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Dome teju dubulto līdzfinansējumu auklēm

Šā gada janvārī Ādažu novada dome lēma
par pašvaldības līdzfinansējuma palielināšanu bērnu uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem (auklēm). Lai dotu iespēju
vecākiem izvēlēties apmeklēt ne tikai privātās pirmsskolas izglītības iestādes, bet
uz izdevīgākiem nosacījumiem izmantot
aukļu pakalpojumus, no šī gada aprīļa
pašvaldības līdzfinansējums aukļu pakalpojumu sniedzējiem ir gandrīz dubultots,
un līdzšinējo 86 eiro vietā turpmāk būs
150 eiro mēnesī par vienu bērnu vecumā
no pusotra līdz četru gadu vecumam.
Pašvaldību politika attiecībā uz aukļu pakalpojuma nodrošināšanu katrā novadā
atšķiras. Atšķirībā no obligāta pienākuma
nodrošināt pieejamību pirmsskolas izglītības apguvei bērnudārzā, pašvaldībai
normatīvajos aktos nav noteikta pienā-

kuma nodrošināt arī alternatīvu bērnu
uzraudzības pakalpojuma saņemšanu,
un katras pašvaldības ziņā ir lemt, vai un
kādā apmērā atbalstīt bērnu uzraudzības
jeb aukļu pakalpojuma līdzfinansēšanu.
Tikai 10 pašvaldības Latvijā līdzfinansē
aukļu pakalpojumu.
Jau informējām, ka 2016. gada 31. maijā
noslēdzās valsts atbalsta programma privāto pirmsskolas izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju
(aukļu) līdzfinansēšanai, bet Ādažu novada domes piešķirtais līdzfinansējums auklēm 86 eiro mēnesī tika turpināts, un to
saņēma 28 bērni. 2017.gada pirmajos divos mēnešos pašvaldības līdzfinansējumu
aukļu pakalpojumam saņēma 18 bērni.
Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu
par sniegtajiem bērnu uzraudzības pakal-

pojumiem:
• vismaz vienam no vecākiem kopā ar bērnu jābūt deklarētiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
• bērnam jābūt reģistrētam rindā uz Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi;
• auklei jābūt reģistrētai Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā.
Lai saņemtu līdzfinansējumu, starp Ādažu novada domi un aukli jābūt noslēgtam
līgumam par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās ne mazāk kā
astoņas stundas.
Informāciju par to, kā pieteikties līdzfinansējumam, var saņemt arī Ādažu novada Klientu apkalpošanas centrā pa tālruni
67996500 vai e-pastu dome@adazi.lv

Foto – Roberts Vidzickis

MĒNESIS BILDĒS

 Centra "Dardedze" pārstāves Ādažu vidusskolā vada iecietības
stundu "Drosme draudzēties" un izspēlē iespējamu mobinga
situāciju skolā.

Foto – Vitālijs Merkls

 ĀBVS skolēns Daniels Svipsts
izcīnījis
3.vietu
snovbordā
2004.-2006.g. dzimušo jauniešu
vidū.

Foto – ĀBVS arhīvs

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

 TV 3 diktors un žurnālists Arnis Krauze iepazīstina skolēnus ar
mediju darbu mūsdienās.

 Gaujā iet ledus. Pavasaris?

Foto – ĀBVS arhīvs

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

 Ar koncertuzveduma „Sapnis un mīlestība” pirmizrādi Ādažu
Kultūras centrā dzejniece Māra Zālīte svin savu 65 gadu jubileju.

 Rūdolfs Brinkmanis –
ĀBVS skolēns – guvis 2.
vietu 111 metru šķēršļu
slidojumā 2003.-2004.
gadā dzimušu jauniešu
konkurencē.

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

 Baltijas valstu sacensībās tūrismā veiksmīgi startē Ādažu
vidusskolas skolēni!

 Labākās konkursa "Gribu būt mobils!"
klases Rīgas Motormuzejā darbojas
praktiskajos eksperimentos.
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Ādažiem top jauns centrs!
No 9. marta līdz augustam notiek jaunā centra būvniecība

Ja ir kādi jautājumi par satiksmes organizāciju vai pārbūvi,lūdzam zvanīt pa tālr. 67996265
vai rakstīt dome@adazi.lv
Ādažu novada dome uzsākusi Gaujas ielas pārbūvi no Rīgas gatves līdz vecajai
domes ēkai (Gaujas ielā 16), iebrauktuvei
uz Gaujas ielu 25 (korpuss 2).
Apbraucamie ceļi pa Draudzības un Attekas ielu
No 9. marta līdz augustam satiksmei
slēgta Gaujas iela posmā no Rīgas gatves
līdz Attekas ielai, satiksme organizēta pa
Draudzības un Attekas ielu.
Attekas iela ir VAS “Latvijas Valsts
ceļi” īpašums, un saskaņā ar likumu
“Par autoceļiem” par ielas uzturēšanu
atbild VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Tālr. 67249238
Piekļuve Ādažu poliklīnikai
Piekļuve pie Ādažu slimnīcas (poliklīnikas) tiek nodrošināta ar jaunizbūvētu pagaidu grants ceļu, šķērsojot zemes gabalu
Attekas ielā 16, ar iebraukšanu no:
1) Pirmās ielas puses gar namīpašumu

Pirmajā ielā 38,
2) No Gaujas ielas puses gar namīpašumu
Gaujas ielā 25, korpuss 2.
Sabiedriskā transporta maršruts
Būvniecības laikā mainīts sabiedriskā
transporta maršruts.
Virzienā no Baltezera uz Ādažiem, pirms
pirmā rotācijas apļa Rīgas gatvē, ir izveidota pagaidu autobusa pieturvieta Rīgas
gatves ceļa malā, pēc tam, turpinot kustību, pirmajā rotācijas aplī autobuss nogriezīsies uz Draudzības ielu tālākai kustībai līdz pagriezienam uz Attekas ielu
virzienā uz Gaujas ielas pusi.
Izmaiņas maršrutā Rīga – Ādaži – Garkalne un Rīga – Ādaži – Alderi!
Sabiedriskā transporta kustība virzienā
no Rīgas uz Garkalni un Alderiem tiek
virzīta: Draudzības iela – Attekas iela –
Gaujas iela – Dadzīšu iela – Krastupes
iela – Podnieku ceļš. Virzienā uz Rīgu no

