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Saiets „Vesels un stiprs Ādažos”
Inese Krūze
Ādažos jūnijs aizsākās ar veselības dienām.
Mēneša pirmās nedēļas nogalē norisinājās
virkne pasākumu, kas vērsti uz veselības
nostiprināšanu un uzlabošanu saieta
„Vesels un stiprs Ādažos” ietvaros.
Aktivitātes aizsākās jau piektdien, 4. jūnijā, kad rīta agrumā ādažnieki pulcējās Ādažu
novada sociālā dienesta telpās, lai veiktu
analīzes „Sirds veselības kabinetā”. Dienas
otrajā pusē ikvienam bija iespēja tikties ar
Ādažu rokdarbniecēm, kas dalījās savā pieredzē, apmācot interesentus jaunākajās rokdarbu tehnikās. Pievakarē, pēc Ādažu rokdarbnieču pirmās izstādes atklāšanas, jaunajā Ādažu Kultūras un radošās izglītības centrā interesenti bija ieradušies, lai izmantotu
iespēju tikties ar visiem zināmo pirtnieku un
dziednieku Ziedoni Kārkliņu un uzzinātu
pēc iespējas vairāk pirts noslēpumu, ko
izmantot, lai ne tikai stiprinātu savu veselību, bet arī ārstētu konkrētas kaites.
„Sirds veselības kabinets” turpināja veikt
analīzes un sniegt konsultācijas arī nākamajā
saieta dienā, vairāki Ādažu iedzīvotāji
izmantoja konsultācijas pie fizioterapeites
Dagnijas Puķītes un viesojās „Eden” stendā,
lai noteiktu ūdens daudzumu savā ķermenī.
„Eden Springs Latvia” bija viens no tiem
uzņēmumiem Ādažos, kas aktīvi iesaistījās
un atbalstīja saieta norisi, ne tikai sniedzot
ikvienam iespēju noteikt ūdens daudzumu

ķermenī, bet arī nodrošinot ar kvalitatīvu un
gardu dzeramo ūdeni saieta dalībniekus.
Jāatzīmē, ka „Eden Springs Latvia”, saieta
iedvesmots, ir izstrādājis īpašu piedāvājumu
Ādažu novada iedzīvotājiem, sniedzot iespēju ikvienam ādažniekam nodrošināt sevi ar
kvalitatīvu dzeramo ūdeni ikdienā, kas ir
svarīgs pamatnosacījums veselības nostiprināšanā un uzturēšanā. Detalizēti ar to iespējams iepazīties, zvanot uz bezmaksas tālruni
80008181.
Pasākumā ar savu atbalstu iesaistījās arī
uzņēmums „Emerald Baltic” un „Zvaigzne
ABC” veikaliņš t.c. „Apelsīns”, nodrošinot
dāvanas saieta lektoriem, bet konditoreja
„Beķereja” dāvāja svētku kliņģeri svinīgam
saieta noslēgumam.
Daudzi Ādažu iedzīvotāji novērtēja arī
sniegto iespēju veikt pilnu redzes pārbaudi
„Barona optikā”, kas atrodas t.c. „Apelsīns”.
Te jāatzīmē, ka visas konsultācijas, praktiskās
nodarbības, pārbaudes un lekcijas saieta laikā
bija pieejamas bez maksas. Tāpēc līdztekus
redzes pārbaudei „Barona optikā”, konsultācijām „Sirds veselības kabinetā” un konsultācijām pie fizioterapeites Dagnijas
Puķītes ikvienam bija iespēja piedalīties virknē praktisko nodarbību un apmeklēt lekcijas.
Nūjo.lv komanda apmācīja gan iesācējus,
iepazīstinot ar nūjošanas pamatiem, gan
sarīkoja kārtīgu pārgājienu apkārt Vējupei
jau pieredzējušākiem nūjotājiem. Tāpat

ikviens varēja apgūt atveseļojošās vingrošanas Cigun pamatus instruktores Mairas
Gūtmanes vadībā. Saieta otrajā dienā pēc
konsultācijām un praktiskajām nodarbībām
pie dalībniekiem viesojās arī dr. Igors
Kudrjavcevs ar lekciju „Dziedinošā enerģija
jūsu domās, jūsu sirdīs, jūsu rokās”, atklājot
to, cik liela nozīme ir cilvēka paša vēlmei
kļūt veselam, un to, cik mūsu ķermenis ir
brīnumains, glabājot sevī visu nepieciešamo,
lai būtu vesels. Turklāt tika doti konkrēti
vingrinājumi, padomi, kā strādāt ar savu
ķermeni atveseļošanās procesā.
Saieta pēdējā diena aizsākās ar olimpietes, dr. Ineses Jaunzemes praktisko nodarbību/lekciju „Sabalansēta gaita”, kas atklāja
noslēpumu, kā ikdienā ikkatrs, neatkarīgi no
vecuma un dzīves gājuma, ejot var uzlabot
savu veselību un nebojāt to. Dienas turpinājumā uzturzinātņu maģ. Maija Kronberga
savā lekcijā „Cik maksā mūsu veselība” iezīmēja pamatproblēmas un deva konkrētus
ieteikumus, kā nostabilizēt gan cukura, gan
holesterīna daudzumu, izmantojot visiem
pieejamus dabas līdzekļus, kā topinambūrus,
kabačus u.c., vienlaikus uzsverot ūdens lietošanas nepieciešamību ikdienā. Aizsākto
tēmu turpināja arī farmaceits Roberts Kacars
savā lekcijā „Dabas dziednieks – sēnes”. Te
daudziem atklājās pavisam cita sēņošanas
pasaule, jo izrādās, ka sēnes ne tikai labi
> 4. lpp
noder mērcei, bet, pareizi tās

