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Korim „Jumis” – 25

Astrīda Spilva,
redaktore

Jauktais koris „Jumis” nešaubīgi kļuvis
par vienu no atpazīstamākajiem Ādažu
mākslinieciskās pašdarbības simboliem,
bez kura līdzdalības neiztiekam gandrīz
nevienā nozīmīgā sabiedriskā vai kultūras
pasākumā.
27.maijā kolektīvs atzīmēja savas pastāvēšanas 25 gadu jubileju. „ Atraktīvs, trakulīgs,
maksimālisti gan dziesmās, gan sadzīvē.
Savās rindās tas pulcē neprofesionālus dziedātājus,” lasāms kolektīva internetā pieejamajā vizītkartē. Arī daudzveidīgs, jo kopš
1986. gada, kad pamatus kora tālākai attīstībai lika diriģents Normunds Vaicis kopā ar
vokālajiem pedagogiem un kormeistariem
Diānu Vaici un Jāni Leju, pie tā vadības bijusi vesela plejāde interesantu un talantīgu
diriģentu – Farhards Stade, Karmena
Jakovela, Edvīns Dziļums, Ēriks Kravalis,
Eduards Grāvītis, Jānis Petrovskis, Ivars
Sprinģis, Aira Birziņa, Guntars Ķirsis,
Mārtiņš Klišāns, Gints Ceplenieks, Eva
Pērkone, Līga Vasiļjeva un vokālais pedagogs Egils Jākobsons.
Viņu vadībā kolektīvs piedalījies visos

vispārējos latviešu dziesmu svētkos, kā arī
Ziemeļvalstu Dziesmu svētkos 2002. gadā.
Vairākkārt koris ar labiem panākumiem startējis dziesmu svētku konkursa finālā, guvis
panākumus konkursos un festivālos gan
Latvijā, gan ārpus tās.
Koris „Jumis” visā pastāvēšanas laikā ir
iestudējis ļoti plašu repertuāru – no vienkāršām tautasdziesmām līdz nopietniem garīga
rakstura darbiem un mūsdienu mūzikai.
Koris piedalījies arī vairākos muzikālos projektos kopā ar citiem Latvijas labākajiem
kolektīviem, ierakstot latviešu mūziku skaņu
ierakstu studijā, – kasete „Mūzai” (XXII
Vispārējo dziesmu svētku dziesmas) un CD
„Apkārt Rīgu dziesmu viju”.
Kopš pagājušā gada oktobra kora vadību
uzņēmušies diriģenti Laura Iesava un
Rūdolfs Krēsliņš, kora skanējuma klasiskajam monolītumam pievienojot mūsdienu
dzīves ritma straujo pulsējumu. Kora repertuāra pazinēji gan apgalvos, ka arī kolektīva
15 gadu pastāvēšanas jubilejas koncertā tika
sagādāts patīkams pārsteigums, klausītājiem
piedāvājot sadarbībā ar Jāni Zirni un Juri
Kļavu iestudētu populārās džeza mūzikas
programmu. Tradīcijas tiek pārmantotas,
turpinātas un attīstītas. Koncerta otrajai

daļai diriģente Laura Iesava izvēlējās komponista Pētera Butāna mīlestības dziesmu ciklu
ar Friča Bārdas dzeju. Kā jaunatklāta pasaule
– mutuļojoša, krāsaina un dzīvesprieka
pilna. Soprāna Lauras Jēkabsones un baritona Anda Groza solo, mijoties ar kora saliedēto daudzbalsību, aizrāva azartiskā saspēlē ar
pavadījuma ritmu un melodiju uzturošajām
vijoles, akordeona, kontrabasa un klavieru
intonācijām. Vienā elpas vilcienā.
– Arī man bija tā laime dziedāt šajā korī
tā tapšanas pirmsākumos, – savu apsveikuma runu ar atmiņu tēlojumu uzsāk Ādažu
novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Pēteris Balzāns, uzteicot kora labo skanējumu, skaisto programmu un novēlot turpmākus mākslinieciskos jaunatklājumus un
panākumus. Ar Kultūrizglītības nemateriālā
mantojuma centra atzinības rakstiem tiek
sveikti ilggadējie dziedātāji Atis Ozols,
Maira Lazdiņa, Kaspars Lazdiņš, Kaspars
Dreimanis, Ineta Rozenberga, Laimdota
Saleniece, Maija Drunka un pirmais kora
prezidents Pēteris Balzāns.
Skaista jubilejas gadskārta aizvadīta,
iezīmējot vadlīnijas nākotnē sagaidāmajam. Un šis zīmējums izskatījās ļoti cerīgs.
Lai veicas!
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Ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 24. maijā

Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
 Par detālplānojuma Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem
„Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rij
nieki” 2.z.v. apstiprināšanu un saistošo
noteikumu Nr.16 „Saistošie noteikumi
par detālplānojuma Ādažu novada Āda
žu ciema nekustamajiem īpašumiem
„Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un „Rij
nieki” 2.z.v. grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem”
izdošanu
Dome nolēma
1. Apstiprināt detālplānojumu Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un
„Rijnieki” 2.z.v.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.16
„Saistošie noteikumi par detālplānojuma
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem
īpašumiem „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. un
„Rijnieki” 2.z.v. grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

3. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, pirmajā kārtā izbūvējot
Ādažu novada Ādažu ciema detālplānojumā
nekustamajiem īpašumiem „Kalmnieki”,
„Zaļkalni” 3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v paredzētās lietus ūdeņu novadīšanas, ūdensapgādes,
notekūdeņu kanalizācijas un elektroapgādes
sistēmas, kā arī ielu pirmo kārtu, nosakot, ka
ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņemšanas
ekspluatācijā.
4. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā
bojātā ceļu seguma atjaunošanai.
5. Noteikt, ka adreses jaunizveidotajiem apbūves gabaliem tiek piešķirtas tikai
pēc tam, kad ir nodoti ekspluatācijā pirmajā kārtā izbūvējamie objekti vai kad pirmajā
kārtā izbūvējamiem objektiem ir izstrādāti
un Ādažu novada būvvaldē akceptēti būvprojekti, novērtētas pirmajā kārtā izbūvējamo objektu izmaksas un starp Ādažu novada domi un plānojuma ierosinātāju vai tā
tiesību pārņēmēju ir noslēgta rakstiska vie-

ATGĀDINĀJUMS

Ādažu novada dome atgādina, ka Ādažu novada „Saistošo noteikumu
par vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Ādažu
novada teritorijā” Nr.31 (24.11.2009.) ar grozījumiem, kas pieņemti līdz
23.02.2010., 2. punkts „Nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja pienākumi un atbildība” nosaka:
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 īpašniekam vai lietotājam ir aizliegts:
2.5.1. izmest atkritumus ārpus sava īpašuma un tam pieguļošās publiskā lietošanā esošas teritorijas un deponēšanai neatļautās vietās.

Ādažu novada domes laikraksts
„Ādažu Vēstis”
2011. gada 15 . jūnijs
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440
Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

nošanās, kas garantē detālplānojuma īstenošanas pirmajā kārtā paredzēto objektu
izbūvi un kurā ietvertas pirmajā kārtā izbūvējamo objektu izmaksas, un kad plānojuma ierosinātājs vai tā tiesību pārņēmējs šo
vienošanos ir reģistrējis Zemesgrāmatā.
 Par projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ādažos” precizētā
un papildinātā TEP apstiprināšanu un
jaunas aglomerācijas apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt akceptēto, precizēto un papildināto Tehniski ekonomisko
pamatojumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” un apstiprināt Ādažu
aglomerāciju saskaņā ar akceptēto Tehniski
ekonomisko pamatojumu (Ādažu ciems,
Stapriņu ciems un Kadagas ciems).
 Par pašvaldības SIA „Ādažu slimnīca”
pamatkapitāla palielināšanu
Dome nolēma palielināt PSIA „Ādažu
slimnīca” pamatkapitālu.
 Dome izskatīja citus juridisko un fizis
ko personu iesniegumus un pieņēma
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lēmu
mu tekstu var iepazīties Ādažu novada
mājas lapā www.adazi.lv.

Pagarināti termiņi zemes
izpirkšanai
Saskaņā ar (Valsts zemes dienesta) VZD rīcībā esošo informāciju
apmēram 6530 personas par 9860 zemes vienībām lauku apvidos līdz
2010.gada 30.decembrim nebija noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar
Latvijas Hipotēku un zemes banku. Lai nebūtu jāzaudē priekšapmaksā
pārskaitītie sertifikāti, lauku un pilsētas zemes izpircējiem tiek dota
iespēja pabeigt iesākto zemes privatizācijas procesu.
VZD informē, ka, sakarā ar pieņemtajiem likumu grozījumiem, no 2011. gada 1. jūnija lauku un pilsētas zemes izpircēji,
kuri nav paspējuši noslēgt zemes izpirkuma līgumu ar Latvijas
Hipotēku un zemes banku, to varēs izdarīt līdz 2011. gada
30. decembrim.
Papildus informāciju var saņemt pie Ādažu novada domes nekustamā īpašuma speciālista Volli Kukk, tālr. 67996458,
e-pasts: volli.kukk@adazi.lv.

