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Ādažu vidusskolas deu kolektīvs „RŪTA”
gatavoas Deu svētkiem

Ādažu vidusskolas deju kolektīvs „RŪTA” skatē Mālpilī

DK „Rūta” dejotāja

Cilvēkus vieno dažādas intereses, pārdzīvojumi un notikumi.
Katram no mums dzīve ir pilna ieguvumiem un zaudējumiem. Ik
reizi, no kaut kā atvadoties, mums ar to jāsamierinās, tas var
notikt arī viegli un nemanāmi. Gluži kā 2008. gada jūlijā, kad bija
beigušies XIV Vispārējie Deju svētki.
Manuprāt, modernais cilvēks, kurš jūtas lepns par cilvēces
tehniskā progresa sasniegumiem, nesaprot, ka patiesa dāvana
mūsdienās ir mīlestība, vienīgi tā piešķir jēgu it visam, ko darām. Un
dejā mīlestībai nav robežu. Jauniešu tautas deju kolektīvs „Rūta”

darbojas jau vairāk kā 15 gadus un ir iedvesmas avots 130 aktīviem
dejotājiem, kuri šobrīd savas dzīves spilgtākās atmiņas veido šajā
kolektīvā.
Nevaru nepiekrist Kitijas Krauteres teiktajam: „Ikviens, kurš
domā, ka tikai saule nes laimi, nekad nav dejojis lietū.” Uzskatu, ka
tieši šīs izjūtas var maksimāli izdzīvot deju svētkos, kad dalībnieki
visi kopā veido vienu deju, gluži kā pilieni – veselu jūru. Un tās
sajūtas – , kad nokrīti un vienmēr kāds pasniegs roku, lai turpinātu
griezties dejas virpulī ar neviltotu smaidu, kad palecies un liekas, ka
nākamais atspēriens pret zemi uznesīs vēl augstākā saviļņojuma
virsotnē, kad visi turas cieši kopā, cenšoties apzināt dejas spēku un
izbaudīt kopības vareno garšu, – tās nevar nopirkt ne par kādu cenu.

Foto: Anita Milanceja

Anne Reinbooma,

> 2. lpp

Ādažu Vēstis

2

Ādažu vidusskolas...
> 1. lpp

2010. gada 15. jūnijs

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 25. maijā
Sēdi vada

Normunds Breidaks,
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Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Domāju, ka atzinību ir pelnījuši visi
dejotāju vecāki, kas ticēja, cerēja un turēja
īkšķus šī gada 11. aprīlī, kad mēs, „Rūtas”
dejotāji, satraukuma pilnām sirdīm
devāmies pierādīt savu prasmi Mālpilī, kur
notika X Skolu Jaunatnes Dziesmu un
Deju svētku atlases skate. Nenoliegšu,
mūsu prieks bija neviltots, izdzirdot skaitli
42,5. Skaļiem aplausiem skanot, pielēcām
kājās un nezaudējām cerību sirdī.
TIKSIM! Tā arī bija, un prieks kā ar
dzēšgumiju izdzēsa satraukumu, radot
neskaitāmi daudz sapņu par gaidāmajiem
svētkiem.
Gandarījumu sagādā tas, ka kolektīvā
esam 100 cilvēku, kas ar savu enerģiju
bagātinās Deju svētkus no 6. līdz 11. jūlijam. Neapšaubāmi priecē arī apziņa, ka
tikām pāri visiem šķēršļiem, varbūt izskrējām cauri, tos nemaz īsti nepamanot.
Jebkurā gadījumā mēs šobrīd esam pie tiem
30 000, kuri jau skaitās Deju svētku
dalībnieki, un atviegloti varam nopūsties,
ka nepalikām starp pārējiem 70 000, kuriem to visu nāksies noskatīties no tribīnēm. Manuprāt, mēs drīkstam atļauties būt
lepni par savu izcīnīto saviļņojuma devu!
Nobeigumā varu atgādināt Paulu Koelju
vārdus, ka „viena piedzīvojumiem bagāta
diena ir tūkstoš reižu vērtīgāka nekā viena
bezrūpīga un ērtību nodrošināta diena”.
Tādēļ uzskatu, ka ikvienam vajadzētu vieglprātīgi atmest ikdienas noputējušos, pārlieku vienveidīgos ieradumus un rast pacilātību kopā ar mums! Visa kolektīva vārdā
saku milzīgu paldies mūsu deju skolotājām
Inārai un Vitai, kuras iemāca dejot ar degsmi, dzīvīgumu un no visas sirds. Manuprāt,
dzīvē tā ir augstākā meistarība!