Paziņojums par Ādažu novada attīstības programmas (2010–2021)
un Vides pārskata sabiedrisko apspriešanu
Plānošanas dokumenta nosaukums: Ādažu novada attīstības programma
(2010–2021)
Plānošanas dokumenta izstrādātājs: Ādažu novada dome
Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”
Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments: stratēģiskās attīstības
plānošana
Plānošanas dokumenta izstrādes termiņš: 30.11.2010.
Plānošanas dokumenta īstenošanas termiņš: 12 gadi
Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana: Ādažu novads
Sabiedriskā apspriešana: sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no
01.07.2010. līdz 01.09.2010.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme noteikta š.g. 9. augustā plkst. 18.00
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2.stāvā, Ceriņu zālē.
Ar Ādažu novada domes sagatavoto Ādažu novada attīstības programmas (2010–
2021) projektu un SIA „Reģionālie projekti” sagatavoto Vides pārskata projektu var
iepazīties Ādažu novada domes ēkā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā un
Internetā – www.adazi.lv un www.rp.lv mājaslapās.
Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi Ādažu novada attīstības programmas
(2010–2021) un Vides pārskata projekta papildināšanai tiks gaidīti no
2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 1. septembrim Ādažu novada domē,
adrese: Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV–2164 vai SIA „Reģionālie
projekti”, adrese: Rūpniecības ielā 32b–502, Rīgā, LV–1045.
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2010. gada 15. jūlijs

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 22. jūnijā

Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Par Ādažu novada attīstības programmas 2010. – 2021. gadam pirmās
redakcijas nodošanu sabiedriskajai
apspriešanai
Ādažu novada dome izskatīja iesniegto
Ādažu novada attīstības programmas 2010.
–2021. gadam pirmo redakciju un, pamatojoties uz Ādažu novada domes 25. 08. 2009.
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem
Nr. 25 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” un „Metodiskiem ieteikumiem attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, nolēma nodot Ādažu novada
attīstības programmas 2010. – 2021. gadam
pirmo redakciju sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai.
! Par Ādažu novada attīstības programmas izpildes termiņu precizēšanu
Dome nolēma precizēt Ādažu novada
teritorijas attīstības programmas 2010. –
2021. gadam izstrādes termiņus.
! Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra attīstība”
Dome nolēma
1. Paredzēt pašvaldības līdzfinansējumu
2010. gada budžetā 14 000 latu apmērā
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajam projektam „Ādažu slimnīcas
veselības aprūpes centra attīstība”.
2. Noteikt, ka paredzētais pašvaldības
līdzfinansējums tiks ieguldīts PSIA „Ādažu
slimnīca” pamatkapitālā.
! Par aizņēmuma ņemšanu Ādažu novada domes Eiropas Savienības Kohēzijas
fonda līdzfinansētā projekta īstenošanai
Dome nolēma
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases
240 000 LVL apmērā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” (Nr. 3. DP/ 5. 1.
1. 0. /08/IPIA/VIDM/048) īstenošanai.
2. Noteikt, ka aizņēmums ņemams uz
termiņu, ne mazāku par 20 gadiem, ar atlikto maksājumu uz 2 gadiem, saskaņā ar Valsts
kases noteikto procentu likmi.
!

3. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.
4. Noteikt, ka pašvaldības līdzfinansējums tiks ieguldīts SIA „Ādažu Ūdens”
pamatkapitālā.
5. Atcelt Ādažu novada domes 2009.
gada 26. maija lēmumu Nr. 86.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem „Jaunparks” un Gaujas
ielā 4
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Jaunparks” (kad. apz. 8044 007 0003)
un Gaujas ielā 4 (kad. apz. 8044 007 0082).
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Rožkalni” apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Rožkalni”
(kadastra Nr. 80440110037) zemes ierīcības
projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Saglabāt zemes vienībai „1” adresi:
„Rožkalni”, piešķirt jaunu adresi zemes vienībai „2”: „Kalnarozes”.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Jaunceriņi”
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Jaunceriņi” (kad. apz. 804400 40253).
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Alderu ciema nekustamajam īpašumam „Laukāres” apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
Alderu ciema nekustamā īpašuma „Laukāres”
(kad. apz. 80440140115 un 80440140006)
zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
! Par pakalpojumu līguma slēgšanu ar
SIA „Ādažu Namsaimnieks”
Dome nolēma
Slēgt pakalpojumu līgumu ar SIA „Ādažu
Namsaimnieks”. Noteikt, ka līguma kopējo
summu veido visu pakalpojumu, kurus pasūtījusi pašvaldība līguma darbības laikā,
sasummētā vērtība.
! Par adrešu piešķiršanu

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

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

Dome nolēma atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma„Baltkrasti”, kadastra Nr. 8044
010 0136, Ādažu novada Baltezera ciemā
zemes vienību „4” 0,4935 ha platībā saskaņā
ar Ādažu novada domes 2008. gada 27. jūnija lēmumā Nr. 89 apstiprinātu detālplānojumu. Piešķirt no nekustamā īpašuma
„Baltkrasti” atdalāmajai parcelei Nr. „4”
0,4935 ha platībā jaunu adresi: Veckūlu iela
10, Baltezers, Ādažu nov.
! Par saimnieciski organizatoriskiem
pasākumiem 2010. gada budžeta grozījumu sakarā
Ņemot vērā Pašvaldību aizņēmumu un
galvojumu kontroles un pārraudzības padomes 2010. gada 19. maija ārkārtas Domes
sēdē izteiktos norādījumus pārskatīt Ādažu
novada domes 2010. gada budžetu un veikt
korekcijas attiecībā uz ieņēmumu un izdevumu daļu, kā arī pamatojoties uz likumu
„Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums” un likuma „Valsts un pašvaldību institūciju amatu
katalogs” 27. punktu, lai veiktu Ādažu novada domes algoto darbinieku un to atalgojuma
optimizācijas pasākumus, kā arī lai nodrošinātu amatu klasificēšanu un Ādažu novada
domes darbinieku amata algu atbilstību
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo
aktu prasībām, Ādažu novada dome nolēma
1. Izveidot darba grupu šādā sastāvā:
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
Normunds Breidaks, Ādažu novada domes
izpilddirektors Dainis Popovs, Ādažu novada domes deputāte Ieva Roze, Ādažu novada
domes deputāts Jānis Ruks, Ādažu novada
domes deputāts Valērijs Bulāns, personāldaļas speciāliste Aija Blaževiča un Ādažu
novada domes jurists.
2. Uzdot darba grupai līdz 2010. gada
30. jūnijam veikt amatu klasificēšanu un
amata algu optimizācijas pasākumus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pārskatot Ādažu
novada domes budžeta izdevuma daļā
2010. gadam paredzamo atalgojumu no
pašvaldības līdzekļiem, veicot darbinieku
izvērtēšanu un nosakot katram darbiniekam individuālu atalgojuma korekciju –
samazinājumu.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta
autors, intervijās arī intervējamais.
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Par pakalpojumu līguma slēgšanu ar
PSIA „Ādažu Glābšanas dienests”
Dome nolēma
1. Slēgt līgumu ar PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” par sabiedriskās kārtības
nodrošināšanu un ugunsdzēsības pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar pielikumu.
2. Noteikt maksu par sniegtajiem pakalpojumiem mēnesī – LVL 16 666,67, ieskaitot PVN, kas sastāda LVL 2892,56.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Jaunceriņi”
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Jaunceriņi” (kad. apz. 8044 004
0253).
! Par patvaļīgās būvniecības seku likvidēšanu
Atļaut turpināt ēku būvniecību Ādažu
novada „Bērzu gatvē 26” un „Rembīšos”
pēc ēku tehniskā projekta akceptēšanas un
!