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900
e-pasts: adazu_vestis@one.lv
astrida.spilva@adazi.lv

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta autors, intervijās
arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
„Ādažu Vēstīm” obligāta.
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Atzinība par uzdrīkstēšanos
Astrīda Spilva,
„Šis ir vēsturisks notikums, jo pirmoreiz
konkursa „Gada labākā būve Latvijā”
uzvarētājus apbalvojam laureātu objektā,”
atzina Latvijas Būvinženieru savienības
valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Straume,
diplomu par piešķirto trešo vietu Ādažu
Kultūras un izglītības centram pasnieg
dams SIA „Re@Re” valdes priekšsēdētā
jam Aināram Pauniņam.
„Kopš centra nodošanas ekspluatācijā
pagājis labs laika sprīdis. Tomēr, atkal izstaigājot tā telpas, skatītāju zāli un esot šeit,
ceriņu zālē, pārņem patīkamas emocijas.
Gribu pateikties Ādažu novada domei par
labu sadarbību. Man ir prieks un lepnums
par to, ko kopā esam paveikuši,” balvu saņemot, atzina A. Pauniņš.
Latvijas Būvinženieru savienības skatei „Gada labākā būve Latvijā 2010” tika
pieteikti 23 objekti sešās nominācijās:
„Jaunbūve”, „Rekonstrukcija”, „Inženier
būve”, „Santehnikas darbi”, „Elektromon
tāžas darbi”.

Foto: Astrīda Spilva

redaktore

Kristīne Žukovska saņem LBS atzinības rakstu
Par labāko 2010. gada būvi žūrija
atzina Valmieras pamatskolas ar sporta
kompleksu realizāciju. 27. maijā Ādažu
Kultūrizglītības centrā Latvijas Būvinže
nier u savienības atzinības rakstus nomi-

nācijā „Jaunbūve” par otro vietu piešķī
ra „DnB Nord banka” ēkai, par dalītu
trešo vietu – arī ambulatorās nodaļas
jaunbūvei Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

Skaidrojums par dzīvojamo māju pārvaldīšanu
Guntis Porietis,
Ādažu novada domes izpilddirektors

2010. gada 1. janvārī spēkā stājās „Dzī
vojamo māju pārvaldīšanas likums”, kas
nosaka dzīvojamo māju pārvaldīšanas
principus, iesaistīto personu savstarpējās
attiecības, tiesības, pienākumus un atbil
dību, kā arī pašvaldības kompetenci ar
dzīvojamo māju pārvaldīšanu saistītos
jautājumos.
Saskaņā ar likuma regulējumu visām
dzīvojamām mājām obligāti ir veicama to
uzturēšana un pārvaldīšana. Uzturēšana
faktiski ir mājas fiziska saglabāšana, un tā
ietver mājas sanitāro apkopi, apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšanu,
sadzīves atkritumu izvešanu, kā arī mājas un
tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu, apkopi un remontu. Savukārt pārvaldīšana ir mājas gada budžeta projekta un
darba plāna sagatavošana, finanšu uzskaite,
mājas lietas vešana, līguma slēgšana ar
zemesgabala īpašnieku par piesaistītā
zemesgabala lietošanu, kā arī informācijas
sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.

Dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums
ir nodrošināt dzīvojamās mājas uzturēšanu
un pārvaldīšanu. Īpašniekam ir jāizvēlas –
darīt to pašam vai arī uzdot mājas pārvaldīšanu pārvaldniekam uz līguma pamata.
Paļaušanās uz paša spēkiem, īpaši daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gadījumā, galarezultātā var izrādīties pārāk sarežģīta, jo likumā
noteiktās prasības ir gana komplicētas un
laikietilpīgas. Vienkāršāk ir izvēlēties uzņēmumu, kas specializējas šādu pakalpojumu
sniegšanā, turklāt to vidū pastāv konkurence (tādējādi var izvēlēties lētāko – labāko –
uzticamāko utt.).
Kas notiks, ja mājas īpašnieki neko nedarīs? Pašvaldības pienākums ir iecelt dzīvojamai mājai norīkoto pārvaldnieku gadījumā,
ja mājas īpašnieks neveic obligātās pārvaldīšanas darbības vai arī nav uzdevis tās veikt
pārvaldniekam, kā rezultātā tiek apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, drošība, īpašums vai vide. Turklāt pašvaldība var norīkot pārvaldnieku arī nolaidīgi apsaimniekotai ģimenes mājai, ja tā rada draudus cilvēkiem, viņu īpašumam un apkārtējai videi.
Norīkoto pārvaldnieku pašvaldība izvē-