Alderiem un Garkalnes: Podnieku ceļš –
Krastupes iela – Dadzīšu iela – Gaujas iela
– Attekas iela – Draudzības iela – Rīga.
Lūdzu pievērst uzmanību – atsevišķi
reisi uz un no Garkalnes, Alderiem un
Podniekiem kursē caur Kadagu!
Pieturvietas pie vecās domes ēkas
Abas pieturvietas iepretim Ādažu slimnīcai (poliklīnikai) ir pārvietotas uz Attekas ielu pie vecās domes ēkas (Gaujas
ielā 16).
Pieturvieta “Maxima” un “Apelsīns” uz
remontdarbu laiku tiek izmantota tikai
maršrutā uz un no Carnikavas!
Aicinām sekot līdzi precizētajiem sabiedriskā transporta pienākšanas/atiešanas
laikiem mājaslapā ekspressadazi.lv vai
zvanīt pa tālr. 67996449
Detalizēta satiksmes organizācijas shēma
(.pdf faila formātā) pieejama www.adazi.lv,
sadaļā “Ielas un ceļi”.

Kādas būs priekšrocības, izbūvējot jauno centru? Ko mēs iegūsim?

•

• Jaunus soliņus, atkritumu urnas
• No jauna izbūvētas iebrauktuves

Ielu bez bīstamām bedrēm
• Veloceliņus
• Drošu, apgaismotu ielu ar energoefektīvām LED lampām
• Sausu ielu bez peļķēm
• Jaunu lietus ūdens kanalizāciju

Gaujas ielas blakus esošajiem
īpašumiem

• Jaunu brauktuvi ar jaunām apmalēm
• Jaunus, pilnīgi rekonstruētus gājēju
celiņus
Jaunas komunikācijas
• Jaunas sabiedriskā transporta pieturvietas
• Jaunas, Rietumeiropas drošības
standartiem atbilstošas, gājēju pārejas

•
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•

•

Jaunas autostāvvietas
Sakoptu vidi ar jauniem kokiem,
krūmiem un košumaugiem
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SPORTS

IZGLĪTĪBA
Pasaules čempionātā zemledus makšķerēšanā Latvijas komanda ierindojās 2.
vietā un 3. vietā individuālajās sacensībās. Individuālajā vērtējumā uzvaru
guva Aldis Vārna. Sacensībās kopumā
piedalījās makšķernieki no Ukrainas,
Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, ASV, Somijas, Polijas,
Norvēģijas, Mongolijas, Bulgārijas un
Zviedrijas. Pirmo vietu kopējā komandu
vērtējumā ieguva Ukrainas sportisti, otro – Latvijas, savukārt trešo – Krievijas sportisti. Pasaules čempionātā Latviju pārstāvēja seši sportisti (Pēteris Līderis, Raimonds
Kinerts, Krišjānis Lisovskis, Aldis Vārna, Aldis Voits, Māris Āriņš), komandas treneris bija Normunds Grabovskis, otrais treneris – Ainārs Eglītis.

Latvijas čempionātā peldēšanā
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolu pārstāv 4 sportisti
24., 25. februārī Jelgavā norisinājās Latvijas čempionāts peldēšanā 25m peldbaseinā, kurā par Latvijas čempionu titulu,
kā arī labākās Latvijas komandas godu,
cīnījās sporta skolu un klubu audzēkņi
no visas Latvijas. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolu pārstāvēja 4 sportisti, kuri pirmo reizi piedalījās šāda mēroga sacensībās un pirmo reizi startēja ar
pieaugušajiem. Latvijas čempionātos ir

tiesīgi piedalīties sportisti ar rezultātu ne
zemāku par 2. sporta klasi. Šāda līmeņa
rezultātus vairākiem mūsu audzēkņiem
izdevās sasniegt pēdejā gada laikā, līdz
ar to iegūstot tiesības piedalīties Latvijas
čempionātā. Ādažu BJSS pārstāvēja: Eduards Vilnis, Normunds Zeļonka, Rainers Līcis-Līcītis, Agnese Groza. Sportisti startēja sacensību pirmajā dienā 100m
un otrajā dienā 50m brīvajā stilā. Agne-

ses Grozas sasniegtais rezultāts – 30,68
sekundes 50m brīvā stila distancē – ir
visaugstākais starp ādažniekiem. Agnesei
trūka vien 0,13 sekundes jeb 13 sekundes
simtdaļas līdz 1. sporta klasei. Līdz šim
vēl nevienam Ādažu BJSS audzēknim nav
izdevies izpildīt 1. sporta klasi. (Agnese
bija viena no jaunākajām dalībniecēm šajās sacensībās). Apsveicam!
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola

Foto – www.adazuvidusskola.lv

Ādažu vidusskolas un ārvalstu skolēni kopā sporto “Erasmus+” programmas ietvaros
Ādažu vidusskolā no 6.-10. martam
viesojās skolēni no Turcijas, Bulgārijas,
Polijas un Rumānijas, lai kopā ar Ādažu
vidusskolēniem pārbaudītu savus spēkus dažādos sporta veidos – basketbolā,
florbolā, tautas bumbā, volejbolā, kā arī
iepazītu atšķirīgu tautu kultūru, piedaloties tautas deju vakarā, kur katras
valsts skolēni prezentēja savas tautas
dejas. Ārvalstu skolēni noskatījās arī
deju kolektīva “Rūta” koncertu. Jau-

nieši kopā apmeklēja Siguldas bobsleja,
kamaniņu un skeletona trasi, Vecrīgu,
Rīgas motormuzeju, kā arī piedalījās
ZZ čempionātā un boulinga turnīrā Siguldā. Jaunieši kopā varēja pavadīt arī
brīvo laiku Rīgas centrā, kā arī tirdzniecības centrā “Alfa”. Projekts tika īstenots Eiropas Savienības programmas
“Erasmus+” ietvaros, ko līdzfi nansē Eiropas Savienība.
Monika Griezne

