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Cienījamie Ādažu ļaudis!
Klāt Ziemassvētku laiks!
Ādažu novada domes vārdā Jums
sirsnīgi sveicieni un pateicības
apliecinājumi par paveikto aizejošajā
2010.gadā. Liels paldies, ka nebijāt
vienaldzīgi un piedalījāties novada
dzīvē, un ar savu attieksmi
apliecinājāt piederību mūsu novadam
un Latvijai.
Lai gaiši un mierīgi Jums
Ziemassvētki, stipra veselība un laime
lai
aime
me
Jaunajā 2011.gadā!

Baltu sniega kamoliņu
Sūtu tev ar šādu ziņu:
Svētkos atšķetini viņu Pilns tas mīļu labdieniņu!

Gaišus Ziemassvētkus
un Laimīgu Jauno gadu novēl
Ādažu politiski represēto personu
kluba priekšsēdētājs Ivans Graudiņš.

Normunds Breidaks
Ādažu novada domes
priekšsēdētājs

Šis klusais Ziem
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Lai gaišs un siltām
l
domām
piepildīts Jums šis Adventa
laiks. Miera pilni Ziemassvētki!
Drošs un panākumiem bagāts
Jaunais gads!
Ādažu – Garkalnes policijas
iecirkņa priekšniece
Antra Stradiņa

Mēs atkal esam ceļā
Ceļā
C ļ kkatrs uz savu laimi,
l i i
Ceļā uz zvaigznēm,
cerībām,
Ceļā
Ce
ļā uuzz ce
cerī
rībā
bām
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Ceļā uz nezināmo,
Ceļā uz prieku,
Ceļā uz labākiem laikiem
laikiem,
Ceļā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi – kāda tā ir.
Un visi esam ceļā uz
Jauno – 2011.gadu.

Būsim veseli, dzīvespriecīgi, sniegsim kaut sīku
prieku viens otram ar labu vārdu, ar smaidu,
ar siltu skatu!
Mīļus un gaišus Ziemassvētkus un veiksmi Jaunajā gadā
novēlam visai pensionāru apvienības „Optimists” saimei
un visiem, kas rūpējas par mums un pastāvīgi atbalsta
mūs, – Ādažu novada domei un Sociālajam dienestam,
Ādažu kultūras un izglītības centram, a/s „Latfood”,
SIA „Emerald Baltic”, SIA „Ekspress Ādaži”, Ādažu
mākslas un mūzikas skolai, S.Jēkabsones klasei un visai
Ādažu vidusskolai, bet sevišķi pensionāru pašdarbības
kolektīvu vadītājiem L.Lērumai, E.Bukovskai un
I.Kraucim, kas palīdz mums uzturēt možu garu.
Pensionāru padomes vārdā – Biruta Krūze
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Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 23. novembrī
Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Par Eiropas Reģionālā attīstības
fonda līdzfinansēto projektu
Dome nolēma
1. Īstenot projektu „Satiksmes drošības
uzlabojumi Kadagā”, nodrošinot priekšfinansējumu visa projekta apjomā 158342,49
LVL apmērā (t.sk.PVN).
2. Ieguldīt projektā savu līdzfinansējumu 41169,05 LVL (t.sk.PVN).
3. Atcelt Ādažu novada domes 2010.
gada 27.jūlija lēmumu Nr.112.
! Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Uzsākt nekustamā īpašuma „Robežnieki”
1.z.v. (kad.apz. 8044 004 0007) detālplānojuma izstrādāšanu, plānojuma robežās
ietverot arī plānojumam blakus esošās un
projektētās ielas.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 39
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 39.
! Par tehniski ekonomiskā pamatojuma apstiprināšanu un par saistībām
!

ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai
Dome nolēma
1. Apstiprināt tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība pie Lielā un Mazā Baltezera”.
2. Apstiprināt investīciju projekta
finanšu plānu.
3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus (komponentes): G.2. Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos II; G.3.
Kanalizācijas sistēmas attīstība Bukultos
III; G.5. Kanalizācijas sistēmas attīstība
Priedkalnos; G.6. Kanalizācijas sistēmas
attīstība Baltezerā; A.1. Kanalizācijas sistēmas attīstība Baltezerā I; A.2. Kanalizācijas
sistēmas attīstība Baltezerā II; A.3.
Kanalizācijas sistēmas attīstība Alderos.
4. Realizēt tehniski ekonomiskajā
pamatojumā izstrādāto tarifu politiku,
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības
pakalpojumu tarifus.
5. Projekta finansēšanā nodrošināt SIA
„Garkalnes ūdens” ieguldījuma daļas galvojumu par summu 122 276,68 LVL, tai skaitā PVN segšanai un apgrozāmo līdzekļu
nodrošināšanai 182 212,30 LVL, un uzdot
SIA „Garkalnes ūdens” iesniegt iesniegumu
Kohēzijas fonda finansējuma saņemšanai.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu Ādažu novada Birznieku ciema
nekustamajam īpašumam „Robežnieki”
Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2010.gada 23.novembra domes sēdes lēmumu
Nr.23§1.2.1. ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Robežnieki”,
kad. Nr. 8044 004 0007. Teritorijas plānotā izmantošana – lauku apbūves zona.
Par plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta teritorijas plānotāja Andra Samulēviča.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei lūdzam iesniegt
no 2011. gada 1. līdz 15. janvārim Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novadā, LV-2164. Apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdienās no 10.00 līdz
13.00 un no 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz
17.00, pārējās darba dienās pieteikties pa tālruni 67895710.