las, izmantojot normatīvajos aktos noteiktās
iepirkuma procedūras. Tādējādi, mājas
iedzīvotājiem vairs nebūs nekādas izvēles
brīvības – kādu pārvaldnieku pašvaldība
izvēlēsies, tāds arī tiks iecelts. Mājas pārvaldniekam (kur tāds ir ievēlēts) vai dzīvokļu īpašniekiem (tajās mājās, kur pārvaldnieks nav ievēlēts) vajadzēs atlīdzināt pašvaldības ieceltajam pārvaldniekam visus
izdevumus, kas saistīti ar dzīvojamās mājas
uzturēšanu un pārvaldīšanu.
Šī informācija īpaši attiecas uz šādām
dzīvojamām mājām: Kadagas ciematā –
Kadaga 5 un 11, Ādažu ciematā – Pirmā iela
21; 23; 25; 28; 29; 30; 31; 33; 37; 38; 39;
40; 41 un 43, Pasta iela 2 un 6, Gaujas iela
25/1; 25/2; 25/3;25/4, Vējupe 13, Baltezera
ciematā – Alderi 1/1a, Iļķenes ciematā – S.
st. Gauja 1.
Tie māju vecākie, kuri jau ir noslēguši
māju pārvaldīšanas līgumus, atcerieties – lai
spēkā esošie māju pārvaldīšanas līgumi
atbilstu jaunā likuma prasībām un patiesi
nodrošinātu noteikto māju pārvaldīšanas
kārtību, tajos līdz 2011. gada 31. decembrim ir jāveic attiecīgi grozījumi.
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Zināmi konkursā „„Sabiedrība ar dvēseli 2011”
Ādažu novadā” atbalstītie projektu pieteikumi
Atbalstītie projekti:

Teritorijas labiekārtošana
Projekta nosaukums

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Turpinot pagājušajā gadā veiksmīgi aizsākto sadarbību, arī
šogad Ādažu novada dome sadarbībā ar Nīderlandes fondu
KNHM īsteno projektu konkursu „„Sabiedrība ar dvēseli”
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 no 15.03.2011. līdz 15.04.2011. 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, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana. Pieejamais finansējums vienam projektam – 702,80 LVL, no kuriem 50% finansē Nīderlandes fonds,
50% – Ādažu novada dome. Arī šogad projektu īstenotājiem nebija
jāparedz savs finansiālais ieguldījums projektu īstenošanā, ja projekta izmaksas nepārsniedza minētos 702,80 LVL.
Līdz 15.aprīlim tika iesniegti 18 projektu pieteikumi, no kuriem
4 paredz veikt dažādas aktivitātes ēku remontiem, 6 – teritorijas
labiekārtošanai, 7 – izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas
pasākumu attīstībai vai uzlabošanai, kā arī 1 – ceļu satiksmes drošības uzlabošanai.
Pēc visu pieteikumu saņemšanas sākās intensīvs to izvērtēšanas
process.
Vērtējot projektus, tika ņemta vērā tā aktualitāte un lietderība,
iedzīvotāju iesaiste, tas, cik daudz un cik ilgu laiku projekts uzlabos
vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un
potenciālo „labuma guvēju” skaits iedzīvotāju vidū. Kā viens no
svarīgākajiem aspektiem projektu vērtējumā bija tas, cik daudz pati
projekta grupa bija gatava darīt projekta īstenošanas laikā.

Projekta iesniedzējs

Gaismas stars

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Strautkalni”

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka
celiņa labiekārtošanas turpinājums
Ādažu centrā

Biedrība „Ādažu Brīvā Valdorfa skola”

Ādažu vidusskolas stadiona
infrastruktūras uzlabošana

Biedrība „Futbola klubs „ĀDAŽI””

Nepaej garām!

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Kultūras
Censoņi”

Izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu
attīstība vai uzlabošana
Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Krāsainā bērnība

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Sapņotājas”

Rotaļistaba ar dvēseli

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Mazajiem
Ādažniekiem”

Ādažu vidusskolas vērtības – skolotāji Biedrība „Ādažu fotogrāfu biedrība”
Daudzfunkcionālas, mobilas
dekorācijas

Amatierteātris „Kontakts”

Deja vieno

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Vecāki –
bērniem”

Ēku remonts
Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

M. Rožlapas kāpņu telpas remonts
„Saulaināka nākotne”

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „M. Rožlapas
iedzīvotāji”

Laiks jumtam

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Mēs
Jaunbērziņiem”

Daudzveidīgākai mūsu ikdienai

Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un
viņu piederīgo atbalstam DZĪVESSPĒKS

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!