Pasākums dzimtajai valodai
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kā improvizācijas
teātra līdzdibinātājs vai radio un
televīzijas balss, bet
arī kā Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas absolvents – Kaspars
Breidaks. Tikšanās
laikā Kaspars ne
tikai stāstīja par
vārda spēku, bet ļāva to izbaudīt pašiem
pasākuma dalībniekiem, iesaistot skolēnus dažādās aktivitātēs. Pēc tam sekoja
konkurss, kuru vērtēja IZM pārstāve Ineta
Īvāne, Latviešu valodas aģentūras pārstāves Anita Sniedze un Iveta Marševska, un
UNESCO pārstāve Ilze Dalbiņa. Tā kā šī
gada tēma bija “Vārds improvizācijas teātrī”, tad arī lielākā daļa uzdevumu tika

saistīti ar improvizāciju. Jaunieši iesaistījās mēmajā šovā, ierunāja animācijas filmas
tekstu, pa “kluso telefonu” pārraidīja mēles mežģus, skaidroja
Lielvārdes jostas fragmentus un kopā veica
10 dažādus uzdevumus. Rūpīgi saskaitot punktus, konkurencē ar Saulkrastu, Olaines un Brocēnu
vidusskolu, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
komanda ieguva 1. vietu. Paldies pasākuma atbalstītājiem: Latviešu valodas aģentūrai, UNESCO nacionālajai komisijai,
Ādažu čipsiem, Ādažu novada domei un
Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai.
Foto – ĀBVS arhīvs

Kopš 2000. gada Ādažu Brīvā Valdorfa
skola ir UNESCO Asociētā projekta skola,
un jau no pirmā darbības gada Starptautisko dzimtās valodas dienu uzskatījusi
par centrālo pasākumu ANO pasludināto svinamo dienu sarakstā. Sadarbībā ar
Latviešu valodas aģentūru un UNESCO
Nacionālo komisiju februāra beigās tiek
veidots vērienīgs pasākums, kurā piedalās kāds īpaši aicināts viesis, kurš vecāko
klašu skolēniem, kā arī viesiem no 4 vai
5 Latvijas skolām stāsta vai demonstrē
savu pieredzi par valodas kā instrumenta
izmantojumu savā pieredzē. Pēc tam seko
atraktīvs konkurss, kura laikā ar dažādu
uzdevumu palīdzību vecāko klašu skolēniem jārāda savas spējas, prasmes un
kompetences latviešu valodas lietojumā.
Šī gada viesis bija īpaši gaidīts. Ne tikai

Inga Zemīte
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Foto – Uldis Štēbelis

Mazajā Baltezerā aizvadīts pasaules čempionāts zemledus makšķerēšanā

NOVADĀ

Uzsākta Ādažu vidusskolas jaunās ēkas ERAF projekta pieteikuma sagatavošana

2017. gada 25. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministri-

jas Reģionālās attīstības
koordinācijas padomes
sēdē tika saskaņots ES
fondu 2014.-2020. gada
plānošanas
perioda
SAM 812 aktivitātes projekta idejas
koncepts jaunās Ādažu vidusskolas

ēkas būvniecībai, un esam saņēmuši uzaicinājumu no Centrālās fi nanšu
un līgumu aģentūras (CFLA) iesniegt
ERAF projekta pieteikumu. Projekta
pieteikums ir jāiesniedz CFLA līdz š.g.
30. novembrim.
Inita Henilane

Ādažu novada dome šī gada februārī saņēmusi Centrālās finanšu un līgumu
aģentūras (CFLA) lēmumu par projekta
“Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas
pieejamības un uzņēmējdarbības vides
uzlabošanai Ādažu novadā” iesnieguma
apstiprināšanu ar nosacījumiem. Precizētais projekta pieteikums līdz šī gada aprīļa

beigām jāiesniedz CFLA
apstiprināšanai. Projekta
ietvaros uzsāktas Muižas
ielas pārbūves iepirkumu
procedūras būvdarbiem
un būvuzraudzībai. Projektā plānots izbūvēt brauktuvi, gājēju/velosipēdistu ceļu,
jaunu apgaismojumu, lietus ūdens kanalizāciju un ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklus. Projektam plānots piesaistīt Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu 1,7 milj. eiro apmērā, un būvdarbus
plānots īstenot 2018. gadā.
Gunta Dundure

Foto – Gunta Dundure

Aktivitātes Eiropas Reģionālā attīstības fonda Muižas ielas pārbūves projektā

Veic tirgus izpēti par piemērotu aprīkojumu Ādažu vidusskolas jaunajai ēkai

Skolas projektēšanas darba uzdevumā ir
noteikts, ka būvprojekta izstrādātājam ir
jāveido telpu plānojums ar iezīmētu telpu aprīkojumu. Izstrādājot būvprojektu,
tiek paredzētas arī aprīkojuma komuĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (195) 2017

nikāciju pieslēgumu vietas. Bet
projektētājs pats nepiedāvā aprīkojumu, informāciju par izmantojamo aprīkojumu sniedz pasūtītājs – Ādažu novada dome.
Apmeklējot Ķekavas un Valmieras vidusskolas, Tallinas Rocco
Al Mare skolu, kā arī pētot internetā vācu un skandināvu skolu
aprīkojumu, secinājām, ka mūsu
priekšstats par skolas aprīkojuma izvēli ir ierobežots.
Mēs mēģinājām smelt informāciju par moderno aprīkojumu no izstādēm “Skola”, kas katru gadu tiek organizētas Rīgā, Ķīpsalā. Bet jāatzīst, ka šajās
izstādēs pārsvarā tiek pārstāvētas izglītības izstādes un rets skolas aprīkojuma