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».
2010. gada 15. decembris
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440.
Iespiests A/S McĀbols

Redaktore Astrīda Spilva,
mob. tālr. 29173886.
www.adazi.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

6. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas sniegšanu
un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas
tiek izvirzītas Kohēzijas fonda finansējuma
saņēmējam.
! Par atzinuma sniegšanu LR MK
noteikumu projektam „Grozījumi Ministru kabineta 1999. gada 22. februāra
noteikumos „Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem”
Dome nolēma
1. Saskaņot aizsargājamā ainavu apvidus „Ādaži” teritorijas paplašināšanu.
2. Nosūtīt LR Vides ministrijai
Ādažu novada domes lēmumu „Par atzinuma sniegšanu LR MK noteikumu projektam „Grozījumi Ministru kabineta
1999. gada 22. februāra noteikumos
„Noteikumi par aizsargājamo ainavu
apvidiem””.
! Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
Ievēlēt Gudrīti Dambi par Ādažu novada bāriņtiesas locekli uz pieciem gadiem.
! Dome izskatīja citus juridisko un
fizisko personu iesniegumus un pieņēma
lēmumus šajos jautājumos.
! Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties
Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.

PAZIŅOJUMS
Saimnieciskās kanalizācijas
izbūve Pirmā un Ķiršu ielā tiks
pabeigta 20.12.2010. Ielu braucamās daļas daļēja sakārtošana tiks
veikta līdz 30.12.2010. Ielu seguma pilnīga atjaunošana plānota
2011.gada pavasarī.
Projekta būvuzraugs Jānis Janovičs

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta
autors, intervijās arī intervējamais.

2010. gada 15. decembris

Ādažu Vēstis

Noteikumi Nr. 25
Apstiprināti ar Ādažu novada domes
2010.gada 28.septembra
sēdes lēmumu (prot. Nr.18§8)

Saistošie noteikumi par siltumapgādes
attīstības kārtību Ādažu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 11.punktu
un Enerģētikas likuma 51.panta 2.punktu
1. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.1. centralizētā siltumapgāde – siltumavota/vairāku siltumavotu, maģistrālo
un sadales siltumtīklu un patērētāju iekšējo
sistēmu tehnoloģiski vienota sistēma, kas
nodrošina patērētāju apgādi ar siltumenerģiju noteiktā teritorijā, transportējot siltumenerģiju lielos attālumos;
1.2. robežizmaksas – ražošanas izmaksu palielināšanās, ražošanas apjomam pieaugot par vienu produkcijas vienību.
2. Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15.panta 1.punktu un Enerģētikas likuma
51.panta 2.punktu, un nosaka siltumapgādes attīstības kārtību Ādažu novadā (turpmāk – novads), kas jāievēro, plānojot un
īstenojot pasākumus siltumapgādes nodrošināšanā, siltumapgādes sistēmu modernizācijā, servisa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā, kā arī energopatēriņa vadības
nodrošināšanā.
3. Ādažu novada pašvaldība savas
administratīvās teritorijas plānošanas ietvaros nosaka šādu ilgtspējīgas siltumapgādes
attīstības kārtību:
3.1. galvenais siltumapgādes veids
novada teritorijā ir centralizētā siltumapgāde, kas tiek attīstīta, paaugstinot efektīvas koģenerācijas līmeni, palielinot siltumapgādes drošumu, veidojot racionālu siltumavotu saslēgumu sistēmā, samazinot
siltumenerģijas pārvades zudumus, likvidējot centrālos siltuma punktus un
modernizējot individuālos siltummezglus,
ņemot vērā spēkā esošos normatīvos aktus,
koģenerācijas un vietējo energoresursu
izmantošanas iespējas, siltumapgādes drošumu un ilgtermiņa siltumapgādes robežizmaksas;
3.2. novada administratīvajā teritorijā
tiek noteiktas šādas centralizētās siltumapgādes zonas: Centra ciemats – zona 1
(Pielikums Nr.1) un Kadagas ciemats –

zona 2 (Pielikums Nr. 2), kas atbilst šo
saistošo noteikumu 3.1.punkta prasībām.
Zonējums tiek ņemts vērā, izvērtējot būvniecības ieceri jaunbūvei vai rekonstrukcijai
novada administratīvajā teritorijā. Zonējuma kartes (pielikumā) ir neatņemama šo
noteikumu sastāvdaļa;
3.3. jaunu decentralizētu siltumavotu
izbūve noteikumu 3.2. punktā minētajās
zonās pieļaujama tikai gadījumos, ja siltumavots tiek paredzēts viena dzīvokļa
dzīvojamās mājas siltumapgādei vai arī
decentralizētā siltumapgāde tiek ierīkota
visai daudzdzīvokļu mājai, kā arī gadījumos, ja tiek izmantota bez kurināmā siltumenerģijas ražošanas tehnoloģija (elektroapkure, saules kolektori, siltumsūkņi
u.c.);
3.4. jaunu decentralizētās siltumapgādes avotu attīstība pieļaujama tajās teritorijās, kurās tā neliedz ieplānoto atbalstu augsti efektīvas koģenerācijas tehnoloģiju
ieviešanai un nerada izmešu emisijas virs
apstiprinātajiem robežlielumiem, kā arī
nepalielina centrālās siltumapgādes operatora robežizmaksas. Šādos gadījumos siltumenerģijas ražošanai tiek ieteikts veids
bez kurināmā sadedzināšanas (elektroapkure, saules kolektori, siltumsūkņi u.c.) vai
kurināmā, kas veido minimālu kaitīgo
izmešu apjomu, – dabasgāzi, koksni u.c.
biomasu – izmantošana;
3.5. māju apsaimniekotāji nodrošina
māju iekšējo siltumapgādes sistēmu kvalitatīvu apkopi un ieregulēšanu un sadarbībā
ar dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem
nodrošina tiem vēlamu apkures un karstā
ūdens temperatūras iestādīšanu regulēšanas ierīcēm siltuma mezglā dienas un nakts
režīmam.
4. Saistošo noteikumu izpildi uzrauga
Ādažu novada domes izpilddirektors.
5. Saistošie noteikumi stājas spēka
nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā
laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
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POLICIJA
INFORMĒ
Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa
priekšniece