„Pārbaudies, lai dzīvotu!”
Latvijas Nacionālā sieviešu basketbola izlase ir uzsākusi
kampaņu „Pārbaudies, lai dzīvotu!” Pēdējo gadu laikā ir
ievērojami palielinājusies saslimstība ar krūts vēzi. Latvijā
mirstība ir augstāka nekā vidēji Eiropas Savienības valstīs; to
lielā mērā nosaka slimības novēlota diagnostika - trešajā daļā
gadījumu vēzis tiek atklāts III un IV stadijā, kad ir jau par vēlu.
Ārsti uzskata, ka sabiedrība nav pietiekami informēta par krūts
vēža diagnostikas metodēm un to, ka, laikus atklāts, krūts vēzis ir
veiksmīgi ārstējams. Cilvēki par to nevēlas runāt, domādami, ka tad

vēzis viņus neskars. Tomēr par šo problēmu ir jārunā, jo tā jau ir
skārusi gandrīz katru ģimeni draugu vai paziņu lokā. Tāpēc mūsu
komanda kopā ar savulaik izcilām basketbolistēm ir uzsākusi sociālo kampaņu „Pārbaudies, lai dzīvotu!"
Visām sievietēm no 20 gadu vecuma reizi mēnesī jāveic
krūšu pašpārbaude, savukārt sievietēm pēc 50 reizi divos gados
noteikti jādodas uz valsts apmaksātu krūts vēža profilaktisko
pārbaudi. Papildu informācija ir pieejama interneta vietnē –
www.veselaskrutis.lv

2011. gada 15. jūnijs
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Grozījumi Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra
saistošajos noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par publiskā
lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu Ādažu novada teritorijā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmās daļas 3. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija
ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja tas likumos nav noteikts citādi.
1.2. Noteikumu mērķis ir radīt vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ūdens tūristiem iespējas pārvietoties pa Mazo
Baltezeru ar atpūtas kuģiem, kuru jauda ir lielāka par 3,7 kW, tādejādi izslēdzot Mazo Baltezeru no to publisko ūdeņu
saraksta, kuros pārvietošanās ar augstākminētajiem atpūtas kuģiem ir aizliegta.
1.3. Ar 2011.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi Ādažu novada domes 2009.gada 24.novembra
saistošajos noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu Ādažu novada
teritorijā” ir noteikts aizliegums pārvietoties ar atpūtas kuģiem, kuru jauda ir lielāka par 3,7 kW, pa Vējupi, tā
samazinot interesentiem iespējas pārvietoties ar jaudīgākiem kuģošanas līdzekļiem pa pašvaldības teritorijā esošām
publiskām ūdenstilpnēm.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 43.panta pirmās daļas 2. punkta.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un
valsts iedzīvotāji, uzņēmēji, ūdens tūristi.
4.2. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes izpilddirektors.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības
līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas attīstības komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Noteikumi Nr. 13
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu (prot. Nr. 9 §4.1.)

Grozījumi Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo
ūdeņu izmantošanu Ādažu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 01. marta noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 26.6. punktu
Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra saistošajos
noteikumos Nr.30 „Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu
izmantošanu Ādažu novada teritorijā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 1.5. punktu šādā redakcijā:
„Atpūtas kuģu, izņemot airu laivas un atpūtas kuģus, kuru iekšdedzes
motora jauda ir mazāka par 3,68 kW, izmantošana Dūņezerā, Kadagas

ezerā un Vējupē ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad ar domes izpilddirektora atļauju atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam Vējupē tiek rīkotas starptautiskas, Latvijas vai vietēja mēroga sacensības, kurās nepieciešams izmantot atpūtas kuģus.”
2. Svītrot Noteikumu 1.6. punktu.
3. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ādažu Vēstis”.
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Par mākslu nevajag stāstīt, mākslu vajag baudīt
Astrīda Spilva,
redaktore

Gunārs Krollis un IGO „Oforta ģildes” izstādes atklāšanā
kuras vajag piepildīt ar notikumu, dvēseli. Ar
cilvēkiem, kas to visu novērtē. Tradīcija – tas
ir drosmīgi teikts. Lai būtu tradīcija, ir jābūt
pirmajam notikumam. Lūk, ko veidojam
šovakar. Ja tas patiks cilvēkiem, mēs varēsim
rīkot vēl. Pašreiz esam mazliet aizsteigušies
laikam priekšā un pateikuši, ka mēģinām
iedibināt jaunu tradīciju.
IGO atzīst, ka šis kopprojekts realizējies,
tikai pateicoties Ādažu kultūras centra ieinteresētībai. Kopā domāts par organizatoriskajām niansēm, par aicināmajiem māksliniekiem. Rezultātā priekšroka dota tiem, kuri
Ādažu kultūras centrā vēl nebija koncertējuši.