ražotājs vai izplatītājs.
Lielākā izstāde Eiropā tieši par skolu aprīkojumu ir “Didacta”, kura ik gadu tiek
organizēta Vācijā. Tāpēc šogad, tieši tajā
laikā, kad tiek veidota jaunās skolas ēkas
aprīkojuma specifikācija, Ādažu novada
domes pārstāvji 16. un 17. februārī apmeklēja izstādi “Didacta-2017” Štutgartē
un veica tirgus situācijas izpēti.
Izstāde “Didacta-2017” bija tik liela, ka
divās dienās to varēja izstaigāt tikai ļoti
ātrā tempā. Pēc atgriešanās mājās izstādē
redzētais un dzirdētais tiks izvērtēts speciālistu lokā un tikai tad nonāksim pie
aprīkojuma specifikācijas gala versijas.
Daudz kas būs atkarīgs arī no budžeta
iespējām.
Normunds Masaļskis
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Lieldienu zaķa veselības maratons, veselīgo uzkodu darbnīca un citas aktivitātes
veselīga dzīvesveida veicināšanas projekta ietvaros Ādažos
grupa ilgstošajiem
bezdarbniek iem.
Savukārt, sākot ar
aprīli, līdz pat gada
beigām personām no
54 gadu vecuma būs
iespēja apmeklēt bezmaksas vingrošanas
nodarbības.
Kopumā līdz 2017.
gada beigām tiks organizētas 32 dažādas
aktivitātes un pasākumi dažādām vecuma grupām fiziskās
un garīgās veselības uzlabošanai, veselīga uztura lietošanas veicināšanai, atkarību mazināšanai, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai.
Dalība visās projekta aktivitātēs un pasākumos ir bez maksas. Sekojiet līdzi informācijai par projektā plānotajām aktivitātēm Ādažu novada domes mājaslapā.
Publicitātes foto

Ādažu novada dome uzsākusi projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”
(Nr.9.2.4.2/16/I/001) īstenošanu. Šobrīd
tiek organizēti iepirkumi un slēgti līgumi projekta aktivitāšu realizācijai.
Sākot ar martu, Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” audzēkņiem
ir iespēja bez maksas apmeklēt vispārattīstošās vingrošanas nodarbības baseinā.
Nodarbības tiks organizētas līdz maijam,
vasaras periodā plānots pārtraukums,
savukārt no oktobra līdz gada beigām
iestādes audzēkņiem atkal būs iespēja
apmeklēt nodarbības.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē audzēkņiem martā tiks organizēts tematiskais pasākums “Sporta spēļu labirinti”,
savukārt aprīlī – pasākums “Lieldienu zaķa veselības maratons”. Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādes “Mežavēji” audzēkņiem jūnijā tiks organizēta
Veselības nedēļa.
Ādažu vidusskolā tiek organizētas grupu nodarbības “Drosme draudzēties”,
kā arī grupu nodarbības par pārmaiņām
pusaudžu vecumā. Lai vecinātu veselīga
uztura lietošanu, skolas vecuma bērniem

projekta ietvaros tiks sniegta iespēja
piedalīties Salātu un veselīgo uzkodu
darbnīcā – darbnīcu laikā skolēniem būs
iespēja arī pašiem pagatavot dažādas uzkodas un salātus.
Lai veicinātu fizisko aktivitāti, Ādažu vidusskolēniem aprīlī tiks piedāvāta iespēja apmeklēt vispārattīstošās vingrošanas
– kalanētikas nodarbības.
Marta otrajā pusē Sociālajā dienestā uzsāks darbu atbalsta
grupa
vecākiem,
kuriem ir bērni ar
īpašām
vajadzībām, kā arī atbalsta

Sanda Kaša

Izsludināts konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”!

Foto – Laima Jātniece

ves kvalitātes uzlabošanu
Ādažu novada teritorijā
un ko viņi paši spēj īstenot. Piemēram, bērnu
rotaļu, sporta un atpūtas
laukumu izveide, aktīvās
atpūtas taku izveide vai
labiekārtošana,
publisko zaļo zonu izveide vai
labiekārtošana,
kāpņu
telpu durvju un logu nomaiņa u.c. Projekti nevar
būt saistīti ar personīga
labuma vai peļņas gūšanu. Projektu īstenošanas
laiks: 01.06.2017.-15.09.2017.
Konkursa ietvaros kopējais pieejamais
finansējums ir 20 000 EUR. Maksimālais pašvaldības finansējuma apmērs vienam projektam līdz 1000 EUR, izņemot
ārpus Ādažu ciema teritorijas labiekārtošanas jomā – līdz 3000 EUR.
Konkursa nolikums, tajā skaitā pieteikuma veidlapa un citi saistītie dokumenti,
sākot ar 2017. gada 16. martu ir pieejami
Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi.
Ādažu novada dome š.g. 28. martā
plkst. 15.00 Ādažu Kultūras centrā,
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu nova-

Marts ir mēnesis, kad daba lēnām mostas no ziemas miega. Cilvēki arvien biežāk sāk iziet no mājām, lai pavadītu vairāk laika svaigā gaisā.
Ādažu novada dome šī gada 16. martā izsludina konkursu “Sabiedrība ar
dvēseli 2017”, sniedzot iespēju novada
iedzīvotājiem īstenot idejas apkārtējās
vides kvalitātes uzlabošanai. Projektus konkursā var iesniegt sabiedriskas
organizācijas (biedrības un nodibinājumi), reliģiskas organizācijas, kā arī
nereģistrētas iedzīvotāju grupas. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz pašu
izstrādāts projekts, kas saistīts ar dzī6