Ziema mūs šogad pārsteigusi
necerēti ātri. Tas gan padara apkārtni gaišāku, bet diennakts tumšais
laiks nav kļuvis īsāks, tā ka vēlreiz
atgādinu par atstarotāju lietošanu.
Pēdējās izmaiņas likumdošanā
paredz ne tikai gājējiem un riteņbraucējiem, bet arī autovadītājiem,
izkāpjot no automašīnas, uzvilkt
apģērbu ar gaismu atstarojošiem
elementiem.
Arī ūdenskrātuves pārklājas ar ledu,
kurš gan vēl ir trausls un nedrošs. Lūgums
īpaši pārrunāt mājās ar bērniem par
sekām, kas var notikt, intereses pēc padraiskojoties pa ledu.
Pavisam novembra mēnesī Ādažu
novadā reģistrēts 41 dažāds notikums un
izskatītas 7 iedzīvotāju sūdzības. 12
gadījumos uzsākts kriminālprocess, bet
19 gadījumos atteikts uzsākt kriminālprocesu.
Izdarītie noziegumi pārsvarā ir zādzības. „Populārākās” no tām ir metāla
zādzības dārziņos, kabeļu zādzības un
degvielas zādzības degvielas uzpildes
stacijās, kad autovadītājs iepilda degvielu
un aizbrauc, par to nesamaksājot.
Arī novembra mēnesī, pateicoties
iedzīvotāju izrādītajai iniciatīvai, policijai ir
izdevies aizturēt vairākas personas brīdī,
kad citā īpašumā tās mēģināja izdarīt
metāllūžņu zādzību.
Tepat kaimiņos, Garkalnes novadā, ir
atsākušās zādzības no privātmājām, kad
iekļūst mājā, izurbjot pakešu loga rāmī
caurumus. Ir iespēja uz loga roktura uzlikt
blokatorus, kas liedz atvērt loga mehānismu. Parūpējieties par savu īpašumu!
Tuvojoties Ziemassvētkiem un jaunajam gadam, kā arī skolēnu brīvlaikam,
lūdzam pievērst uzmanību ugunsdrošībai.
Sveces, tas ir skaisti un silti, bet neaizmirstiet tās novietot drošā vietā un tālāk
no bērniem! Tāpat esiet uzmanīgi, lietojot
dažādus pirotehnikas izstrādājumus!

Ādažu Vēstis
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Noteikumi Nr. 27
Apstiprināti ar Ādažu novada domes
2010. gada 28. septembra sēdes
lēmumu (prot. Nr.18§8)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR NODEVU TIRDZNIECĪBAI
publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritoriā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. panta trešo daļu un likuma „Par
nodokļiem un nodevām” 10. panta trešo daļu,12. panta pirmās daļas 4. punktu, MK 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 161. punktu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Šie noteikumi nosaka pašvaldības nodevas objektu un piemērojamās likmes, kā arī aprēķinātās nodevas samaksas kārtību.
2. Tirdzniecība publiskās vietās pašvaldības teritorijā notiek tikai ar
pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju un tajā norādītajā vietā.
3. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās pilnā apmērā ir iemaksājama Ādažu novada pašvaldības budžetā pirms tirdzniecības
atļaujas saņemšanas.

4. Nodeva iemaksājama domes kasē vai pašvaldības norēķina kontā.
II. PAŠVALDĪBAS NODEVAS MAKSĀTĀJI
5. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas,
kas tirgojas un organizē tirdzniecību pašvaldības administratīvajā teritorijā.
III. NODEVAS LIKME PAR TIRDZNIECĪBU
6. Par tirdzniecību publiskās vietās maksājama pašvaldības nodeva
šādā apmērā.
LIKME LVL PAR VIENU
TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU

NODEVAS OBJEKTS
6.1.

Pašvaldības nodeva tirdzniecības atļaujai par ielu tirdzniecību

6.1.1.

Ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem un tās pārstrādes produkciju

0.50
6.00

Ls dienā
Ls mēnesī

6.1.2.

Ar savvaļas produktiem

0.30
5.00

Ls dienā
Ls mēnesī

6.1.3.

Ar Ziemassvētkiem paredzētiem nocirstiem vai podos augošiem skuju kokiem vai zariem

2.00

Ls dienā

6.1.4.

Ar mājsaimniecību amatniecības produkciju
Ar kultūras un mākslas produkciju

1.00
15.00

Ls dienā
Ls mēnesī

6 1.5.

Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm

5.00
30.00

Ls dienā
Ls mēnesī

6.2.