Foto: Astrīda Spilva

Ar atgūšanu būs pagrūti, taču nepalaist
garām nākošo iespēju iesaku ikvienam, jo
šoreiz jauna aizsākums nelīdzinājās stāstam
par „kucēniem un to iespējām nokļūt jūrskolā”, bet apliecināja augstas raudzes profesionāļu tikpat profesionālu attieksmi pret darāmo. Un vienlīdz profesionālu aizņemtību,
pārraugot mākslinieciskajā saimniecībā
notiekošo, jo sarunai IGO izdodas izbrīvēt
vien īso brīdi starp Andra Ērgļa un Aishas
koncertsadaļām.
Afišā lasāms – jauna tradīcija „Mākslas
un mūzikas klubs”. – Vai tā patiesi ir?, – jautāju Igo.
– Man tas nav nekas jauns, 90-to gadu
sākumā Liepājā dibināju klubu, kur ar laiku
attīstījās tradīcija, ka bija atsevišķa zāle, kurā
mēs veidojām izstādes, regulāri mainījās ekspozīcijas. Šeit, Ādažos, protams, esam spēruši
soli uz priekšu. Šeit ir ārkārtīgi labas telpas,

Foto: Astrīda Spilva

Saules, arī pavasara darbu vilinājums un
gurdinājums, iespējams, bija viens no gal
venajiem iemesliem, kas 20. maijā pareti
nāja Ādažu kultūras dzīves pastāvīgo
baudītāju un kādas „aizķērušās” biļetītes
meklētāju rindas. Varbūt afišā minētais
vārds „tradīcija” noskaņoja mierinoši,
radot pārliecību par iespējām garām
palaisto atgūt kādā no nākošajiem „IGO
mūzikas menedžmenta” Ādažos rīkota
jiem Mūzikas un mākslas kluba sarīko
jumiem.

Aleksejs Rjabko un Ieva Kerēvica

– Tas ir nebijis notikums, ka pēc pirmā
koncerta notiek „Oforta ģildes” izstādes
atklāšana un tai seko muzikāli pasākumi
vienlaicīgi divās zālēs, – atzīst IGO.
– Vai „Oforta ģilde” ir „IGO mūzikas
menedžmenta” pastāvīgais sadarbības partneris?
– Nē. Pats šajā ģildē esmu iesaistījies
pirms sešiem mēnešiem, kad sāku apmeklēt
Neles Zirnītes meistarklasi oforta tehnikā,
un šajā izstādē apskatāmi arī divi mani darbi.
Izstādes atklājēja gods „Oforta ģildes”
iedvesmotājam, māksliniekam Gunāram
Krollim. Skatītājiem – neliela iepazīšanās ar
oforta mākslinieciskajām un tehniskā izpildījuma pamatnostādnēm. „Oforta ģildes”
divu gadu pastāvēšanas vēsturiskais daidžets.
Ģildē uzņemtie profesionālie grafiķi ļauj
izstādei piešķirt starptautiskas statusu, parādot dažādus oforta virzienus un skolas.
– Tā ir iespēja baudīt profesionālu mākslu piemērotos apstākļos, – noslēdzot savu
uzrunu, atzīst G. Krollis un novēl, lai šī gaismas pils Ādažos nestu cilvēkiem sirds gaismu, dvēseles gaismu, gudrību un lai mēs visi
mīlētu ne tikai viens otru, bet arī mākslu un
mūziku.
Mūzika izstādes apmeklētājus arvien
aktīvāk sāk vilināt atpakaļ uz skatītāju zāli,
jo sākusies kluba nakts pasākumu daļa.
„IGO un draugi” uz skatuves (gribas teikt
arī zālē) muzicēšanu sāk nopietni un smalki, ar katru nākošo muzikālo raundu piemetot pa ritma bītam un skaņas decibelam.
Pēc pusnakts izrādās, ka mums un IGO
draugos ir arī pasaules rokenrola zelta fonds
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un dejošana līdz pilnīgam spēku un laika
izsīkumam.
Laika sajūta pazudusi arī Ceriņu zālē, kur
vakara apmeklētājus muzikāli uzrunāja Ieva
Kerēvica un no Sanktpēterburgas atbraukušais ģitāras guru Aleksejs Rjabko. Angļu
valodā notiekošajam būtu divi atbilstoši
apzīmējumi – „live” un „performance”.
Latviskot diezgan pagrūti. Balss kā ceļvedis
dažādu kontinentu muzikālajās tradīcijās un
tonalitātēs nepārtrauktā saspēlē ar ģitāras
improvizācijām un solopartijām. Acu
mirklīga sapratne abu mākslinieku starpā,
improvizējot un radot jaunu skaņdarbu tieši
uzstāšanās brīdī. Tai seko neviltots pašu
mākslinieku prieks par paveikto un klausītāju sajūsma par galarezultātu. Pēdējais muzikālais uznāciens plānoto divdesmit minūšu
vietā ieilgst stundas garumā. Ģitāras polifoniskā daudzbalsība, izpildot „Pūt vējiņi”, esot
Alekseja Rjabko skats uz Latviju „no malas”
– komentē Ieva Kerēvica, piesakot pēdējo
priekšnesumu. Publika to sagaida un pavada,
kājās stāvot. Aplausi nestājas rimt, un šķirties
negribas. Šoreiz šķiet abpusēji.