dā, organizēs informatīvo semināru
potenciālajiem projektu iesniedzējiem
par projektu idejām, nosacījumiem, projekta pieteikuma sagatavošanu, projektu
vērtēšanu un citiem saistītajiem jautājumiem. Pirms semināra dalībnieki aicināti iepazīties ar konkursa nolikumu.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2017.
gada 19. aprīlim, plkst. 17:00, nosūtot
tos pa pastu vai iesniedzot personiski domes Klientu apkalpošanas centrā adresē:
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164. Šogad pieteikumus iespējams
iesniegt arī elektroniski, parakstītus ar
drošu e-parakstu, nosūtot uz e-pastu:
dome@adazi.lv.
Lūdzu jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsties pie Konkursa koordinatores,
Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu vadītājas Sandas
Kašas, e-pasts: sanda.kasa@adazi.lv, tālrunis: 67996086.
Laipni aicināti piedalīties konkursā ar
idejām un veidot mūsu novadu skaistāku un interesantāku!
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7. martā Ādažos norisinājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Siguldas inkubatora, Ādažu novada domes,
finanšu institūcijas “ALTUM” un biedrības “Ādažu uzņēmēji” organizēta tikšanās jaunajiem un topošajiem uzņēmumiem. Uz tikšanos bija sapulcējušies vairāk nekā 40 topošie un esošie uzņēmēji, kā arī citi interesenti. Tikšanās
laikā tika sniegtas noderīgas un interesantas lekcijas par
Biznesa inkubatora sniegtajām iespējām, pakalpojumiem
un atbalstu uzņēmējiem, par plānoto Ādažu novada jauno
uzņēmēju konkursu uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī
ALTUM finansējuma piesaistes iespējām uzņēmējdarbībai un eksporta procesu, iespējām un ES līdzfinansējumu eksportējošiem uzņēmumiem, un nodokļu izmaiņām
2017. gadā!

Foto – Laima Jātniece

Ādažos notiek jauno un esošo uzņēmēju tikšanās!

Inita Henilane

Uzsākta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes ēkas energoefektivitātes ERAF
projekta pieteikuma sagatavošana

Foto – Ādažu PII arhīvs

No 67 apstiprinātajiem
projektu ideju
konceptiem
Ādažu
PII
projekta idejas koncepts
veiksmīgi ierindojās 36.
vietā. Ņemot
vērā iepriekš
minēto, ir uzsākta Ādažu
PII energoefektivitātes paaugstināšanas
projekta pieteikuma sagatavošanu ES
fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda SAM 422 aktivitātes ietvaros. Projekta pieteikums ir jāiesniedz Centrālajā
finanšu un līgumu aģentūrā līdz š.g. 29.
novembrim. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir
aptuveni 559 tūkst.
eiro, no tā ERAF fi-

2016. gada 22. novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu tika apstiprināts Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes (Ādažu
PII) energoefektivitātes paaugstināšanas
ERAF projekta idejas koncepts. ERAF
projekta idejas koncepta apstiprināšana
bija viens no pirmajiem soļiem projekta
tālākai izstrādei un īstenošanai. Kopumā
pašvaldības iesniedza 205 projektu ideju
konceptus izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

nansējums veido 451 tūkst. eiro (80%) un
pašvaldības finansējums – 108 tūkst. eiro
(19%). Projekta ietvaros plānoti projektēšanas darbi 2017. gadā un būvdarbi 2018.
gadā. Projekta ietvaros paredzēta ēkas nesiltināto ārsienu siltināšana, ēkas pagraba
pārseguma siltināšana ar 150 mm biezu
siltumizolāciju, ēkas bērnudārza daļas
cokola (zem zemes līmeņa esošo sienu)
siltināšana, ēkas bērnudārza daļas savietotā jumta siltināšana, ēkas bērnudārza
daļas divslīpju jumta daļas papildus siltināšana, ēkas nemainīto ārdurvju nomaiņa pret jaunām siltinātām durvīm, ēkas
nemainīto logu nomaiņa pret trīsstiklu
pakešu logiem plastikāta rāmjos.
Par tālāku projekta virzību informēsim
nākamajos numuros!
Inita Henilane

Ar bērnu čalām un ūdens šļakstiem
atklāta pirmā no veselības veicināšanas projekta aktivitātēm

Foto – Sanda Kaša

(Nr.9.2.4.2/16/I/001)
aktivitāte – vispārattīstošās vingrošanas
nodarbības baseinā! Treneres Indras Rasmanes vadībā bērni caur
rotaļām un spēlēm nostiprinās
veselību un pilnveidos vispusīgu
fizisko sagatavotību. Nodarbības
ietvers arī peldēšanas pamatelementu apmācību. Bērni harmoniski attīstīs visas muskuļu grupas, kustību
koordināciju,
spēku, lokanību,
veiklību un stāju.
Nodarbības
tiks

8. martā Kadagas pirmsskolas izglītības
iestādē “Mežavēji” atklāta pirmā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai Ādažu novadā”
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (195) 2017

organizētas divas reizes nedēļā. Šāda
veida nodarbības projekta ietvaros katram bērnam būs iespēja bez maksas
apmeklēt astoņas reizes. Nodarbības
tiks organizētas līdz maijam, vasaras
periodā plānots pārtraukums, savukārt
no oktobra līdz gada beigām iestādes
audzēkņiem atkal būs iespēja apmeklēt
nodarbības.
Sanda Kaša
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Izsludina bērnu un jauniešu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursu

Foto – Ādažu Fotogrāfu biedrības arhīvs

biedriem vasarā,
piedāvājot savas
idejas un to realizāciju bērnu radošajās darbnīcās
Ādažu novadā!
Ādažu
novada
dome
izsludina
bērnu un jauniešu vasaras radošo
darbnīcu programmu konkursu ar
mērķi iegūt labākās programmas
un to īstenošanu, kas veicinātu saturīgu
un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu,
popularizētu veselīgu dzīvesveidu, at-