Pašvaldības nodeva par vienu tirdzniecības atļauju tirdzniecības organizēšanas vietās vai publiskos
pasākumos

6.2.1.

Ar pašu ražotiem lauksaimniecības produktiem un tās pārstrādes produkciju

3.00

Ls dienā

6.2.2.

Ar savvaļas produktiem

2.00

Ls dienā

6.2.3.

Ar mājsaimniecību amatniecības produkciju
Ar kultūras un mākslas produkciju

5.00

Ls dienā

6.2.4.

Ar rūpnieciski ražotām pārtikas un nepārtikas precēm

10.00

Ls dienā

6.2.5.

Ar grāmatām un preses izdevumiem

3.00

Ls dienā

6.2.6.

Ar alkoholiskiem dzērieniem, ieskaitot alu

20.00

Ls dienā

6.2.7.

Sabiedriskā ēdināšana

10.00

Ls dienā

7. Par p. 6 norādīto tirdzniecību, ja vienlaikus tiek tirgotas vairākas šajā punktā norādītās preces, pašvaldības nodeva tiek iekasēta
par tirdzniecību ar preci, kurai noteikta visaugstākā cena.
IV. NODEVAS MAKSĀŠANAS ATVIEGLOJUMI
8. No nodevas par tirdzniecību publiskās vietās ir atbrīvojami
1. un 2. grupas invalīdi un maznodrošinātās vai trūcīgās Ādažu
novadā deklarētās personas, kas stājušās uzskaitē Ādažu novada
Sociālajā dienestā atbilstoši LR spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un kuras tirgo pašu audzētu vai pašu ražotu produkciju.
9. Lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem domes izpild-

direktors pēc Ādažu novada Sociālā dienesta attiecīga atzinuma
saņemšanas.
10. Ādažu novadā deklarētās personas, kas tirgo pašaudzētu
lauksaimniecības produkciju, nodevu maksā 50% apmērā.
V. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
11. Saistošie noteikumi stājas spēka nākošajā dienā pēc to
publicēšanas vietējā laikrakstā „Ādažu Vēstis” .
12. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ādažu
novada domes 1999. gada 14. septembra saistošo noteikumu Nr.3
3.punkts.

2010. gada 15. decembris
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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Apstiprināti 4 Ādažu novada domes proekti
Lauku attīstības programmas īstenošanai
Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Ādažu novada dome 2010. gada maijā
biedrībā „Gaujas Partnerība” (turpmāk tekstā – biedrība) iesniedza 4 projektu iesniegumus biedrības izsludinātajā atklātajā konkursā Lauku attīstības programmas 2007. –
2013.gadam 1.kārtā pasākuma „Vietējās
attīstības stratēģijas” ietvaros: „Ādažu

vidusskolas stacionāru gaismas aprīkojumu
un apskaņošanas aparatūras iegāde un uzstādīšana aktu zālē”; „Mūzikas instrumentu
iegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolā”;
„Ādažu vidusskolas piecu mācību priekšmetu kabinetu aprīkošana ar stacionāriem projektoriem”; „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu mākslas un mūzikas skolas
mākslas un mūzikas valodu klasē”.

Visi 4 projektu iesniegumi tika izvērtēti
gan biedrībā, gan Lauku atbalsta dienestā
(LAD), un 02.09.2010. LAD pieņēma
lēmumu par visu projektu apstiprināšanu.
Kaut arī projektu īstenošanu teorētiski
varēja uzsākt uzreiz pēc minētā lēmuma
pieņemšanas, atbilstoši projektu iesniegumos plānotajam tas tiks darīts 2011. gada
sākumā.

Latvijas proklamēšanas 92. gadadiena
Astrīda Spilva,
redaktore

17. novembra vakarā, Ādažu kultūrizglītības centrā notiekošo vērojot, progresijas
plus zīmes dominante pamanāma vai ik uz
soļa. Valsts proklamēšanas gadadienas
svinīgā pasākuma viesu pulcēšanās jaunā
kultūras centra telpu un gaiteņu labirintos ļauj pieskaņoties vakara veidotāju
centieniem ik ēkas daļā radīt dažādas gaisotnes, ikvienā no tām gādājot par patīkamu pārsteigumu. Vēl brīdis, lai novērtētu
Ziemassvētku kartiņas noslēpumaino
vilinājumu atgādinošo skatu caur daudzstāvu fasādes stikloto ekrānu uz naksnīgajiem Ādažiem, un muzikālā zvana uzruna
aicina ieņemt vietas skatītāju zālē.
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Normunds Breidaks Ādažu novada domes
vārdā sveic visus klātesošos Latvijas Valsts
proklamēšanas 92. gadadienā un savā uzrunā atzīst:
– Mūsu valsts un arī novads šobrīd pārdzīvo grūtus laikus. Pēc labo gadu straujās
un vērienīgās izaugsmes esam saskārušies ar
finanšu grūtībām. Domājot par cilvēku un
pirmām kārtām par to, kā izdarīt, nevis kā
neizdarīt, esam pārkāpuši normatīvus, kas
būtībā sasien pašvaldības rīcībai rokas, un
par to šogad saņēmām krietnu devu kritikas
un nopēlumu. Pēriens vienmēr ir sāpīgs.
Taču jaunuzceltais Kadagas bērnudārzs,
jaunais tilts pār Gauju, Kultūrizglītības