3

būvatļaujas izņemšanas Ādažu novada
Būvvaldē.
Atļaut turpināt ēkas rekonstrukciju
Ādažu novada „Priežmalas ielā 8” pēc ēkas
rekonstrukcijas projekta akceptēšanas un
būvatļaujas izņemšanas Ādažu novada
Būvvaldē.
Atļaut turpināt žoga būvniecību Ādažu
novada „Balteglēs” pēc topogrāfisko uzmērījumu veikšanas patvaļīgi uzbūvētajam žo gam, pēc žoga tehniskā projekta akceptēšanas un būvatļaujas izņemšanas Ādažu novada Būvvaldē.
! Maksas noteikšana par sniegtajiem
pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā un Baltezera kapos
Lai nodrošinātu Civilstāvokļa aktu likumā
noteikto funkciju realizāciju Ādažu novada
Dzimtsarakstu nodaļā un Baltezera kapu pienācīgu uzturēšanu kārtībā, pamatojoties uz
likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 2. d. 3. p.
, 21. panta14. p. , Ādažu novada dome nolēma
1. Noteikt šādus maksas pakalpojumus:

1. 1. Dzimtsarakstu nodaļā
Nr.

Pakalpojuma veids

1.

Par laulību noslēgšanas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, ja viens
no laulājamiem ir deklarējis dzīvesvietu Ādažu novadā
Par laulību noslēgšanas ceremonijas sagatavošanu un vadīšanu, ja
laulājamo dzīvesvieta deklarēta citā pašvaldībā
Par svinīgu laulības reģistrācijas ceremoniju, kuru rīko ārpus nodaļas
noteiktā laulību grafika Dzimtsarakstu nodaļas telpās
Par civilstāvokļa aktu atkārtotas reģistrācijas apliecības sagatavošanu un
izsniegšanu

2.
3.
4.

Maksas
summa
LVL
20,00
40,00
60,00
1,00

1. 2. Baltezera kapos
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pakalpojuma veids

Par kapličas izmantošanu nelaiķa uzglabāšanai (par diennakti)
Par kapličas izmantošanu atvadu ceremonijai
Par kapavietas ierādīšanu jau esošajās ģimenes apbedījuma vietās
Par kapu rakšanas inventāra (dēļu, lāpstu, dvieļu u. c. ) nomu
Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarēto personu
apbedīšanai (3m*4m)
6. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarēto personu
apbedīšanai (3m*1,5m)
7. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto personu apbedīšanai
(3*4m)
8. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto personu apbedīšanai
(3m*1,5m)
9. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarētās personas
laulātā, lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka)
apbedīšanai, kuru deklarētā dzīves vieta ir citā pašvaldībā
10. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu
apbedīšanai (3m*4m)
11. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu
apbedīšanai (3m*1,5m)

Maksas
summa
LVL
3,00
10,00
5,00
7,00
50,00
15,00

2. Atcelt 2007. gada 25. septembra
lēmumu Nr. 89.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2010. gada
1. jūliju.
! 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.

11. septembrī
Ādažu novada
SPORTA SVĒTKI
PASĀKUMA PROGRAMMA
10.00

Pulcēšanās pie vecā sporta
kompleksa Pirmā ielā
10.15 – 10.30 Svētku gājiens
10.30 – 10.45 Atklāšanas uzruna Līgo laukumā
11.00 – 14.00 VII Senioru olimpiāde un stafetes
bērniem Līgo laukumā
12.00 – 16.00 Cīņu sporta sacensības Vējupes
pludmalē
11.30 – 17.30 Veikborda sacensības Vējupē
14.30 – 17.30 Velotriāla sacensības Attekas ielā
14.30 – 17.30 Veloorientēšanās sacensības ar
startu un finišu Līgo laukumā
11.30 – 17.30 Ādažu uzņēmumu un iedzīvotāju
strītbola un pludmales volejbola
sacensības
18.00
Svētku noslēgums, pašdarbības
kolektīvu koncerts, apbalvošana
Ar sporta svētku norises programmu,
iespējamiem precizējumiem jūs varēsiet
iepazīties www.adazi.lv, www.1080.lv, kā arī
informatīvajos plakātos. Papildinformāciju
var iegūt, arī zvanot Inesei Krūzei 29289859
vai Dagnijai Puķītei 29277363.

SLUDINĀJUMI
Ādažu evaņģēliski luteriskās
draudzes Kapusvētku dievkalpojums
BALTEZERA KAPSĒTĀ 2010. gada
8. augustā plkst. 13.00
!

!

!

Luterāņu Kapusvētku dievkalpojums

700,00
300,00
100,00
100,00
50,00

CARNIKAVAS KAPSĒTĀ 2010. gada
1. augustā plkst. 15.00
!

!

!

CIENĪJAMIE LASĪTĀJI!
Nākamais laikraksta „Ādažu Vēstis”
numurs tiks izdots septembrī. Vēlu jums
saulainu un patīkamiem notikumiem
bagātu vasaru!
„Ādažu Vēstis” redaktore Astrīda Spilva
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Saiets „Vesels un stiprs...