! 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
likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu, 80.
pantu, likuma „Par pašvaldību budžetiem”
30.pantu, Ādažu novada dome nolēma
1. Samazināt Ādažu novada domes
2010. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu atbilstoši Pašvaldību aizņēmumu
un galvojumu kontroles un pārraudzības
padomes 2010. gada 19.maija ārkārtas
domes sēdē izteiktajiem norādījumiem.
2. Pārskatīt Ādažu novada domes
budžeta izdevumu daļas 2010. gadam paredzamo atalgojumu no pašvaldības līdzekļiem, veicot darbinieku izvērtēšanu un nosakot katram darbiniekam individuālu atalgojuma korekciju – samazinājumu.
3. Grāmatvedības un finanšu daļai līdz
2010. gada 28.maijam sagatavot saistošo
noteikumu projektu „Par grozījumiem
2010. gada budžetā”, paredzot lēmuma pirmajā un otrajā punktā noteikto ieņēmumu
un izdevumu samazinājumu pēc budžeta
sadaļas ekonomiskā klasifikatora kodiem.
! Par patvaļīgās būvniecības seku likvidēšanu
1. Atļaut turpināt saimniecības ēkas
rekonstrukciju Ādažu novada „Alderi 12”
pēc rekonstrukcijas projekta izmaiņu akceptēšanas un būvatļaujas izņemšanas Ādažu
novada Būvvaldē.
2. Atļaut turpināt pirts ēkas būvniecību
Ādažu novada „Rēzijās” pēc ēkas tehniskā
projekta akceptēšanas un būvatļaujas izņemšanas Ādažu novada Būvvaldē.
3. Atļaut turpināt ēkas rekonstrukciju
Ādažu novada „Dvīņu ielā 2” pēc ēkas
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rekonstrukcijas projekta akceptēšanas un
būvatļaujas izņemšanas Ādažu novada
Būvvaldē.
4. Atļaut turpināt ēkas rekonstrukciju
Ādažu novada „Dvīņu ielā 4” pēc ēkas
rekonstrukcijas projekta akceptēšanas un
būvatļaujas izņemšanas Ādažu novada
Būvvaldē.
5. Atļaut turpināt ēkas rekonstrukciju
Ādažu novada „Dvīņu ielā 6” pēc ēkas
rekonstrukcijas projekta akceptēšanas un
būvatļaujas izņemšanas Ādažu novada
Būvvaldē.
! Par tauvas joslas atbrīvošanu piespiedu
kārtā pie Vējupes un Lielā un Mazā
Baltezera
1. Dome nolēma organizēt lēmumu
piespiedu izpildi, nojaucot nožogojumu
tauvas joslās īpašumā „Magoņkrasti” pie
Lielā Baltezera līdz 2010. gada 1.jūlijam;
īpašumā Baltezera iela 27 A pie Lielā
Baltezera līdz 2010. gada 1.jūlijam;
īpašumā „Freimaņi „ pie Lielā Baltezera
līdz 2010. gada 1.jūlijam;
īpašumā „Arinas” pie Mazā Baltezera
līdz 2010. gada 1.jūlijam;
īpašumā „Ozollīči” pie Vējupes līdz
2010. gada 1.jūlijam;
īpašumā „Zīles” pie Vējupes līdz
2010. gada 1.jūlijam.
2. Par tauvas joslas nožogojuma nojaukšanu informēt zemes gabalu īpašniekus.
3. Ar tauvas joslas atbrīvošanu saistītos
izdevumus piedzīt no zemes gabalu īpašniekiem.
Organizēt nelikumīgi uzceltā žoga daļas
nojaukšanu īpašumā „Loka iela 1” līdz
2010. gada 1. jūlijam.
Par žoga daļas nojaukšanu informēt
zemes gabala īpašnieku. Kontroli par
lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram. Ar žoga nojaukšanu saistītos izdevumus piedzīt no zemes gabala īpašnieka.
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam „Ziemeļ-Bullas” apstiprināšanu
Dome nolēma atcelt Ādažu novada
domes 2010. gada 26. janvāra sēdes lēmumu