Ko vēl piebilst?
– Par mākslu nevajag stāstīt, mākslu
vajag baudīt, – atceros IGO teikto. Viņam
jautāju arī par nākotnes prognozēm.
– Ja mēs dzirdēsim labas atsauksmes un
jutīsim, ka esam bijuši vajadzīgi un esam
novērtēti, mēs atgriezīsimies ar vēl interesantākiem, mums pašiem un skatītājiem
baudāmākiem un tālāk ejošiem projektiem.
Bet mums ir jājūt, ka tas kādam ir vajadzīgs. Mēs redzam Ādažu kultūras centra
ieinteresētību un vēlētos ieceres attīstību
gadiem uz priekšu. Šeit ir profesionāla pieeja. Gan skatītāju zāle, gan izstāžu zāle, gan
mākslas un mūzikas skola – viss ir iekārtots
augstā līmenī. Vēl gan ir pirmais solis. To,
vai sākts ir pavisam labi, mēs redzēsim pēc
daudziem gadiem. Tad, kad būs izaudzināti
jauni mūziķi, gleznotāji, tēlnieki. Tad, kad
būs izlolota arī klausītāju jaunā paaudze,
kura zina, ka uz kultūras centru var nākt lai
gūtu un lai arī dotu. Ka tā ir apmaiņa ar
kultūru.
Sākam ar pirmo soli. „Oforta ģildes”
izstāde apskatāma vēl līdz jūnija vidum.

Sludinājumi
12 klašu izlaidums Ādažu
vidusskolā
18. jūnijā plkst. 15.00!
Pensionāru apvienības
„OPTIMISTS” saiets Jāņu dienas
noskaņās. Ielīgosim š.g. 22. jūnijā
plkst.13.00 Gaujas ielā 16.

Ādažos regulāri darbojas oficiāli reģistrēta
Ādažu evaņģēliskā Jēzus Kristus
draudze,
kurā dievkalpojumi notiek katru svētdienu
Ādažos, Pirmā ielā 42, sporta kompleksa zālē
no plkst. 15.30 līdz 17.30.
Dievkalpojumus vada mācītāja un evaņģēliste
Māra Krasovska,
kontakttālrunis 29106421.

Carnikavas speciālā internātpamatskola uzņem
audzēkņus 2011./2012.m.g.
Siguļi, Carnikavas novads, tālr. 67147870, e-pasts:secretaryy@inbox.lv
Skola piedāvā izglītības programmas:
1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma.
2. Speciālās pamatizglītības programma.
3. Speciālās pamatizglītības programma - „C” līmenis.
Ja skolēns ieguvis pamatizglītību, mācoties pēc speciālās pamatizglītības programmas,
viņš var turpināt mācīties Carnikavas speciālās internātpamatskolas arodklasēs
un iegūt 1. kvalifikācijas līmeņa profesionālo pamatizglītību.
Skolā var apgūt profesionālās pamatizglītības programmas:
 kokizstrādājumu izgatavošana – galdnieka palīgs;
 mājsaimniecības pakalpojumi – mājkalpotāja;
 ēdināšanas pakalpojumi – pavāra palīgs.
Skola nodrošina: pamatizglītības apguvi atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim; profesionālo
pamatizglītību; veselības aprūpi (psihiatrs, pediatrs, medmāsa, atbalsta personāls, psihologs); internātu,
mūsdienīgas mācību telpas; dažādas ārpusstundu aktivitātes; bezmaksas ēdināšanu četras reizes dienā;
bezmaksas skolas autobusu Rīga-skola-Rīga.
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Vasaras pasākumi
privātajā pirmsskolā
„Patnis un partneri”
Olita Persidska,
PPII „Patnis un partneri” vadītāja