Saistošie noteikumi par grozīumiem
Ādažu novada domes budžetā 2010. gadam

> 1. lpp

sagatavojot, iznāk arī lielisks dziedniecisks
līdzeklis.
Pēc Roberta Kacara lekcijas saieta dalībnieki, neskatoties uz to, ka daudzi piedalījās visās notiekošajās aktivitātēs un tos
mazliet satrauca fakts – dārzs nav izravēts,
mājās īsti nav būts 3 dienas, citi darbi kavējas –, ideju pārpilni, iedvesmoti un dzīvespriecīgi, pulcējās pie svētku kliņģera, ar to
noslēdzot pasākumu „Vesels un stiprs
Ādažos”, kur ikviens bija ieguvis noderīgu
informāciju un laimes sajūtu par to, ka ir
atradis laiku, ko veltīt sev.
No organizatoru puses vēlamies izteikt
lielu pateicību Ādažu Kultūras centra
komandai – Lindai Tiļugai, Maijai Drunkai
un Elžbetai Bukovskai – par atsaucību,
tāpat arī Kultūras centra apsargiem un tām
dāmām, kas rūpējās par nepārtrauktu kārtību. Paldies Ādažu Sociālajam dienestam,
īpaši Gunai Galūzai, par palīdzību saieta
organizēšanā, paldies Ādažu pensionāru
padomes priekšsēdētājai Birutai Krūzei un
rokdarbniecēm! Paldies tiem uzņēmējiem
Ādažos, kas atsaucās un līdzdarbojās!
Saiets „Vesels un stiprs Ādažos” varēja
notikt, tikai pateicoties cilvēku entuziasmam un vēlmei sniegt iespēju ikvienam
uzzināt par veidiem, kā sakārtot un stiprināt
savu veselību, lai celtu mūsu, ādažnieku,
dzīves kvalitāti. Patīkami apzināties, ka ir tik
daudz cilvēku, kas nesavtīgi ziedoja savu
laiku, ieguldīja līdzekļus, lai īstenotu pasākumu, tāpēc vēlreiz ikvienam, kas bija iesaistīts, – PALDIES! Un paldies tiem Ādažu
iedzīvotājiem, kas piedalījās un novērtēja!
Domājot par aktīva dzīvesveida popularizēšanu Ādažu novadā, 11. septembrī
tiek organizēti Ādažu sporta svētki. Jau
trešo gadu turpinās šī lieliskā tradīcija, kas
vieno novada iedzīvotājus un aktīvu dzīvi
mīlošus cilvēkus no visas Latvijas.
Līdztekus Senioru olimpiādei un starptautiskajām veikborda sacensībām notiks
ielas basketbols, pludmales volejbols, veloorientēšanās sacensības, stafetes bērniem
un velotriāla sacensības. Aicinām ikvienu
uzņēmēju, aktīvus, dzīvi mīlošus cilvēkus
un visus iedzīvotājus piedalīties sportiskajās aktivitātēs, kopīgi veidot svētkus un
stiprināt novada tradīcijas. Ar sporta svētku norises programmu, iespējamiem precizējumiem jūs varēsiet iepazīties www.
adazi.lv, www.1080.lv, kā arī informatīvajos plakātos. Papildinformāciju var iegūt,
arī zvanot Inesei Krūzei 29289859 vai
Dagnijai Puķītei 29277363.

2010. gada 15. jūlijs

1. Noteikt Ādažu novada domes budžeta ieņēmumu daļu 2010.gadam
N.P.K.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

Sadaļa
Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
– pārskata gada
– iepriekšējā gada
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) par zemi
– pārskata gadā
– iepriekšējo gadu parādi
NĪN par ēkām
– pārskata gadā
– iepriekšējo gadu parādi
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas
t.sk.
– valsts nodevas
– pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
t.sk. Nīderlandes fonds
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas
t.sk.
– pašvaldības mantas realizācija
Valsts budžeta transferti t.sk.
– dotācija mākslas skolas algām
– dotācija pedagogiem ( skola, PII )
– dotācija sporta skolai
– dotācija 1.klases skolēnu ēdināšanai
– dotācija nodarbinātības pasākumiem
– dotācija mācību grāmatas
ES Struktūrfondu līdzekļi:
– domes ēkai
Pašvaldību budžeta transferti t.sk.
– no citām pašvaldībām izglītības funkciju
nodrošināšanai;
– no rajona padomes t.sk.
b) Kultūras funkciju nodrošināšanai –
dziesmusvētki
Budžeta iestāžu ieņēmumi t.sk.
– maksa par izglītības pakalpojumiem
– ieņēmumi par nomu, īri
– budžeta iestāžu maksas pakalpojumi
– pārējie ieņēmumi
VK kredīts
budžeta un finanšu vadībai
Kohēzijas fonds
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā budžeta ieņēmumu daļa

6,138,808

3,701,860
3,650,730
51,130
417,882
365,782
52,100
92,751
59,951
32,800
15,000
22,500

Pieaugums /
samazinājums
–317,455
–317,455
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,500
20,000
22,000
12,500
7,000
0

0
0
0
7,000
7,000
0

1,048,405
91,336
760,788
39,049
13,000
60,000
636
83,596
83,596
152,828
150,000

0
83,596
0
0
0
0
0
0
83,596
83,596
2,828
0

2,828

2,828

439,885
10,000
23,500
376,385
30,000
178,397
178,397

0
0
0
0
0
8,397
8,397
0
0
–215,634

Plāns

34,800
6,138,808

2. Noteikt Ādažu novada domes budžeta izdevumu daļu 2010.gadam
N.P.K.
1.

Sadaļa
Vispārējie valdības dienesti t.sk.
– pārvalde
– deputāti
– administratīvā komisija