Enerģiskie, atraktīvie, radošie pedagogi un nometņu vadītāji! Tieši Jūs
aicinām kļūt par novada bērnu ceļa-

tīstītu komunikācijas prasmes, radošumu un komandas darba iemaņas.
Radošo darbnīcu mērķgrupa – Ādažu
novadā administratīvajā teritorijā deklarēti bērni un jaunieši vecumā no 7
līdz 12 gadiem. Konkursu līdzfinansē
Ādažu novada dome.
Konkursa koordinators un kontaktpersona – izglītības darba un jaunatnes
lietu speciāliste Ināra Briede, tālrunis
67895700, e-pasts inara.briede@adazi.lv.
Aicinām pretendentus iepazīties ar
konkursa nolikumu un iesniegt programmas līdz š.g. 10. aprīlim plkst. 17.00
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas
iela 33A, Ādaži.
Ināra Briede

SEKO ĀDAŽU NOVADA JAUNUMIEM
Facebook “Ādaži” https://www.facebook.com/adazilv
un twitter @Adazu_novads
1. aprīlī informatīvais seminārs biedrības “Gaujas Partnerība”
izsludinātās projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtas ietvaros
Biedrība “Gaujas Partnerība” 2017. gada
20. februārī izsludināja projektu iesniegumu pieņemšanas 2. kārtu Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības programmas
2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2.
“Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”
ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (turpmāk SVVA)
stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1.
“Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla
attīstības iniciatīvas”.
Atgādinām, ka projektu iesniegumu
pieņemšana notiks no 28.03.2017. līdz
28.04.2017. trīs rīcībās:
- 1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem,
produkcijas realizācijai un darbinieku
produktivitātes kāpināšanai (83 290,10
EUR);
- 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp
dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un
sasniedzamībai (14 610,11 EUR);
- 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu

(tostarp apmācības un interešu klubu,
sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika
pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai (9
895,06 EUR).
Projektu iesniegumus varēs iesniegt:
- papīra formā 2 eksemplāros biedrības
“Gaujas Partnerība” birojā Ādažos, Pirmā ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju
elektroniskā formātā, datu nesējā) (no
28.03.2017. līdz 28.04.2017. plkst.14:00);
- elektroniski Lauku atbalsta dienesta
(turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
vai elektroniska dokumenta formā, kas
noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai,
nosūtot to uz e-pastu lad@lad.gov (no
28.03.2017. līdz 28.04.2017. plkst. 23:59).
Iepazīties ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes
uz jautājumiem un iesniegt projektu
iesniegumus papīra formā iespējams

biedrības “Gaujas Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā
38A. SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība”
mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv.
Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu
iesniegumu pieņemšanas 2. kārtas
ietvaros, 2017. gada 1. aprīlī plkst.
13.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā, galerijas telpās tiks rīkots
informatīvais seminārs.
Kontaktinformācija:
- Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: +371 26566190, epasts: gunta.dundure@adazi.lv);
- Ineta Martuzāne, ELFLA administratīvās vadītājas vietniece (mob.: +371
29254554, e-pasts: martuzane.ineta@inbox.lv);
- vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.
(,523$66$9,(1Ŝ%$
(,523$,19(67Ŋ/$8.8$39,'26
(LURSDV/DXNVDLPQLHFŝEDVIRQGV
ODXNXDWWŝVWŝEDL

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Paziņojums par detālplānojuma atcelšanu
Ar Ādažu novada domes 2017. gada 28. februāra sēdes lēmumu Nr.34 ir atcelts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Podkalni”, “Podlejas”,
“Podmalas”, “Grantiņi” un “Slejmalas” Garkalnes ciemā, Ādažu novadā.
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Zelta graudi
Par Goda ādažnieku, Triju Zvaigžņu
ordeņa kavalieri, Latvijas Mūzikas
ierakstu Gada balvas “Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas ierakstu
attīstībā” laureātu, komponistu Gunāru Freidenfeldu rakstīts ļoti daudz.
Ieguglējot viņa vārdu un uzvārdu,
atradīsiet viņa biogrāfiju ne tikai Vikipēdijā, bet arī virtuālajā enciklopēdijā “Latvijas ļaudis”. Un tur – visa
viņa biogrāfija kā uz delnas. Sākot ar
to, ka paralēli mācībām konservatorijā
muzicējis džeza orķestrī “Armatūra”.
Beidzot konservatoriju, iestājies armijā un muzikālās aktivitātes turpinājis
karavīru ansamblī “Zvaigznīte”. Pirmie darbi komponēti 60. gados, kad
viņš muzicējis Rīgas estrādes orķestrī,
un 70. gadu sākumā viņš sacerējis daļu
no saviem populārākajiem skaņdarbiem. Tad sekojis darbs kolhoza “9.
maijs” estrādes ansamblī “Ceļavējš”,
bet no 1978. līdz 1982. gadam vadījis
kolhoza estrādes ansambli “Ādaži”.
Pēc tam kopā ar dzīvesbiedri Margitu
strādājis ar bērnu vokālo grupu “Vējupīte”. Tālāk – darbs Latvijas Radio un
Latvijas Radio 2. Dažādu profesionālās
dzīves faktu virtuālajās enciklopēdijās
vēl ir daudz, tur tos arī var atrast, taču,
kā šodien saka pats komponists: “Man
tagad galvenais ir 8. aprīlis, kad Ādažu
Kultūras centrā rīkošu savu jubilejas
koncertu.”
Aktīvi gatavojaties savam 75 gadu jubilejas koncertam, kas 8. aprīlī būs Ādažu Kultūras centrā?
Jā, sākumā tā bija maza, mīļa iecerīte
savējiem, kas beigu beigās pārvērtās par
lielu autorkoncertu. Jau no paša sākuma
bija doma taisīt visu ar pašu ādažnieku
spēkiem, plus mani viesi, ar ko esmu
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (195) 2017