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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Nr.2 §.1.1.1. Apstiprināt Ādažu novada
Stapriņu ciema nekustamā īpašuma
„Ziemeļ-Bullas” (kad.apz. 8044 003 0011)
zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.Atļaut īstenot pa kārtām
detālplānojumu Ādažu novada Stapriņu
ciema nekustamajiem īpašumiem „ZiemeļBullas”, „Liānas”, „Mājas” un „Annas”,
pirmajā kārtā atļaujot sadalīt nekustamo
īpašumu „Ziemeļ-Bullas” (kad.Nr.8044
003 0011) trīs zemes vienībās saskaņā ar
zemes ierīcības projektu un piešķirt tām
adreses.
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam
īpašumam Rīgas gatvē 5 apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamā īpašuma Rīgas
gatvē 5 (kad.apz. 8044 007 0002) zemes
ierīcības projektu un piekrist zemesgabala
sadalīšanai.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajiem īpašumiem Rīgas gatvē 88 un
Muižas ielā 1
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem Rīgas gatvē 88 (kad.apz. 8044 004
0379) un Muižas ielā 1 (kad.apz. 8044 004
0194).
! Par dalību aizsargdambja būvniecībā
Dome nolēma piedalīties aizsargdambja
būvniecībā nekustamajā īpašumā „Stirniņas”
(kadastra Nr.8044 006 0017), saskaņā ar
Zivju dīķu Rīgas rajonā, Ādažu novadā,
nekustamajā īpašumā „Stirniņas” tehnisko
projektu ar līdzfinansējumu LVL 25,apmērā, kā arī meža zemes transformācijā
nekustamajā īpašumā „Stirniņas”, noslēdzot
līgumu ar īpašnieku.

! Par atbalsta līdzekļu piešķiršanu
Dome nolēma ar naudas balvu apbalvot
šādus Ādažu vidusskolas, Ādažu mākslas un
mūzikas skolas un Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas skolēnus: Dmitriju Tarasovu, Māru
Kalniņu, Aismu Blesi, Eduardu Johansonu.
! Par SIA „D DUPLEKS” komercdarbības saskaņošanu
Dome nolēma piekrist, ka SIA „D
Dupleks” veic ieroču, munīcijas, speciālo
līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu
un pirotehnisko izstrādājumu ražošanu
(izgatavošanu), remontu, glabāšanu, tirdzniecību un pirotehnisko izstrādājumu sezonas tirdzniecību piederošajā īpašumā
„Smaragdi”, Stapriņos, Ādažu novadā.
! Par Ādažu mākslas un mūzikas skolas
juridisko adresi
Noteikt, ka Ādažu novada pašvaldības
iestādes Ādažu mākslas un mūzikas skolas
juridiskā adrese ir Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV 2164.
! Par zemes ierīcības projekta izstrādes
uzsākšanu
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Ādažu novadā,
Ādažu ciemā, Rīgas gatvē 88 un Muižas ielā
1 atbilstoši Ādažu novada domes izsniegtajam darba uzdevumam zemes ierīcības projekta izstrādāšanai.
! Par sociālo pakalpojumu attīstības
modeļa atbalstīšanu
1. Konceptuāli atbalstīt Rīgas plānošanas
reģiona īstenoto ESF projektu ,,Rīgas
plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu
attīstības programmas alternatīviem sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 2016. izstrāde”.
2. Lūgt Rīgas plānošanas reģionu veikt
Ādažu modeļa korekciju, iekļaujot grupu
dzīvokļus pašvaldības pakalpojumos, kurus
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pašreiz nenodrošina, bet provizoriski vēlas
to sniegt pašvaldība pati vai nodrošināt ar
privātas vai nevalstiskas organizācijas
starpniecību.
! Par E.Kieta iesniegumu
Dome nolēma atļaut Egilam Kietim savienot SIA „Ādažu Ūdens” valdes priekšsēdētāja amatu ar SIA „Traumatoloģijas un
ortopēdijas klīnika „Ādaži”” valdes locekļa
pienākumiem.
! Par pašvaldības zemes piešķiršanu
nomā
Dome nolēma
1. Piešķirt nomā līdz 2014. gada
31.decembrim Ādažu novada nomas zemesgabalus saskaņā ar pielikumu.
1.1. Noteikt iznomājamiem zemesgabaliem nekustamā īpašuma lietošanas
mērķi – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
1.2. Noteikt nomas maksu gadā
atbilstoši Ādažu novada 2010. gada 23.
marta saistošajiem noteikumiem Nr.12
„Saistošie noteikumi par neapbūvētu
Ādažu novada domei piederošo vai
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas
noteikšanas kārtību”.
1.3. Būvvaldes zemes ierīkotājai
R.Petkusei noslēgt zemes nomas līgumus
viena mēneša laikā pēc lēmuma spēkā
stāšanās atbilstoši Ministru kabineta
2005. gada 30.augusta noteikumiem
Nr.644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas
kārtību”.
! 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

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Seminārs par LEADER
veida pasākumiem ĀDAŽU NOVADĀ
Biedrība „Gaujas Partnerība” šī gada 30. jūnijā 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.
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Noteikumi Nr. 30
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr.18§6.)
ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 23.03.2010.

Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā
esošo ūdeņu izmantošanu Ādažu novada teritoriā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu, 43.panta 1.daļas 10.punktu Ministru kabineta
2005. gada 01. marta noteikumu Nr.158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 26.6.punktu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie noteikumi nosaka publiskā lietošanā esošu ūdeņu izmantošanu un
aizsardzību saistībā ar atpūtas kuģu lietošanu
Ādažu novada teritorijā esošajos publiskajos
ezeros – Lilastes ezerā, Dūņezerā, Mazajā un
Lielajā Baltezerā – un Ādažu novada domei
piederošajā Kadagas ezerā un mākslīgajā
ūdensobjektā – Vējupe – (turpmāk tekstā –
ūdenstilpes).
1.2. Šie noteikumi neattiecas uz Ādažu
novada teritorijā esošajām upēm un Ataru,
Lieluikas un Mazuikas ezeru.
1.3. Noteikumu mērķis ir saglabāt
ūdenstilpjņu kvalitatīvu vidi, kā arī nodrošināt personu drošu pārvietošanos ar
kuģošanas līdzekļiem ūdenstilpēs un drošību
publiskās atpūtas vietās pie ūdenstilpēm.
1.4. Ūdens motociklu izmantošana
ūdenstilpēs ir aizliegta, izņemot Lielo
Baltezeru.
1.5. Atpūtas kuģu, izņemot airu laivas
un kuģošanas līdzekļus, kuru iekšdedzes
motora jauda ir mazāka par 3,7 kW,
izmantošana Dūņezerā, Mazajā Baltezerā un
Kadagas ezerā ir aizliegta.
1.6. Atpūtas kuģu, izņemot airu laivas

un kuģošanas līdzekļus, kuru iekšdedzes
motora jauda ir mazāka par 3,68 kW,
izmantošana Mazajā Baltezerā ir aizliegta,
izņemot gadījumus, kas nepieciešami, lai ar
kuģošanas līdzekļiem, kas pietauvoti pie
Mazā Baltezera pieguļošajiem zemes gabaliem, nokļūtu Lielajā Baltezerā un atpakaļ.
1.7. Atpūtas kuģus aizliegts izmantot
ūdenstilpēs tuvāk par 50 metriem no publisko atpūtas vietu krasta līnijas, izņemot
gadījumus, kad kuģošanas līdzeklis tiek
nolaists ūdenī, izmantojot publiskās atpūtas
zonas teritorijā speciāli tam izbūvētas vai
iekārtotas vietas, ievērojot LR spēkā esošo
normatīvo aktu prasības.
1.8. Personas, kas izmanto atpūtas
kuģus ūdenstilpēs, ievēro Latvijas Republikā
spēkā esošos normatīvos aktus.
1.9. Atpūtas kuģi nolaižami ūdenī tikai
speciāli tam izbūvētās vai iekārtotās vietās,
nebojājot ūdenstilpju krastu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar
23.03.2010. saistošiem noteikumiem Nr.11.)
2. Atbildība par noteikumu neievērošanu
2.1. Par šo Noteikumu pārkāpšanu
kuģošanas līdzekļa īpašnieks vai vadītājs var

tikt sodīts ar naudas sodu: fiziskām
personām līdz 250 latiem vai izsakot brīdinājumu, juridiskām personām līdz 1000
latiem.
3. Amatpersonas un institūcijas, kas ir
tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus par Noteikumu pārkāpšanu:
3.1. pašvaldības pilnvarotas personas;
3.2. policisti;
3.3. Ādažu novada domes deputāti;
3.4. PSIA „Ādažu glābšanas dienests”
pilnvarotie darbinieki.
4. Institūcijas, kas ir tiesīgas izskatīt
administratīvā pārkāpuma lietas un uzlikt
administratīvos sodus par šo Noteikumu
neievērošanu:
4.1. Ādažu novada domes administratīvā komisija.
5. Pārējie noteikumi
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
5.2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās
dienu spēku zaudē 25.08.2009. Ādažu
novada domes noteikumi Nr.23 „Saistošie
noteikumi par kuģošanas līdzekļu izmantošanu Ādažu novada teritorijā”.

VASARAS DIENAS NOMETNES
Liene Nagliņa,
SIA „Magistra Vitae” valdes priekšsēdētāja