centrs, Mākslas un mūzikas skola, renovētā
slimnīca, centra dārziņš – tas viss kalpos
jums, ādažnieki, paaudžu paaudzēs.
Domājot ne tikai par sevi, bet arī saviem
līdzcilvēkiem, par savu valsti, galvenais –
nebūt vienaldzīgam, jo vienaldzība ir briesmīgākais, kas var pārņemt cilvēku. Es pateicos jums, ka neesat vienaldzīgi. Šodien,
svētku reizē, gribu pateikt paldies visiem,
kas savā ikdienas darbā aktīvi rīkojušies un
strādājuši, tādējādi veicinot novada izaugsmi katrs savā darba vietā, sabiedriskajās
rosībās. Paldies jums!
Dokumentāli šis paldies pārtapis atzinības rakstos 13 dažādās nominācijās. Ar
atzinības rakstiem, ziediem un aplausiem
tiek godināti tie iedzīvotāji, kuru iniciatīva
un darbs atzīts par nozīmīgu ieguldījumu
novada dzīves attīstībā. Māris Lācis – nominācijā namsaimniecība. Anastasija Hasiaka
– par ieguldījumu Ādažu senioru aprūpē
nominācijā sociālā sfēra. Ādažu vidusskolas
skolotāja, direktora vietniece mācību darbā
Anita Rubene – nominācijā izglītība. Anita
Rubene un skolotājas Dagnija Kundziņa un
Gundega Kaugure saņem arī Mammadaba
pateicību par aktīvu un zaļu darbošanos
„Mammadaba Meistarklasē”. Vaira
Baltgaile, Ādažu jauniešu amatierteātra
„Kontakts” vadītāja, Ādažu vidusskolas skolotāja, – nominācijā kultūra. Sarmīte
Savicka, Ādažu vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā metodiskajā darbā, –
nominācijā izglītība par jaunās paaudzes

audzināšanu un izglītošanu. Edgars Ikstens,
viens no pirmajiem „Jauno eiropiešu kluba”
prezidentiem, nominācijā kultūra par
nesavtīgu kultūras un sabiedrisko aktivitāšu
nodrošināšanu. Dzintra Visocka, Ādažu
Brīvas Valdorfa skolas ārste, – nominācijā
medicīna. Juris Dzirnieks, sporta skolotājs
Ādažu vidusskolā, – nominācijā sports.
Bērnu centra „Pasaku valstība” dibinātāja
Ilze Pētersone – nominācijā uzņēmējdarbība. Ģimenes ārste Dace Pavlova – nominācijā medicīna. Ādažu PII logopēde Irēna
Bērziņa – nominācijā izglītība. SIA „Ādažu
glābšanas dienests” darbinieks Gunārs
Dzenis – nominācijā sabiedriskā kārtība un
drošība. Māksliniece Aija Ausēja – Rudzīte,
Ādažu mākslas un mūzikas skolas tekstilmākslas skolotāja, – nominācijā māksla.
Svētku runas mijas ar vakara vadītāja
Zigfrīda Muktupāvela muzikāli filozofiskajām pārdomām un Ādažu novada pašdarbības kolektīvu priekšnesumiem – uzstājas
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sprigulis”,
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolītis”,
skolēnu deju kolektīvs „Rūta”, jauktais koris
„Jumis”, jauniešu koris „Mundus”, jauktais
vokālais ansamblis „Mēs tikāmies martā”
un Ādažu mākslas un mūzikas skolas mākslinieki un pedagogi Zane Gudrā, Jānis
Miltiņš, Rūta Bēvalde un Kristiāna Stirāne.
Svinīgā pasākuma viesu laba vēlējumi
Valsts svētkos, saskandinot vīna glāzes, un
grupa „Bet Bet” turpina vakara saviesīgo
daļu.
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Foto: Anna Beločuba

BALTEZERA BAZNĪCAI JAUNS ZVANS

Gundars Bērziņš,
mācītājs

Baltezera dievnams pēc 62 gadiem atkal ir
sācis ar zvana skaņām aicināt uz dievkalpojumiem. 1948.gadā pārņēma padomju
izpildvara un dievkalpojumi pārtrūka.
Baznīca ļoti cieta no padomju laikā veiktās
darbības. Tajā tika ierīkots klubs, kāpostu
skābētava, minerālmēslu noliktava, tukšās
taras noliktava, bet altārī – telesakaru centrāle. 1958.gadā, lai dievnams neatgādinātu par savu sūtību, tam ar traktoru tika
norauts tornis.
Līdz ar atmodas sākšanos 80.gadu beigās,
ar Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas un Baltezera iedzīvotāju palīdzību tika pārtraukta turpmāka dievnama postīšana un tika atjaunots tornis un jumta
dakstiņu segums.
Kad 1994.gadā draudze atjaunoja savu
darbību, tika meklēta un apkopota informācija par pazudušajiem dievnama interjera

Mazs bij tēva novadiņš,
Bet diženi turējās…
Šie latviešu tautasdziesmas vārdi lieliski
sasaucas ar ideju Ādažu veco ļaužu pansionātā sarīkot foto izstādi „Ādaži, Ādažu
cilvēki”.
Var droši uzskatīt, ka pasākuma autori – Ādažu fotogrāfu biedrība – faktiski
pieteikuši visai nozīmīgu ideju veidot
sava novada cilvēku foto arhīvu. Vērojot
izstādē eksponētos darbus, var visai
droši secināt, ka šī iecere ir pilnīgi reāla.