Plāns
1,154,286
390,639
35,000
10,617

6,138,808
Pieaugums /
samazinājums
–59,161
–58,528
0
–633

2010. gada 15. jūlijs

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

– izlīdzināšanas fonds
– aizņēmumu procentu maksājumi
Sabiedriskā kārtība un drošība t.sk.
– glābšanas dienests
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana, t.sk.
– izdevumi saimniecības daļai
– izdevumi Būvvaldei
– izdevumi attīstības un informācijas daļai, t.sk.
– nodaļa
– projektiem
– izdevumi objektu apsaimn. un uzturēšanai, t.sk.
– Ādažu Namsaimnieks
– SIA „Ādažu Ūdens”
– Pašvaldības objektu apsaimniekošana
– t.sk.nodokļi
– t.sk.Nīderlandes fonds / projekti
Izdevumi lauku atbalsta dienestam
Veselība (Ādažu slimnīca)
Atpūta, kultūra, reliģija t.sk.
– kultūras nams, t.sk.
– nodrošinājums
– mūžizglītība
– kultūras pasākumi, KRIC
– bibliotēka
– sporta pasākumi, sporta skola
– sporta centrs
Izglītība t.sk.
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde t.sk.
– mērķdotācijas
– nodrošinājums
Kadagas PII
– mērķdotācijas
– nodrošinājums
Ādažu vidusskola t.sk.
– mērķdotācijas
– nodrošinājums
– dotācija ēdināšanai
– dotācija grāmatām
– dotācija dziesmusvētkiem
– Izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
– mērķdotācijas
– nodrošinājums
ĀBVS
– savstarpējie norēķini
– dotācija ēdināšanai, mērķdotācijas
Pierīgas izglītības un sporta pārvalde
Sociālā aizsardzība t.sk.
– Sociālais dienests
– Stipendiāti/bezdarbnieki
– Bāriņtiesa
Kredītu pamatsummas atmaksa
Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā ( Gaujas
centrs )
Parādu segšanai
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
Kopā budžeta izdevumu daļa
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562,870
155,160
200,000
200,000
519,125

0
0
–90,400
–90,400
–95,495

150,375
102,946
77,946
25,000
264,167
80,000
23,000
161,167
17,000
7,000
1,637
6,000
653,524
125,959
125,959
7,572
290,000
10,120
77,869
142,004
2,465,137
585,829
62,795
523,034
303,118
12,689

0
–6,525
21,756
–3,244
25,000
–110,663
0
0
–110,663
0
7,000
–63
–50,000
–81,226
–3,441
–3,441
7,572
–80,000
–380
–531
–4,446
–63,685
–30,442
0
–30,442
–19,582
0

290,429
1,287,140
676,185
459,491
13,000
636
2,828
135,000
226,605
91,336
135,269
54,150
44,039
10,111
8,295
271,549
191,001
61,000
19,548
690,187
174,000

–19,582
–8,266
0
–11,094
0
0
2,828
0
–5,395
0
–5,395
0
0
0
0
–22,151
–13,599
–7,800
–752
172,484
74,000

5,000
6,138,808

0
0
–215,634

Noķert lielo zivi
Astrīda Spilva,
redaktore

Makšķernieki – šī īpašā brālība, kuru
raksturojošo īpašību klāsta galvenie
stūrakmeņi ir azarts, vēlme un prasme noķert
lielo zivi un, protams, samērot savu varēšanu
ar citu iespēto. Jūnija sākumā, trīs dienu
garumā, Viešura (Kaķīša) ezerā notika
Latvijas 2010. gada karpu makšķerēšanas
čempionāts.
Sacensībās pirmo vietu ieguva BB Copes
komanda, kuras dalībnieku Uģa Nuķa, Ārija Ūdra
un Salvja Muzikanta guvums – 146 kg smags
loms.
Ārijs Ūdris, kurš ir aktīvs sporta makšķernieks
ar vairāk nekā 10 gadu stāžu un pasaules līmeņa
sacensību pieredzi un kura starptautisko raudzi
apstiprina arī galvenā tiesneša amats divos
pasaules zemledus makšķerēšanas čempionātos,
stāsta daudz interesanta par makšķerēšanas
noslēpumiem, īpaši aizrautīgi par karpu makšķerēšanu, kas pasaulē ir ļoti populāra: - Karpu makšķerēšanai ir īpaša specifika. Pasaulē tas ir miljonu
bizness. Sacensībās karpas ķer sporta pēc, tās
nosver un tad laiž atpakaļ, lai aug.
Latvijā un pasaulē karpu makšķerēšanas
sacensības notiek regulāri. Reizi četros gados arī
makšķernieki rīko olimpiādi. Nākošgad Itālijā
notiks III olimpiskās spēles, kurās dažādos makšķerēšanas sporta veidos piedalīsies vairāk nekā
100 valstu dalībnieki, arī komanda no Latvijas.
Iespēja piedalīties starptautiskās sacensībās
vairojusi makšķerēšanas sporta popularitāti
Latvijā. Ārijs Ūdris stāsta par ieceri kopā ar kompāniju Salmo nākošgad Latvijā veidot makšķerēšanas sporta akadēmiju. Pašlaik jaunie makšķernieki tiek apmācīti klubu līmenī. Ir izveidotas vairākas
makšķernieku skolas.
- Runājot par makšķernieku jauno paaudzi,
jādomā par bērnu un jauniešu apmācību. Bērniem
tas būtu labs brīvā laika pavadīšanas veids un stimuls mācīties mīlēt un iepazīt dabu, un iespēja
nākotnē piedalīties sacensībās, - stāsta Ārijs Ūdris.
Ādažu novads ir bagāts ar ūdenskrātuvēm. Tas
atvieglo pirmās pieredzes meklējumus tiem daudzajiem jaunajiem interesentiem, kas vēlētos
iegūt iemaņas makšķerēšanā. Profesionālu padomu ir iespējams iegūt tepat Dūņezera krastā,
Meža klubā, izejot vienas nedēļas intensīvu apmācību kursu makšķerēšanā. Ja ir interese nodarboties ar šo sportu vai apgūt lielā loma izvilināšanas
noslēpumus, atrodiet piecus vai sešus domubiedrus un izmēģiniet savu veiksmi!
Interesenti var pieteikties pie Ārija Ūdra pa
tālruni 29116736.
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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Biedrības „Gaujas Partnerība” paziņojums
Inga Zvidra,
projektu vadītāja

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Rīcības programmas
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta
ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadā
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2010. gada 15. jūlija līdz 2010. gada
15. augustam plkst.15.00.
Pirmajā kārtā pieejamais publiskais
finansējums ir 37892,65 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības
„Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā,
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju
īstenošana” 2009. – 2013. gadā ietvaros
šādām aktivitātēm un rīcībām:

Seminārs par LEADER
veida pasākumiem
Ādažu novadā
Biedrība „Gaujas Partnerība” šī gada 21.
jūlijā plkst. 18:00 Ādažos, Gaujas ielā 16,
2.stāva zālē rīko semināru „LEADER
veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai”. Seminārā tiks stāstīts par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu iesniegumu
veidlapas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.
gadā pasākuma ietvaros. Vairāk informācijas skatīt: www.adazi.lv.