Ādažu novadā jau 4 gadus veiksmīgi strādā SIA „MAGISTRA
VITAE”, kuras pakalpojumus ir baudījuši daudzi ādažnieki – gan
sagatavojot savus bērnus nākošai dienai skolā, gan mācoties valodas, gan pieredzējušu skolotāju vadībā gatavojoties pamatskolas
un vidusskolas eksāmeniem. Jau otro gadu mēs veiksmīgi
organizējam bērnu vasaras atpūtas nometnes.
Ādažu vidusskolā vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā un augustā –
skolēnus aicina dienas nometne, kurā ir iespēja labi atpūsties, gūt
jaunus draugus, iepazīt Ādažu novadu, padziļināt savas zināšanas
par pasauli veidojošiem pamatelementiem: zemi, uguni, ūdeni un
gaisu.
Nometnē strādā sertificēti nometnes vadītāji un pedagogi ar
vairāku gadu pieredzi. Diena paiet saistošās nodarbībās, pārgājienos,
ekskursijās, sporta spēlēs un sarunās. Katrs atradīs tieši sev
piemērotas aizraujošas nodarbības, draugus un domubiedrus.
Prakse rāda, ka dalībnieki ar prieku atgriežas nometnē, jo augstu

novērtē tās organizētāju darbu. Aicinām arī jūsu bērnu kļūt par
mūsu nometnes dalībnieku!
Nosūtot bērnu uz nometni, vecākiem nav jāraizējas par savu
atvasi, jo pieredzējuši pedagogi tos gan pieskatīs, gan ieinteresēs –
motivēs nodarbībām un fiziskām aktivitātēm.
Mūsu dienās patīkami pārsteidz cena: tikai 7 Ls dienā, un tas
nav mazsvarīgi, jo šajā summā ietilpst divreizēja ēdināšana (sātīgas,
veselīgas pusdienas un launags), ikdienas ekskursijas un pārgājieni
(pedagogu uzraudzībā), tematiskas pārrunas par aktuālām un
bērniem svarīgām tēmām. Ierašanās nometnē plkst. 8.00 – 9.00,
strādājam līdz plkst. 18.00.
Cienījamie vecāki! Izmantojiet izdevību un sagādājiet saviem
bērniem interesantu, pilnvērtīgu un neaizmirstamu atpūtu, lai
spēka un veselības pilni jūsu bērni septembrī atgrieztos skolā!
Ar cerību uz veiksmīgu un radošu sadarbību – SIA „MAGISTRA
VITAE”.
Kontakttālrunis: 27886767, e-pasts: liene.naglina@privatstundas.eu, www.jadviga.lv
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Foto: Danija Kundziņa

Mums, mums Ādažu vidusskolas 2. klasēm, šis mācību gads bija
īpašs, jo kopā ar vecākiem pieņēmām lēmumu iesaistīties projektā
„Mammadaba”, lai iepazītos ar mežu un tā bagātībām.
Maijā uzzinājām, ka esam „Mammadaba” Meistaru un Mācekļu
diplomu ieguvēji, esam „Mammadaba” vēstniecības statusa pretendenti un rudenī pie skolas svinīgi pacelsim „Mammadaba” karogu!
Meža burvīgumu, klusumu un mieru iepazinām Tērvetes dabas
parkā jau pašā rudens sākumā. Nedaudz vēlāk ar lielu aizrautību,
klašu audzinātāju rosināti un vecāku atbalstīti, gatavojām savu
pirmo projekta darbu „Skuju koki Latvijā un pasaulē”. Daudzi
apmeklēja Dabas muzejā rīkoto izstādi par skuju kokiem un atzina,
ka tā bijusi ļoti interesanta un aizraujoša. Ziemas izskaņā pierādījām,
ka arī angļu valodas stundās mežs mums nav svešs. Kopā ar savām
Stādam jauno mežu Lilastē
skolotājām gājām ārā spēlēt spēles , dziedāt dziesmas un skandināt
dzejoļus angļu valodā.
Šajā bargajā ziemā drošāk varēja justies putni, jo par tiem rūpējās pirmās klases skolēni, ar lielu lepnumu piedalījāmies talkā, tāpēc šajā
otro klašu skolēni, gatavojot putnu barotavas un gādājot, lai tajās gadā to gaidījām ar lielu nepacietību. Talkas diena gan bija vēsa un
nekad netrūktu barības. Pavasaris atnāca ar Lielo talku. Jau būdami lietaina, taču par neērtībām lielāka bija vēlme sakopt savu tuvāko
apkārtni. Mums visiem tas arī izdevās, un topošais Ūdensrožu parks
noteikti kļuva tīrāks. Iestājoties siltākam laikam, sākām domāt par
koku stādīšanu. 7.maijs bija īpaša diena, jo kopā ar vecākiem
devāmies uz Lilastes pusi, lai dēstītu jauno mežu. Darbs veicās, un
paveikts tika necerēti daudz. Pēc darba savus iespaidus pārrunājām
pie ugunskura. Turpat mežā kļuvām par „Koku olimpiādes”
dalībniekiem. Aizraujošās spēlēs iepazinām kokus un to, kā tie
dzīvo. Visa gada garumā notikumus apkopojām īpašā Meža mapē.
Pa vidu lielajiem notikumiem, bija arī Sēņu orientēšanās, Lielā meža
spēle, vecāku vadītās mācību stundas, pašu rakstītie radošie darbi.
Tagad mēs ar nepacietību gaidīsim jauno mācību gadu un
apsolām arī nākamajā gadā neaizmirst, ka mežs ir mūsu lielākā
bagātība un tikai mēs paši varam būt tās saimnieki.
Lai mums daudz sekotāju!
Putnu jaunās mājas
Ādažu vidusskolas 2. klašu skolēni un viņu audzinātājas