priekšmetiem un arī zvanu. Tika dzirdētas
dažādas versijas par zvana noslīcināšanu
Lielajā Baltezerā vai tā aprakšanu zemē.
2003.gadā nāca interesanta ziņa, ka vēsturiskais dievnama zvans, kurš izgatavots un
uzstādīts 1925.gadā, savu mūžu ir turpina
un aktīvi zvana Jelgavas Sv. Annas luterāņu
dievnamā. Saņēmuši šo ziņu, draudzes pārstāvji devās to aplūkot un risināt zvana atgūšanas jautājumus. Pēc pārrunām un apsekošanas atklājās, ka situācija nav vienkārša. Lai
vēsturisko zvanu noceltu, būtu jāveic
Jelgavas baznīcas torņa vairāku līmeņu pārsegumu demontāža. Kaut ko tādu pieļaut
nebija gatavi nedz Jelgavas draudzes locekļi,
nedz arī ko tādu ticības brāļiem un māsām
Jelgavā nodarīt bija gatavi Ādažu draudzes
locekļi. Pie tam mūsu zvans nu jau bija kalpojis ilgāku laiku Jelgavai.
Tad arī draudze saprata, ka ir jādomā par
jaunu zvanu. Tika meklētas iespējas Latvijā,
bet šeit nav tādu meistaru un ražotnes, kas

Pateicība

Par to liecina arī skatītāju pozitīvās
atsauksmes.
Ādažos jau šobrīd darbojas visai iespaidīga entuziastu grupa, kuru vada un iedvesmo pazīstamais un ļoti darbīgais foto
mākslinieks Ojārs Jansons.
Sarīkotā izstāde liecina, ka Ādažu fotogrāfu biedrība ir patiesi ieinteresēta veidot
vispusīgu Ādažu cilvēku foto pētījumu
arhīvu. Par to liecina kaut vai fakts, ka
pirmā publiskā, plašākā izstāde notiek
Ādažu veco ļaužu pansionātā. Kur gan vēl

specializējusies tik īpašā virzienā. Tad tika
atrasta amatnieku darbnīca Polijā. Tur strādā
meistari, kas ar šo amatu nodarbojas jau vairākās paaudzēs 200 gadu. Zvana izgatavošanas process ilgst 4 mēnešus pēc skiču saskaņošanas. Tā apdari draudze izvēlējās no vēsturiskā interjera – zem krāsu kārtām atrastajā
ornamentā, kas kādreiz viscaur rotājis
Baltezera dievnamu. Zvanu arī rotā 2 uzraksti „Baltezera baznīca 2010” un „Soli Deo
gloria!” (latīn. „Vienīgi Dievam gods!”).
Tika izsludināta ziedojumu vākšanas
akcija. Kopā draudzes locekļi veicamajiem
darbiem saziedoja gandrīz 6000 latu.
Draudze varēja veikt pasūtījumu.
5. novembrī tika piedzīvots skaists brīdis,
kad iesvētīt jauno zvanu bija ieradies Rīgas
arhidiacēzes bīskaps Guntars Dimants.
Uzreiz pēc svētbrīža zvans ar ceļamkrānu
tika iecelts tornī.
Īpaša pateicība Artūram un Dacei
Veispāliem, kuri devās ceļojumā, lai transportētu izgatavoto zvanu uz Latviju.
Pateicība Ādažu glābšanas dienestam un tā
vadītājam Renāram Avetisjanam par apjomīgajiem darbiem, kas tika veikti, lai zvanu
ieceltu tornī, kā arī galdniecības uzņēmumam SIA „Granda”.
Tagad draudzes iecere ir izveidot dievnama tornī arī skatu vietu, no kuras īpaši
apskatāmi abi Baltezeri. Lai īstenotu šo ieceri un ikviens interesents varētu uzkāpt tornī,
vēl jāizbūvē kāpnes divos līmeņos. Ja kāds
nepaspēja ziedot zvanam, tā ir laba iespēja
dot savu pienesumu mūsu dievnama atjaunošanā.
Mūsu rekvizīti: Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze, reģ.nr. 90000345040, adrese:
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV-2164
konts: LV39UNLA 000200070163. Apmeklējiet draudzes dievkalpojumus svētdienās
plkst.11.00 un trešdienās plkst. 20.00!

tik koncentrētā veidā varētu atrast tik
daudz dažādu cilvēku likteņu samezglojumu! Sadarbībā ar atsaucīgo pansionāta
vadību tika apzināts un iztaujāts pansionāta iemītnieku loks.
Bija gandarījums, ieraugot savas dzīves
likteņstāsta iemūžinājumu jau pieminētās
izstādes foto darbu kopējā klāstā. Izjusts
paldies par to, ka mums, vecajiem novada
ļaudīm, ir sava vieta iecerētajā Ādažu cilvēku foto arhīvā.
Vēlot veiksmi – Roberts

Ādažu Vēstis

2010. gada 15. decembris

7

Ādažos pasniedz tradicionālo O. Vācieša prēmiju
Astrīda Spilva,
redaktore

Pretendējot uz literāro dzejas prēmiju,
kuras fonds sasniedzis 1500 latus konkursa
komisijas izvērtēšanai tika iesniegti astoņi
dzejoļu krājumi. Šogad pirmo reizi par prēmijas laureātiem vienlaikus kļuvuši divi autori – Leons Briedis ar dzejoļu krājumu
„Mijkrēšļa rokraksts” (izdevējs SIA „J. Rozes
apgāds”, 2009) un Jānis Rokpelnis ar dzejoļu
krājumu „Nosaukums” (izdevējs SIA
„Neputns”, 2009). Mairai Asarei un Sergejam
Moreino par dzejoļu krājumu „Hanzas aukstā liesma”(izdevējs SIA „Apgāds Mansards”,
2009) komisija nolēma piešķirt speciālbalvu.
„Šai prēmijai ir īpaša aura, bet, lai šo auru