Ādažu Brīvā
Valdorfa skola
uzņem audzēkņus 2010./2011.
mācību gadam
BĒRNUDĀRZĀ, PAMATSKOLĀ
UN VIDUSSKOLĀ.
Vasaras periodā interesēties pa
tālr. 29405547

aktivitātes „Ciematu, kuros veic
zivsaimniecības darbības, atjaunošana un
attīstība” ietvaros šādām rīcībām:
1.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika
pavadīšanas aktivitāšu attīstība, t.sk.
nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un visu
iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, t.sk.
starptautiskā mērogā”, pieejamais finansējums 9473,16 LVL;
2.1. rīcība „Dabas resursu saglabāšana,
sakopšana un aizsardzība”, pieejamais
finansējums 5683,89LVL;
2.2. rīcība „Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas vietu (bērnu laukumi, sporta laukumi, kultūras pasākumu un atpūtas vietas, atrakciju vietas, parki /dārzi, ūdensobjekti u.tml.) izveide un labiekārtošana,
to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk. kopīgu vai vienotu apskates/
atpūtas vietu maršrutu ieviešana”, pieejamais finansējums 11367,80 LVL;
aktivitātes „Ar zivsaimniecību un

tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība” ietvaros šādām rīcībām:
3.2. rīcība „Tūrisma pakalpojumu un
pakalpojumu zivsaimniecībai dažādošana
vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”, pieejamais
finansējums 3789,27 LVL;
aktivitātes „Ekonomiskās darbības
restrukturēšana, pārorientācija un darbību
dažādošana” ietvaros šādām rīcībām:
3.1. rīcība „Atbalsts nodarbinātības,
t.sk. sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju
grupām, un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un pakalpojumu dažādošanai”,
pieejamais finansējums 7578,53 LVL.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties biedrībā „Gaujas Partnerība”
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A,
2.stāvā, kā arī Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā www.lad.gov.lv un Ādažu novada
domes mājas lapā www.adazi.lv.

ĀDAŽU MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA
2010. / 2011. mācību gadā UZŅEM AUDZĒKŅUS
šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās:
mākslas nodaļā: no 8 g. v.;
mūzikas nodaļā: 6 gadīgajās izglītības programmās ( pūšaminstrumentu spēle – flautas
spēle, saksofona spēle, klarnetes spēle, trompetes spēle, mežraga spēle –, sitaminstrumentu spēle,
kokles, ģitāras, akordeona spēle ) no 9 un10 g. v., 8 gadīgajās izglītības programmās ( klavierspēle, vijoļspēle, čella spēle, vokālā mūzika – kora klase ) no 7 g. v.
Papildus uzņemšana un iesniegumu pieņemšana interešu izglītības programmās no
23. līdz 31. augustam plkst. 10.00 – 14.00.
VECUMS

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA

NODARBĪBU
ILGUMS

3 – 4 gadi

Māksla, mūzika, ritmika

2 x nedēļā 60 min

5 – 6 gadi

Māksla, mūzika, ritmika

2 x nedēļā (2 x 40 min)

7 gadi

Māksla

2 x nedēļā (2 x 40 min)

7 – 9 gadi

Mūzika

2 x nedēļā (2 x 40 min)

Bez vecuma ierobežojuma

Mūzikas instrumentu spēles
individuālās nodarbības

40 min

Pieaugušie

Māksla

1 x nedēļā 18.00 - 21.00

Ar priekšzināšanām mūzikā

Orķestris

Pēc vajadzības

Informācija: www.adazumms.lv • e–pasts: makslu.skola@adazi.lv, janis.vuls@adazi.lv •
tel.: 67997780, 29676566
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Par nekustamā īpašuma nodokli 2010. gadā
Vera Saleniece,
nekustamā īpašuma nodokļa
administratore

Ar 2010. gada 1. janvāri spēkā stājās virkne valsts normatīvo aktu izmaiņu, kas
prasa veikt nopietnus papildinājumus
nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā.
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokli ir jauns nodokļa veids, pašlaik visā valstī
notiek sagatavošanās darbi, lai pašvaldības
varētu sākt tā iekasēšanu.
Ēku un būvju kadastrālo vērtību datu
bāzi mājokļa nodokļa aprēķiniem pašvaldība no Valsts zemes dienesta saņem tikai
gada otrajā pusē. Līdz 2010. gada 1. jūlijam
saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma
nodokli” pašvaldībām tiks nodrošināta
programmatūra nekustamā īpašuma
nodokļa aprēķinam par objektiem, kuru
aplikšana ar nekustamā īpašuma nodokļiem
tiek uzsākta ar 2010. gada 1. janvāri, tāpēc
paziņojumus par mājokļa nodokli varēs
saņemt ne agrāk kā šā gada 15. septembrī. Ja
paziņojumu par mājokļa nodokli nekustamā īpašuma maksātājs nav saņēmis līdz 15.
septembrim, viņa pienākums mēneša laikā
par to informēt pašvaldību.

1. Ar mājokļa nodokli tiks apliktas
vienģimeņu un divģimeņu mājas, vasarnīcas, dārza mājas un daudzdzīvokļu mājas
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļas,
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana
un kuras (kuru daļas) netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai.
Nodoklis būs 0,1 % apmērā no kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz 40000 latu,
0,2 % nodokļa likme tiks piemērota īpašumiem, kuru kadastrālā vērtība ir no 40000
līdz 75000 latu, 0,3 % – īpašumiem, kuru
vērtība pārsniedz 75000 latu.
Piemēram: ja mājas kadastrālā vērtība ir
45000 latu, tad nodokļa summa tiks aprēķināta šādi: 40000 x 0.1% + 5000 x 0.2% =
50 lati, tātad par mājokli būs jāmaksā
nodoklis 50 lati gadā.
2. Minimālais nodokļa maksājums katram nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 5 lati, ja par taksācijas gadu aprēķinātais kopējais nodoklis pēc
atvieglojumu piemērošanas ir mazāks par 5
latiem. Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins un maksāšanas paziņojumu nosūtīšana
šiem īpašumiem tiks veikta līdz šā gada
15. septembrim.
3. Noteikta paaugstināta likme neap-