ATGĀDINĀJUMS
Ādažu novada dome atgādina, ka saskaņā ar Ādažu novada
„Saistošie noteikumi par vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novada teritorijā” Nr.31 (24.11.2009)
ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 23.02.2010.
2.punktu Nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja pienākumi
un atbildība nosaka, ka
2.1. nekustamā īpašuma īpašniekam piederošā vai lietotājam
lietošanā nodotās nekustamā īpašuma robežās ir pienākums:
2.1.1. sakopt teritoriju;
2.1.2. savākt sadzīves atkritumus;
2.1.13. regulāri pļaut zālāju, izņemot lauksaimniecības
zemēs, (ne retāk kā trīs reizes sezonā: no 10. līdz 20. jūnijam,
no 10. līdz 20.jūlijam un no 10. līdz 20. augustam);
2.1.14. lauksaimniecības zemēs nopļaut zālāju līdz katra
gada 31. oktobrim;
2.5. Nekustamā īpašuma īpašniekiem vai lietotājam ir aizliegts:
2.5.1. izmest atkritumus ārpus sava īpašuma un tam pieguļošās
publiskā lietošanā esošas teritorijas un deponēšanai neatļautās
vietās.

Apdrošināšanas akciju sabiedrība

„BTA” informē,
ka no š.g. 1. jūnija
„BTA” filiāle no „Elvi” veikala telpām
ir pārcelta uz
TC „Apelsīns” Rīgas gatvē 5.

PENSIONĀRU KLUBA
„OPTIMISTS”
saiets 16. jūnijā plkst. 13.00
Gaujas ielā 16, vecajā domes ēkā.

Ielīgosim Jāņus ar
„Gaujmalas Lakstīgalām”!

Foto: Danija Kundziņa

Dalība proektā „Mammadaba”
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Sports Ādažu vidusskolā
Juris Dzirnieks,
sporta skolotājs

Jau vairākus gadus Ādažu vidusskolas sportisti gūst atzīstamus
panākumus dažādu sporta veidu sacensībās.
2006./2007. mācību gadā Rīgas rajona skolēnu sporta spēļu

kopvērtējumā skola izcīnīja III vietu, 2007./2008.m.g. – I vietu,
2008./2009. m.g. – II vietu.
Novadu reorganizācijā tika likvidēts Rīgas rajons, un tas būtiski
ietekmēja skolu sporta dzīvi. Taču, izveidojoties Pierīgas novadam,
tika nodibināta Izglītības un sporta pārvalde, un sporta darbinieki
un skolotāji kopīgi izstrādāja Pierīgas skolu skolēnu sporta spēļu
nolikumus. Darbs turpinās, un skolēni sporta nodarbībās iegūtās
iemaņas un prasmes var pierādīt, sacenšoties ar citām Pierīgas novada skolu komandām.
2009./2010.m.g.jau pirmajās sacensībās basketbolā Ādažos un
Ķekavā – jaunākajā grupā zēniem – I vieta; vidējā grupā zēniem – I
vieta; vecākajā grupā zēniem – III vieta; vidējā grupā meitenēm – I
vieta; vecākajā grupā meitenēm – II vieta. Kā labākos komandu
dalībniekus var minēt Niku Saknīti, Jāni Leju, Mārtiņu Olšteinu,
Robertu un Mārtiņu Bulānus, Renāru Birkānu, Artūru Bumbieri,

23. jūnijā – LĪGO ĀDAŽOS!
Līgo laukumā no plkst.21.00
Visiem zināmas, tradicionālas latviešu dziesmas sadziedāsim kopā
ar Iru Dūdumu – Krauju un Ādažu tautas mākslas kolektīviem,
iedegsim jāņuguni un pavadīsim gada īsāko nakti Līgo ballē.
Par labu noskaņojumu rūpēsies Jānis - Pēteris Lustīgais.
Priecīgus svētkus!
"

"

"

Mūžizglītības foto kursu dalībnieku
foto izstāde „ĀDAŽNIEKI”
vadītājs Ojārs Jansons