Foto: Astrīda Spilva

Novembris ir mēnesis, kad tradicionāli
tiek nosaukts Ojāra Vācieša literārās prēmijas dzejā laureāts. 2003. gadā Ādažu un
Carnikavas pašvaldību priekšsēdētāju,
dzejnieka Jāņa Petera un O. Vācieša muzeja direktores Ievas Ķīses iedibinātā
O. Vācieša literārā prēmija dzejā šogad
tika pasniegta jau astoto reizi. „Esam priecīgi, ka mums izdevies šo tradīciju saglabāt. Par to liels paldies Carnikavas novada
domei,” prēmijas pasniegšanas reizē Ādažu
kultūras un radošās izglītības centrā atzīst
Normunds Breidaks.

iemantotu, ir jānodzīvo daudzi mūža gadi
un daudz arī jāstrādā,” balvu saņemot, konstatēja Leons Briedis – dzejnieks, rakstnieks, literatūrzinātnieks, tulkotājs un
atdzejotājs, kurš latviešu valodā publicējis
gandrīz 30 oriģinālgrāmatas, vairāk nekā 40
tulkojumus un atdzejojumus un sadarbībā
ar Raimondu Paulu sacerējis tekstus ap 150
dziesmām.

ijas
Viņa atziņām piebalsoja arī otrs prēmijas
laureāts, septiņu dzejoļu grāmatu, eseju un
ājs
romānu autors – dzejnieks un atdzejotājs
Jānis Rokpelnis: „O. Vācieša prēmija man ir
īpaša. O. Vācieša dzeja ir mana pirmā dzejass
um
mīlestība. Prēmija man ir liels pagodinājums
un uzmundrinājums, ka manos visai solīda-ek
jos gados ir iespējams rakstīt dzeju un tā tiek
novērtēta.”

KAIMIŅU POZITĪVĀ PIEREDZE
Gundars Krievs,
SIA Delta Urban tehniskais
konsultants

Ir vērts uzzināt mūsu kaimiņu, Carnikavas
novada, pozitīvo pieredzi. Aizvadītajā
nedēļā Latvijas Investīciju un Attīstības
Aģentūra(LIAA) apstiprināja daudzdzīvokļu mājas Jūras ielā 10, Carnikavā, siltināšanas un renovācijas projektu ar 50%
Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Kopējās projekta izmaksas 44.000
LVL, ES fondu līdzfinansējums 50%,
t.i.,22.000 LVL. Šis ir pirmais ES fondu
apstiprinātais līdzfinansētais projekts
Carnikavas novadā.
Latvijā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas projektiem ir
paredzēti 44 miljoni LVL ES fondu līdzfinansējums. Līdz šim ir realizēti un apstiprināti projekti par 9 miljoniem LVL. Tātad
vēl ir apgūstami 35 miljoni LVL. Tā ir reāla
nauda, ko iedzīvotāji var izmantot savu

mājokļu sakārtošanai, dzīves apstākļu un
komforta uzlabošanai un būtiskai apkures
rēķinu samazināšanai.
Mūsu uzņēmums, SIA Delta Urban,
izstrādāja projekta pieteikuma dokumentāciju LIAA. Mūsu uzņēmums atšķirībā no
citiem konsultantiem piedāvāja Jūras ielas
10 iedzīvotājiem pilnu pakalpojumu paketi
ar izdevīgiem noteikumiem. Mēs sagatavojām energoaudita un tehniskās apsekošanas
pārskatu, izstrādājām vienkāršoto renovācijas projektu un būvniecības tāmi, kā arī
noformējām pieteikumu LIAA. (Atlīdzību
par šiem pakalpojumiem mēs saņemam
tikai gadījumā, ja LIAA apstiprina projektu.) 50% no šīm izmaksām arī finansē ES
fondi. Pavasarī, kad atļaus laika apstākļi,
mēs veiksim būvniecības darbus.
Saskaņā ar apstiprināto projektu tiks
veikti šādi darbi: jumta siltināšana un
rekonstrukcija, fasādes un gala sienu siltināšana un rekonstrukcija, pamatu un cokola
siltināšana, kāpņu telpu logu un ieejas durv-

ju nomaiņa, siltummezgla rekonstrukcija.
Tādējādi pēc projekta realizācijas nama
iedzīvotāji dzīvos renovētā ēkā, kuras dzīvokļu vērtība būs pieaugusi, un maksās par
apkuri vismaz 30% mazāk nekā līdz šim.
Ja arī Ādažu novada daudzdzīvokļu
namu iedzīvotāji vēlas dzīvot labāk, bet
maksāt par to mazāk, tad ir nepieciešams:
1. vismaz 51% nama iedzīvotāju vēlme
realizēt siltināšanas projektu;
2. atrast profesionālu un pieredzējušu
konsultantu, kas sagatavo projekta pieteikumu. Tas ir ļoti svarīgi, jo līdz šim ir apstiprināti tikai 40% iesniegto projektu. Pārējie
tika noraidīti kā nekvalitatīvi sagatavoti.
Domāsim pozitīvi, siltināsim ēkas un
sildīsim ekonomiku, izmantojot ES naudu!
Ziema ir ideāls laiks, lai sagatavotu projekta
pieteikumu un apstiprinātu to LIAA, vasara, lai veiktu kvalitatīvus būvdarbus, un tad
jau nākamajā apkures sezonā dzīvosim
komfortablāk un maksāsim par apkuri
mazāk.