strādātai lauksaimniecības zemei, un tā ir
3 % no zemes kadastrālās vērtības. Likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” izpratnē neapstrādāta lauksaimniecībā izmantojama zeme ir lauksaimniecības zeme, kuru
neizmanto lauksaimniecības produktu
ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas
novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai kura
netiek uzturēta lauksaimniecības un vides
stāvoklī.
4. Lai nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu saņemtu elektroniski, maksātājam ir jāreģistrē sava e–pasta
adrese portālā www.epakalpojumi.lv vai arī
iesniedzot iesniegumu novada domē.
5. Visu maksātāju maksāšanas paziņojumi pēc to sagatavošanas ir pieejami maksātājiem portālā www.epakalpojumi.lv.
6. Portālā www.epakalpojumi.lv nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs var iegūt
informāciju par savu nekustamā īpašuma
nodokli, aplūkot un izdrukāt maksāšanas
paziņojumu par saviem īpašumiem, veikt
nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem
vai arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem un iegūt informāciju par veiktajiem pašam piederošo īpašumu nodokļa maksājumiem.

Pilsoniskās līdzdalības piemērs
Inga Skrauce,
projekta „Sportiskai Kadagai” vadītāja

Vasara ir rosības laiks ne tikai aktīvai
atpūtai, bet arī lai uzlabotu savas dzīvesvietas apkārtni. Šogad Ādažu novadā ir
kāds jaunums, ko izmanto daudzi aktīvie
iedzīvotāji – Ādažu novadā darbojas
Nīderlandes fonds Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij
(KNHM), kas piedāvā iespēju pašu spēkiem uzlabot savas dzīves vides kvalitāti.
Arī mēs, nereģistrētā grupa „PROGRESSIO”, ieguvām līdzekļus projekta
„Sportiskai Kadagai” realizēšanai: strītbola laukuma izbūvei, futbola laukuma izveidei, volejbola laukuma renovācijai. Kadagā
jauniešiem ir maz iespēju lietderīgi pavadīt
brīvo laiku, un šai ziņā situācija ir neapmierinoša. Pusaudžu vecumā tiek meklēta
sava identitāte, tādēļ svarīgi labvēlīgu attīstību sekmējoša vide. Ja pusaudzim nav, kur
lietderīgi pavadīt laiku, viņš bieži vien
sameklē destruktīvus risinājumus, tāpēc

mums, pieaugušajiem, svarīgi nodrošināt
apstākļus, kas sekmē pusaudža attīstību
gan fiziski, gan emocionāli, gan morāli.
Jāizmanto visas iespējas uzlabot vides kvalitāti, un KNHM ir viena no šīm iespējām.
Projekta uzrakstīšana bija salīdzinoši
viegla, jo mums ir laba komanda: es, idejas
autore un projekta vadītāja, un Kadagas
pusaudži un jaunieši – Arturs Kauls, Ivars
Caune, Elmārs Bāliņš, Rolands Skraucis,
Kārlis Kaugurs, Lauris Skraucis un citi viņu
draugi, kuri atbalsta projektu.
Sarežģījumus radīja apstāklis, ka konkursa nolikumā noteikts aizliegums iekļaut
tāmē transporta pakalpojumus, taču sava
buldozera mums, protams, nav. Tomēr katrai
situācijai ir risinājums. Labiem darbiem
vienmēr atradīsies labi atbalstītāji. Tā notika
arī ar mūsu projektu. Es iepazinos ar Uģi
Dambi, uzņēmuma „Knifs4” valdes priekšsēdētāju, kurš ieguldīja sava uzņēmuma resursus un palīdzēja sagatavot augsnes virskārtu
laukumu segumu ieklāšanai. SIA „Knifs4” ir
veiksmīgs daudzprofilu uzņēmums (vairāk

par viņiem lasiet www.knifs4.lv). Kā gan
citādi, ja uzņēmuma priekšgalā ir tik kreatīvs
un atsaucīgs vadītājs. No savas puses saku
viņam „paldies!”, jo bez „Knifs4” atbalsta
mūsu projektam klātos grūti.
Nākamais paldies no manis personīgi
un no visiem Kadagas pusaudžiem ir
Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzes
vadībai par atbalstu bruģa atvešanai, papildus nodrošinot karavīru palīdzību materiālu izkraušanai.
Paldies arī Ādažu vidusskolas direktorei
Dacei Dumpei, skolotājai Inesei Lērumai un
viņas audzēkņiem par strītbola groza dāvinājumu. Šis grozs tika iegūts kā balva, un tagad
tas kalpos Kadagas pusaudžiem.
Vēl daudzi paldies izskanēs projekta
noslēgumā. Ceru, ka mēs, „PROGRESSIO”
un citas iedzīvotāju komandas, kas ieguva
līdzekļus dzīves kvalitātes uzlabošanai, būs
labs pilsoniskās līdzdalības piemērs nākamajiem gadiem daudziem ādažniekiem. Izdošanās vēlējumi pārējiem 2010. gada KNHM
projektiem!

Ādažu Vēstis
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Ādažu Brīvās Valdorfa skolas dalība COMENIUS projektā
Kerola Koziola,
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas valdes
priekšsēdētāja
Kad pasaules ekonomiskā dzīve apmeta
negaidītu kūleni, tā līdz ar ievērojamu
finanšu krīzi atvēra iespējas arī daudzām
pozitīvām un ļoti interesantām aktivitātēm.
Iesaistīšanās dažādos Eiropas projektos
kļuva nevis par īpašu bonusu vai ekstru, bet
gan par ikdienas nepieciešamību cilvēku
pilnveidošanās un attīstīšanās ceļā, un
citādos veidos finanšu trūkuma dēļ tā
vienkārši nebūtu iespējama.