Vasara ir atvaļinājumu un atpūtas laiks pieaugušajiem, bērniem – prieks par gaišo un
saulaino laiku, par iespēju draiskoties, rotaļāties, skraidīt un iepazīt pasauli tās zaļumā, raibumā un daudzveidībā.
Privātajā pirmsskolā SIA „Patnis un partneri”
strādā aktīvs un radošs pedagogu kolektīvs.
Šobrīd skolotājas plāno piedalīties POSITIVUS
festivālā Salacgrīvā, kur sieviešu organizācijas
„Mežābele” paspārnē organizēs un vadīs radošas aktivitātes pirmsskolas vecuma bērniem.
Privātā pirmsskola „Patnis un partneri”
Ādažos, Podniekos, Ūbeļu ielā 16, nu jau trešo
vasaru pēc kārtas no 27. jūnija līdz 19. augustam piedāvā pirmsskolas vecuma bērniem
„8 piedzīvojumu nedēļas”. Katra nedēļa ir kā
jauks ceļojums apkārtnes un pasaules izzināšanā, savu talantu un prasmju apzinātā pielietošanā un demonstrēšanā. Katras tēmas noslēgums ir īpašs: balle, pārgājiens, izrāde, darbu
izstāde u.tml.
Aicinām visus bērnus un vecākus iepazīties
ar privātās pirmsskolas SIA „Patnis un partneri”
Podniekos piedāvājumu vasaras mēnešos.
Apmeklējuma iespējas ir atbilstošas jūsu vēlmēm: viena/vairākas nedēļa/as; diena/dienas;
tikai rīta cēliens un citi jūsu piedāvātie varianti.
Informāciju par „8 piedzīvojumu nedēļām”
meklēt internetā www.patnis.lv/bērnudārzi/
Ādaži jaunumu sadaļā. Vēlama iepriekšēja pieteikšanās.
Vasara paskries vēja spārniem, tādēļ jau
tagad rosinām vecākus pārdomāt mūsu jaunos
nākamā mācību gada piedāvājumus. Un tie ir:
estētikas skola (3-6 gadīgajiem) 1,5 stundas
pirmdienās un ceturtdienas rīta un pēcpusdienas grupās; angļu valoda (3-6 gadīgajiem) otrdienās un ceturtdienās pēcpusdienas grupa;
pareizas stājas un kustību veidošanas grupa
(3-7 gadīgajiem) trešdienu pēcpusdienas grupas; sākumskolu bērniem (6-10 gadi) savukārt
piedāvājam sporta nodarbības sertificēta slēpošanas instruktora vadībā.
Lai veiksmīga, silta un saulaina vasara! Uz
tikšanos Ādažu privātajā pirmsskolā „Patnis un
partneri”!

Ādažu Vēstis
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Pateicība

Tie tālie gadi,
Tie uzzied kā ūdensrozes,
Lai dvēseli saviļņotu
Un mūžu apstarotu
Ar priecīgiem mirkļiem.

No sirds pateicamies Ādažu vidusskolas direktorei Dacei Dumpei, vietniecei Liānai
Pumpurei un visiem skolas darbiniekiem par sirsnīgo, uzmanības un cieņas pilno
uzņemšanu skolas absolventu salidojumā.
Šis jaukais notikums ilgi paliks atmiņā.
Bijušie Ādažu skolas skolotāji – pensionāri

Sit, Jānīti, vara bungas,
Sakur Jāņa uguntiņu,
Lai sanāk Jāņa bērni
Jāņa svētkus nosvinēt!

23. jūnijā
LĪGO LAUKUMĀ
no plkst. 21.30
iedegsim jāņuguni un lustēsimies Līgo nakts ballē kopā ar
Ādažu kultūras centra amatiermākslas kolektīviem,
aktieru apvienību „Aģenti”,
grupu „DEFICĪTS”
Jāņu alu, sieru un citus gardumus varēs iegādāties Līgo laukuma kafejnīcā
Ādažu kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764 • Tālr.Fakss(+371)67997171
info@adazikultura.lv • www.adazikultura.lv

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

80 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Millija Būda
Vladilena Luhmanova
Daina Mitriķe
Jefrosinija Strogonova

Erna Brežinska
Širjakova Nadežda
Mudīte Tabore

Marija Balode
Anfisa Bediķe
Austra Bulāne
Lolita Cintiņa
Māra Ģederte

75 gadu jubileju svin

Augusts Bērziņš
Gaida Valere

Ādažu novada dome

