVĒTKI
31. decembrī no plkst. 21.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

JAUNGADA NAKTS BALLE – 2016
No 22:00 priecēs grupa CREDO
Biļetes EUR 8.00, 10.00, 12.00
“Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

17. decembrī no plkst. 14.00 – 19.00
IZSTĀŽU ZĀLĒ

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

Pēc pusnakts balle ar
Jāni Lemeži & JOHNEYS BAND
Ierašanās ar draugiem un groziņiem!

Biļetes “Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv
Biļešu cenas līdz 13. decembrim EUR 19 un EUR 25
Sākot no 14. decembra EUR 29 un EUR 35
Galdiņu apvienošanas jautājumā zvanīt pa tālruni
67996230 (kases darba laikā)

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
ĀDAŽU VĒSTIS 15. OKTOBRIS (179) 2015