Arī Ādažu Brīvā Valdorfa skola meklēja
un atrada veidu, kā, neieguldot naudas
līdzekļus, apgūt jaunas zināšanas kultūras,
sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un
izglītības jomā.
Ādažu Valdorfskola kopš 2008.gada
piedalījās Eiropas Savienības finansētajā
Comenius septiņu valstu partnerības
projektā „Ēdienu, dziesmu, deju, rotaļu un
rokdarbu daudzveidība Eiropā”. Divu gadu
laikā mūsu skolas 3.–5.klašu skolēni un viņu

Inga Zemīte,

skolotāji ir meklējuši, tulkojuši un veidojuši
aprakstus par latviešu nacionālajiem
ēdieniem, spēlēm, dejām, dziesmām,
fotografējuši un filmējuši gan ēdienu, gan arī
deju, rotaļu un dziesmu tapšanas procesus.
Sagatavotie materiāli tika ievietoti interneta
vidē, tādējādi padarot tos pieejamus visu
partnervalstu interesentiem. Mūsu skolas
bērniem savukārt bija vienreizēja iespēja
iepazīties ar Spānijas, Vācijas, Bulgārijas,
Rumānijas, Austrijas un Polijas kultūru
daudzveidīgajām izpausmēm.
Piedaloties projektā, skolēni izmantoja un
attīstīja savas svešvalodu zināšanas un prasmes, jo bieži notika sazināšanās ar partnervalstu vienaudžiem teletiltu veidā. To laikā
septiņu valstu bērni dalījās iespaidos par
mēģinājumiem izprast citas tautas deju un
rotaļu soļus, dziesmu vārdus vai ēdiena īpašās
garšas. Skolēniem bija interesanti piedalīties
citu valstu bērnu veidotajos konkursos par
dažādām ar attiecīgo valsti saistītām tēmām.
Arī skolotājiem bija iespēja nogaršot
nacionālos ēdienus, izlocīt kājas neierastos

deju soļos, izdziedāt tekstus nesaprotamā
valodā, kā arī uzzināt citu valstu kolēģu
aktuālos jautājumus, problēmas un to
risinājumu veidus, tiekoties ar amata brāļiem
katras projektā iesaistītās valsts veidotajā
darba seminārā.
Šī gada maijā visu valstu dalībnieki
pulcējās Latvijā uz projekta noslēguma
pasākumu, kas notika Ādažu Brīvajā
Valdorfa skolā. Ciemiņi ne tikai rūpīgi
strādāja, lai izveidotu grāmatu, kas sevī ietver dažādo kultūru interesantākās izpausmes,
bet arī iepazinās ar skolas bērniem, noskatījās
Ādažu Valdorfskolas orķestra, kora un
dejotāju koncertprogrammu, kuras caurviju
motīvs balstījās uz pasaules tautām kopīgo,
vienojošo elementu. Skolotāji no sešām
Eiropas valstīm tika mīļi uzņemti arī Ādažu
novada domes ēkā un Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā.
Projekta dalībnieki pēc vairāku gadu
kopīgas darbošanās kļuvuši zināšanām un
prasmēm bagātāki, un neviena ekonomiskā
krīze nespēs to atņemt.

Valdorfskolēni dejo Rundāles pilī...

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
skolotāja

Par to, ka Ādažu Valdorfskolā gandrīz visās
klasēs puišu ir vairāk nekā meiteņu, gribot
negribot nākas domāt dejošanas stundās,
jo valsi vai fokstrotu zēnam taču gribas
dejot ar meiteni. Un tad ikviena jauna
dāma var izbaudīt, ko nozīmē, ja pie viņas
stāv kavalieru rinda.
Ikdiena paliek ikdiena, bet pavasaros
10.–12.klašu skolēni dodas uz Rundāles pili,
lai krāšņajā Baltajā zālē notiktu dejošanas
ieskaite. Ierašanās – atbilstoši etiķetei, nu tā

kā parasti raksta ielūgumā, ja ir svarīga
pieņemšana. Tiek pētīta garderobe, skatīts,
vai plauktā var atrast tieši tādu kaklasaiti, lai
piestāvētu kreklam, meitenes pārbauda, vai
slēgtajām augstpapēžu kurpēm nav nodiluši
papēdīši. Un, ja nu ļoooti gribas, tad
iespējams aizņemties no kāda arī smokingu...
Kad autobuss lietainajā 8. jūnijā mūs
aizvizina līdz Pilsrundālei, valda satraukums. Ar tērpu maisiņiem pār plecu visi dodas
uz ierādītajām ģērbtuvju telpām, lai sagatavotos atbildīgajam mirklim. Tā ir cita stāja,
cita sajūta kā ikdienā, visapkārt ir saposušies
jaunieši. Vēl tikai mirklis, un Baltajā zālē
atskan polonēzes skaņas. Tad valsis, Vīnes

valsis, fokstrots. Japāņu tūristi fotografē un
fotografē. Arī mums pašiem ir līdzi operators – absolvents Guntars, kurš pēc pāris
stundu filmēšanas nespēj nociesties, pamet
kameru un piebiedrojas valsētājiem.
Nofilmēto materiālu kā parasti rādīs liecību
dienā, lai kaut daļiņu šo sajūtu varētu
izbaudīt vecāki un tie skolotāji, kuri nav
atbraukuši līdzi. Un tad tās būs skaistas un
pacilājošas atmiņas. Pieredze un sajūta, ka
skaisto dzīvē mēs veidojam paši – ar stāju,
attiecībām, prasmi sevi pārvaldīt un izjust
apkārtējos –, ir tas, kas šo mirkli padara
daudz lielāku par ieskaitēm, kuras kārto,
sēžot skolas solā.

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi jūlija un augusta mēneša jubilāriem!
Jūlijā jubileju svin
85 gadu jubileju svin

Olga Jansone
80 gadu jubileju svin

Kamila Nazyrova
Jevgēnija Ponomarjova
Janīna Rosijska

75 gadu jubileju svin

Aija Granovska
Lidija Kaktiņa
Alexandr Katyrlo
Ingrīda Sakne
Velta Vasiļjeva
70 gadu jubileju svin

Uldis Alksnis
Elizabete Petrova

Augustā jubileju svin
85 gadu jubileju svin

Alvīne Tretjakova
70 gadu jubileju svin

Dija Galdiņa
Juris Krivojs
Rasma Kukemilka
Rudīte Šnikvalde

80 gadu jubileju svin

Lūcija Bukša
Jānis Kalniņš
Dūna Sakne
75 gadu jubileju svin

Edīte Balode
Irisa Dzelme
Nelli Olenina
Agita Vecmane
Ādažu novada dome