bijis kopā no ļoti seniem laikiem. Ceru,
ka Margarita (Vilcāne – red.) paspēs atgriezties no Amerikas, kur viņa ciemojas
pie dēla. Tāpat arī bez Viktora (Lapčenoka – red.) nekādi. Un vēl Normunds
Rutulis. Tie būs pasākuma goda viesi.
No mūsējiem būs jauniešu koris “Mundus”, vokālais ansamblis Ivara Krauča
vadībā, piedalīsies arī nerātņi no bērnu
popgrupas “Rakari”. 25 gadus Ādažos
esmu strādājis ar bērniem ansamblī
“Vējupīte”. “Rakari” izpildīs dziesmas
no “Vējupītes” repertuāra. Būs arī īpašs
duets – kopā uzstāsies Ivars Kraucis un
Inese Bumbiere. Un, protams, Ādažu
vīru vokālais ansamblis, kas pats svin 5
gadu jubileju.
Koncerta otrajā daļā būs pārsteigums, bet
par to gan nestāstīšu. Un koncerta noslēgumā – balle, ko spēlēs “Zeļļi”. Režisors
Valdis Lūriņš palīdzēs ar režiju, gaismas
un skatuves iekārtojums būs Jurģa Ozola
ziņā, video veidos Jānis Krivāns, par skaņu rūpēsies Edgars Gultnieks. Programmu vadīšu kopā ar savu ilggadējo radio
kolēģi Daigu Mazvērsīti.
Esat uzaudzis Bolderājā, kā nonācāt
Ādažos?
1978. gadā mani paaicināja vadīt kolhoza
estrādes ansambli “Ādaži”. Ansamblim
vajadzēja vadītāju, un, ja te strādāšu,
piedāvāja arī dzīvokli. Tā es šajā dzīvoklītī dzīvoju joprojām. Nu jau būs 39 gadi.
Kad atnācām uz Ādažiem, meitiņai bija
3 mēneši. Arī viņa ar savu ģimeni dzīvo
tepat, Ādažos.
Kā nolēmāt savu dzīvi saistīt ar mūziku?
Manas mammas radi bija ļoti muzikāli.
Mums pat bija radu kapela. Kopā ģimenē
bijām trīs brāļi. Vecākais brālis Imants,
vidējais – Edgars un es – pastarītis.
Imants ļoti labi akordeonu spēlēja, mēs ar

Foto – Laima Jātniece

PERSONĪBA
Edgaru – trompeti. Viens mūsu onkulis
spēlēja vijoli, otrs – bajānu un akordeonu. Mūsu brālēni arī spēlēja akordeonu.
Man bija kādi 12 gadi, kad sāku spēlēt
trompeti skolas pūtēju orķestrī. Visiem
klases zēniem obligāti bija jāspēlē. Paši
spēlējām arī savā izlaidumā. Pateicoties
skolas pūtējorķestra diriģentam, 8. klasē
arī aizgāju uz Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu. Pratu pūst, nevis spēlēt trompeti, klavieres biju tikai redzējis, spēlējis
– nekad. Kā es mocījos! Tik šausmīgi,
kamēr sāku spēlēt! 15 gados sākt spēlēt
klavieres – tas nav viegli.
Jūsu vecāki nebija saistīti ar mūziku?
Nē, vienkārši cilvēki, nākuši no laukiem.
Viens no Džūkstes, otrs – no Kalnciema.
Mamma aizgāja strādāt uz Slokas celulozes fabriku, pēc tam uz Bolderājas finiera
rūpnīcu. Tēvs strādāja Bolderājas dzelzceļa kokzāģētavā. Viņi sapazinās kaut
kādā ballē… Mums ar vidējo brāli bija
10 gadu starpība. Viņš aizgāja pagājušajā
februārī. Gribējām kopā svinēt viņa 85
un manus 75. Ar vecāko brāli mums bija
14 gadu starpība. Atceros, kā vācu armijas karavīri vecāko brāli paņēma sev līdzi. Un manu tēvu nepaņēma tikai tāpēc,
ka viņš strādāja dzelzceļa sistēmā. Tos,
kuru darbs bija saistīts ar dzelzceļu, neaiztika. Tie bija vajadzīgi gan vāciešiem,
gan krieviem. Man bija trīs gadi toreiz.
Atceraties, kas notika, kad Jums bija 3
gadi?
Jā, atceros, kā žandarmi ar suņiem atnāca pakaļ brālim. Nekur nevarēja sprukt.
Atceros arī bombardēšanu, jo Bolderājā dzīvojām netālu no stacijas. Tā dega.
Dārzā mums bija izrakts pagrabs. Slēpāmies tur. Visapkārt šāva, bombardēja.
Dzelzceļa stacija un citi stratēģiski svarīgi objekti bija pirmie, ko vajadzēja iznīcināt. Bolderājā veda prom pat no katoļu
baznīcas. Es pats dievmaizīti biju saņēmis luterāņu baznīcā Buļļupītes malā.
Mani gan kristīja pie radiem laukos, slepeni. Tas viss notika Otrā pasaules kara
laikā. Paldies Dievam, vecākais brālis
atgriezās dzīvs, bet karš viņam to dzīvīti
pabojāja, viņš ātri aizgāja – 51 gada vecumā.
Vai arī Jūs, līdzīgi kā daudzi mākslinieki, jaunībā izbaudījāt bohēmu?
Bohēma bija manā ziedu laikā, 70. gados.
Tad iznāca divas “Melodijas” mazās skaņuplates: 1972. gadā ar Margaritas Vilcānes un Ojāra Grīnberga skandētajiem
hitiem “Kaktuss”, “Kādēļ vēlu nāci tu”,
“Atmiņu lietus” un “Zaļā kļava”, divus
gadus vēlāk Noras Bumbieres un Viktora Lapčenoka iedziedātās melodijas
“Ūdensnesējs”, “Saules kalēji”, “Dzeguzīte”, “Pie sveces”. Tad bija tāds hipiju laiks.
9
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ansambli. Nav laika. Mums ir plašs repertuārs, aicina visur. Pirms pieciem
gadiem, 16. februārī, kā zibens spēriens
no skaidrām debesīm atskanēja zvans ar
aicinājumu vadīt vīru vokālo ansambli.
Broņislavam šogad – 87, Osvaldam – 79,
Elmāram – 77, man – 75, Gunāram – tikai 64. Smejamies, ka Gunārs ar saviem
gadiem sabojā grupas vidējo vecumu.
Kā Jums tagad patīk pavadīt brīvo laiku?
Kādreiz es makšķerēju, tagad
vairs ne. Pašlaik man vispār
nav brīvā laika, jo visu laiku
strādāju pie jubilejas koncerta. Vasarā arī nez vai mums
ar kundzi būs brīvs laiks, jo
mazmeita beigs bērnudārzu.
Kā patīk dzīve Ādažos?
Ādažos ir ļoti labi viss noorganizēts, īpaši bērniem!
Bērnudārzi, Mākslas un mūzikas skola, vairāki lielveikali, laba satiksme, pludmale… Pat “Lido” ir. Kultūras
centrs, turklāt tas viss – tepat, centrā. Viss ir ļoti tuvu,
ātri sasniedzams. Kur vēl labāka vieta varētu būt?
Kā vērtējat kultūras dzīvi
Ādažos?
Tā ir ļoti bagāta. Notiek koncerti, izrādes, viesojas dažādi
mākslinieki. Ir arī plašs izrāžu
piedāvājums bērniem. Ādažu
Mākslas un mūzikas skola,
divi kori, daudz deju kolektīvu. Tas viss maksā naudu.
Kādi sapņi, ieceres, ko gribētu īstenot?
Kopā ar vīru ansambli vēlamies koncertēt, sagaidot Latvijas
simtgadi. Mums ir plašs, patriotisks repertuārs. Sapnis – izdot savu dziesmu
grāmatu, kurā būtu manu dziesmu melodijas, notis.
Esat optimists?
Tā runā, ka man esot laba humora izjūta. Mākot par visu pasmieties. Man liekas, ka kādreiz mana kundze tos manus
smiekliņus nesaprot. Viņa ir nopietnāks
cilvēks. Es jau esmu plānā galdiņa urbējs. Domāju, ka reizēm cilvēki, īpaši, ja
labi nepazīst, mani var pārprast, kādēļ
neizrādu tādas emocijas, kādas citi no
manis konkrētā situācijā sagaida. Pats
esmu domājis, kāpēc tā. Kāpēc neizrādu
skumjās emocijas… Man liekas – tas tāpēc, ka visas jūtas ir manās dziesmās.
Foto no privātā arhīva. Autors Indulis Spuldzenieks