Ādažu Vēstis

8

19. decembrī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ivara Pētersona Ziemassvētku lielkoncerts

16. decembrī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Jauniešu deju kolektīva „Rūta” un vidējās
paaudzes deju kolektīva „Sānsolītis”
Ziemassvētku koncerts

Ziemassvētku dziesmas no Elvis Presley, Dean
Martin, Frank Sinatra u.c. pasaulē pazīstamu
dziedātāju repertuāra. Koncertā ielūgti uzstāties
arī vairāki Latvijā pazīstami mākslinieki –
Raimonds Macats, Laimis Rācenājs, Mirta, Anete
Kotoviča, vokālais kvartets „Harmony 4 Riga”, kā
arī stīgu kvartets Raimonda Ozola vadībā.

17. decembrī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ādažu amatierteātra „Kontakts” izrāde
„Miljonārs par katru cenu”
Biļetes: Ls 1-1.50
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00

Biļetes: Ls 5-12
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
www.biļešuparadize.lv ,
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās
20. decembrī plkst.18.00
CERIŅU ZĀLĒ
Mūzikas skolas pūšamo un sitamo
instrumentu klases audzēkņu
Ziemassvētku koncerts

KULTŪRAS UN RADOŠĀS
IZGLĪTĪBAS CENTRĀ
Gaujas ielā 33A, Ādažos, 124.kab.
No 17.janvāra
pirmdienās plkst.18.00 – 21.00

FOTO KURSI IESĀCĒJIEM
Profesionālās fotogrāÞjas skolas
pasniedzējs fotogrāfs Ojārs Jansons
Dalības maksa
par 10 nodarbībām 35Ls
Par kursiem interesēties pie
mūžizglītības projektu vadītājas
Ilzes Strenģes
pa tālr. 67996019; 29443999
Kursu programmu skatīt internetā
www.adazi.lv

27. decembrī plkst. 14.00
Ādažu kultūras centrā
ZIEMASSVĒTKU BALLE
PENSIONĀRIEM
Uzstāsies gan pašmāju, gan
viesmākslinieki
Ieeja brīva

2010. gada 15. decembris

22. decembrī plkst.16.00
PIE KULTŪRAS CENTRA
Bluķa vakars
plkst.20.00
CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu jauniešu kora „Mundus”
Ziemassvētku koncerts
Biļetes: Ls 1-2
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
28. decembrī plkst.19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
2010. gada noslēguma koncerts
Ādažu kultūras centrā
MELO-M koncerts „Operas Joks”
Biļetes: Ls 4-5
Kultūras centra kasē
(centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00

22. decembrī plkst. 13.00

Gaujas ielā 16, lielajā zālē
PENSIONĀRU
APVIENĪBAS
„OPTIMISTS” SAIETS
Ziemassvētku prieku vairos
grupas „Kamolītis” mazie dejotāji
(vad. L.Lēruma, N.Tarasova) un
vokālais ansamblis „Gaujmalas
Lakstīgalas”
(vad. E.Bukovska, I.Kraucis)

Ziemassvētku sv.Mise
sestdien, 25. decembrī
plkst. 15.00
Ādažu militārās bāzes kapelā

29. decembrī plkst.17.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Latvijas Leļļu teātra izrāde
„Ziemassvētku brīnums”
Biļetes: Ls 2-4
Kultūras centra kasē
(centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
Jaukus svētkus!
7. janvārī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Grupas FRAMEST koncerts
Ādažu kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764
Tālr.Fakss(+371)67997171
linda@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv

ZIEMASSVĒTKU KONCERTS
„NOJAUSMA”
BALTEZERA DIEVNAMĀ
17. DECEMBRĪ PLKST. 19.00
Igo, Zigfrīds Muktupāvels, Ieva Kerēvica,
Juris Kristons, Zane Biķe, Sabīne Žuga,
Alise Kante un viesmākslinieki Vilnis
Krieviņš un Ivars Jercums.
Koncertā skanēs oriģināldziesmas ziemas
noskaņās un klausītājiem labi zināmās
Ziemassvētku dziesmas. Muzikālais
priekšnesums tiks papildināts ar bērnu
iesaistīšanu radošajās darbībās.
Biļešu cena: 3 Ls.

DIEVKALPOJUMI
BALTEZERA BAZNĪCĀ
24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 11.00
26. decembrī plkst. 11.00
Ģimeņu dievkalpojums ar
svētdienas skolas uzvedumu.

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi
decembra mēneša jubilāriem !
85 gadu jubileju svin

80 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Jānis Blušs
Rasma Raibace

Mirdza Emsiņa
Eleonora Galkina
Eduards Ģederts
Monika Kapitonova
Alidija Kravčenko
Maigonis Liepiņš
Jānis Pētersons

Gunārs Avotiņš
Teodors Bediķis
Silvija Berga
Zinaida Mašaņina
Genādijs Rahmaņins

75 gadu jubileju svin

Voldemārs Bakša
Liubov Sasina
Vladimirs Sobkalovs

Ādažu novada dome