Dāvi Ērgli, Reini Dagili, Krišu Muzikantu, Tomu Vandānu, Judīti
Rozi Kalnu, Loretu Liepiņu, Katrīnu Vectirāni.
Labus panākumus guva mūsu skolas zēnu un meiteņu komandas
tautasbumbā. Zēni Pierīgas novada sporta spēlēs ieguva III vietu,
meiteņu komanda – I vietu un pārstāvēja Pierīgas novadu Latvijas
skolēnu 63.spartakiādes sacensībās, iegūstot II vietu.
Parādot atzīstamu sniegumu, veiksmīgi startēja skolas meiteņu
volejbola komandas un vidējās grupas meitenes izcīnīja I vietu
Pierīgas novadā.
Pavasarī vislielāko gandarījumu sagādāja mūsu krosa stafešu
dalībnieku starts Pierīgas novada sacensībās. 3. – 4.kl.gr. izcīnīta IV
vieta, 6. – 7.kl.gr. – II vieta, 8. – 9.kl.gr. – III vieta, 10. –12. kl.gr.
– I vieta. Pašaizliedzīgi cīnījās visi komandas dalībnieki, bet vairākkārt ar labiem rezultātiem sacensībās skolas godu aizstāvējuši
Rolands Grava, Rolands Puriņš, Renārs Birkāns, Alēns Zvilna, Līva
Rubeze, Aurēlija Kozlova, Karina Teleuca. Jāatzīmē mūsu sportistu
labā stāja gan sacensību laikā, gan ārpus tām.
Nobeigumā gribas izteikt vissirsnīgāko pateicību mūsu skolēnu
vecākiem, kuri šajā grūtajā laikā ar personīgo transportu palīdzēja
aizvest dalībniekus uz sacensībām. Paldies Artūra Bumbiera,
Mārtiņa Bulāna, Patrika Sniedzes, Sarmītes Pogas, Paulas Šēneres
vecākiem par atbalstu! Pateicība arī mūsu skolas „labajam gariņam”
Ainai Balodei par visa veida palīdzību.

Ādažu kultūras centrā notiks klasiskās
un džeza mūzikas koncerti.
VSIA „Latvijas Koncerti” uzsāk sadarbību
ar Ādažu kultūras centru.
Pirmajā rīkotajā koncertā Ādažu kultūras centrā
28. augustā uzstāsies Denisa Paškeviča trio –
Deniss Paškevičs (saksofons, basklarnete),
Staņislavs Judins (kontrabass), Artis Orups (bungas) –
un dziedātāja Jolanta Gulbe. Šo izcilo džeza mūziķu spēli
raksturo spilgtas krāsas un enerģētiski spēcīgs
atdevīgums. Koncertā skanēs kompozīcijas funk,
oldschool, world stilā un arī roka ritmos.
Ādažu Kultūras centrs
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV 2164
Tālr. 67 99 77 64 • 67 99 71 71
info@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv
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Noslēgusies konkursa „„Sabiedrība ar dvēseli 2010”
Ādažu novadā” projektu pieteikumu vērtēšana

Inga Zvidra,
projektu vadītāja

Jau tika ziņots, ka 2010. gadā tika uzsākts
Ādažu novada domes un Nīderlandes
fonda KNHM kopīgi rīkotais konkurss
iedzīvotājiem „„Sabiedrība ar dvēseli
2010” Ādažu novadā”, kura mērķis ir
uzlabot dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan
sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt
Ādažu novada iedzīvotāju iniciatīvu un
atbildību par savu dzīves vidi.
Laika posmā 15.02.2010. – 16.04.2010.
gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan
biedrības varēja izstrādāt un Ādažu novada
domē iesniegt savus projektus kādā no 4
atbalstāmajiem pasākumiem: teritorijas
labiekārtošana; ceļu satiksmes drošības
uzlabošana; ēkas remonts; izglītojošu, kul-

tūras, sporta, sociālās jomas pasākumu
attīstība vai uzlabošana. Pieejamais finansējums vienam projektam – 700 LVL, ko
100% finansē Nīderlandes fonds. Līdz
16.aprīlim tika iesniegti 27 projektu pieteikumi, no kuriem sešus izstrādāja biedrības
un divdesmit vienu – nereģistrētas iedzīvotāju grupas. Nedaudz vairāk kā puse (14)
no iesniegtajiem pieteikumiem paredzēja
projektus izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībai un uzlabošanai, 7 bija paredzēti ēku remontam, bet 6
– teritorijas labiekārtošanas pasākumiem.
Pēc visu pieteikumu saņemšanas sākās
intensīvs to izvērtēšanas process. Tā laikā
žūrijas locekļi gan iepazinās ar iesniegto
pieteikumu saturu, gan tikās ar visām projektu grupām, gan vairākkārt sanāca kopā,
lai diskutētu par katru no pieteikumiem.
Atbilstoši konkursa nolikumam visi iesniegtie pieteikumi tika vērtēti, piešķirot tiem
punktus 9 kritērijos: projekta iesniedzēju
pašu aktivitāte un motivācija; vietējo
iedzīvotāju un/ vai mērķauditorijas iesaiste
un līdzdalība; projekta ietekme uz vietējās

sabiedrības dzīves kvalitātes stiprināšanu;
projekta ilgtspēja vai devums ilgtspējīgā
attīstībā; projekta apraksta konkrētība un
saprotamība; projekta oriģinalitāte; projekta ieviešanas iespējamība; adekvāts projekta
budžets, līdzfinansējums un citi aspekti
atkarībā no iesniegto pieteikumu specifikas.
Maksimālais punktu skaits, ko varēja
saņemt katrs no projektiem, bija 105. Taču,
ņemot vērā ierobežoto finansējuma apjomu,
minimālais punktu skaits projektiem, kuri
tika atbalstīti finansējuma saņemšanai, bija
84. Vērtējot projektus, tika ņemta vērā tā
aktualitāte un lietderība, iedzīvotāju iesaiste, tas, cik lielā mērā un cik ilgu laiku projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un
potenciālo „labuma guvēju” skaits iedzīvotāju vidū.
Visi atbalstītie projekti tiks īstenoti līdz
septembra vidum.
Paldies visām projektu grupām par
izrādīto interesi un aktivitāti, gatavojot
pieteikumus konkursam, kā arī vēlmi
uzlabot dzīves kvalitāti Ādažu novadā!

ATBALSTĪTIE PROJEKTI
Projekta īstenošanas
joma

Teritorijas
labiekārtošana

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Bērnu priekam

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Podnieku kaimiņi”

Sportiskai Kadagai

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „PROGRESSIO”

Atpūtai un sportam

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Baltezera Fani”

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka celiņa
Biedrība „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”
iekārtošana Ādažu centrā
Trīs krāsas, septiņas notis
Izglītojošu, kultūras,
sporta, sociālās jomas Jauniešu kora „Mundus” skatuves tērpu šūšana
pasākumu attīstība
vai uzlabošana
Tropu māja

Ēku remonts

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Radošu speciālistu
grupa”
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Jauniešu koris
„Mundus””
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Audzītes”

Foto arhīva „Ādaži, Ādažu cilvēki” veidošana

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Ādažu 1. fotogrupa”

Kopā mēs varam

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Vīri kā ozoli”

Jaunbērziņu mājas labiekārtošana

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Mēs Jaunbērziņiem”

Draudzīgi videi!

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Atmodas”
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Uzsākti būvdarbi Ādažu
ūdenssaimniecības attīstības projektā
Aivars Dundurs,
projektu vadītājs

SIA „Ādažu Ūdens” Eiropas Savienības
Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” ietvaros maijā noslēdza
līgumu ar SIA „Firma L4” par ūdenssaimniecības objektu būvniecības būvuzraudzības darbiem.
Jūnijā Ādažu ciemā paredzēts uzsākt
būvdarbus (skat.attēlā), lai rekonstruētu
vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas,
paplašinātu notekūdeņu savākšanas tīklu,
izbūvējot jaunus notekūdeņu savākšanas
kolektorus Podnieku, Draudzības, Ķiršu,
Pirmā, Depo, Ziedu, Gaujas ielā un Rīgas
gatvē. Rīgas gatvē paralēli notekūdeņu
kolektoram tiks izbūvēts arī ūdens apgādes
tīkls. Savukārt Krastupes ielā uzsāks jauna
ūdens rezervuāra būvniecību.
Sīkāka informācija: Jānis Neilands, SIA
„Ādažu Ūdens” tehniskais direktors, tālr.
67996581
Nāc nākdama, Jāņu diena,
Mēs tev' skaisti saņemsim:
Līgodami, dziedādami
No maliņu maliņām.

Skaistus un skanīgus Līgo svētkus novēl
Ādažu novada politiski represēto kluba priekšsēdētājs I. Graudiņš un visi biedri

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

80 gadu jubileju svin

75 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Valija Šingele

Staņislavs Bukšs
Jefrosinija Fjodorova
Adolfīna Jarmakoviča
Valerija Krištopane
Benita Krūmiņa
Beata Lutuma
Fraņa Šimkoviča
Rūdolfs Šķiliņš

Olga Marija Vidauska
Jānis Dubinskis
Anna Gulbe
Māra Lapika
Rūta Līde
Jānis Viktors Līde
Jeļena Prohorova
Līna Vinogradova
Imants Zālītis
Vija Zvirgzdiņa

Biruta Ābele
Genovefa Kuzmane
Staņislava Leitāne
Edmunds Markainis
Brigita Knipša
Ādažu novada dome