Man pat ir viena bilde no tiem laikiem, programmu saradušās. Toreiz tas bija
kur esmu kā hipijs – pagariem matiem, baigais belziens, jo beidzot spēlēja tos veādas jakā, ar cigareti rokā. To bildi ta- cos šlāgerus, un visi varēja klausīties. Vegad var redzēt www.youtube.com*, mek- cajai paaudzei bija svarīgi dzirdēt vecās
lējot grupas “Meloss” dziesmu “Jautrais dziesmas. Bet nu ir citi laiki, cits repergadatirgus”. Tas bija kādus pāris gadus, tuārs. Nāk jaunā mūzika, jaunie solisti,
bet vispār es biju baigi kautrīgais pui- mākslinieki ar jaunu stilu un piegājienu.
ka, ne es meitās gāju, ne dzēru. Kārtis Ir izaudzis jauns klausītājs, viņam vajag
nespēlēju. Pa pasauli gan kūlos apkārt jaunu mūziku.
mēnešiem. Iespējams, tādēļ
arī izjuka mana pirmā ģimene. Studējot 3. kursā, ar
“REO” braukāju apkārt pa
visu pasauli. Bijām Kamčatkā, Sahalīnā, Rostokā, Polijā,
Ungārijā, Aizkaukāzā, Magadanā, Vladivostokā u.c.
Vai trompeti vēl spēlējat?
Trompeti beidzu spēlēt 1982.
gadā. Un pavisam. Vecajā
kultūras namā vēl toreiz bija
pūtēju orķestris, es ar viņiem
nospēlēju pēdējo maija vai
oktobra svētku parādi un
noliku trompeti malā. Beigās
pārdevu vienam audzēknim,
un kopš tā laika vairs nespēlēju. Tad sākās radio periods.
Radio strādājāt par programmu vadītāju?
Kopš 1982. gada. Latvijas Radio pirmā programma tolaik
bija vienīgā radio programma, kur varēja dzirdēt mūziku arī latviešu valodā. Nebija
vēl ne “Latvijas Radio 2”, ne
“Klasikas”, ne “Latvijas Radio
4”. Pēc katras latviešu dziesmas atskaņojām pa kādai
brālīgajai krievu dziesmai.
Tā bija obligāta prasība. Ja at- Gunārs Freidenfelds 70. gados. Kā pats saka - hipijs.
ļāvāmies nospēlēt kādu no populārā čehu Kādas ir spilgtākās atmiņas no radio
dziedātāja Karela Gota dziesmām, turpi- laika?
Atminos raidījumus “Studija” un “No
nājumā likām divas padomju dziesmas.
Un pēc neatkarības atgūšanas?
manas fonotēkas”. Tā bija izdevība inTiklīdz ēterā sāka skanēt “Latvijas Radio terviju starpbrīžos atskaņot mūziku, ko
2”, uzņēmos tur vadīt šlāgermūzikas ap- intervējamie paši sagādāja. Reiz kāds
taujas programmu “Rupjmaize”. Tā pa- akadēmiķis uz interviju atnāca ar samazām “Latvijas Radio 2” pārgāja tikai viem diskiem, tad nospēlējām gan “Pink
uz latviešu valodā skanošām dziesmām. Floyd”, gan kādu “Bītlīti” (The Beatles).
Tie bija spoži laiki, jo mūsu radio bija “Studijā” veidoju arī Līgo raidījumu.
ļoti augsts klausāmības reitings – gandrīz Sāku ar Jāzepa Vītola fragmentu, Rai30%. Grūtības gan sagādāja pāreja no len- monda Paula un Māra Čaklā “Tautas
šu formāta uz jauno kompaktdisku for- acīm”, Andreja Lihtenberga dziesmām.
mātu. Bija daudz ārzemju mūzikas kom- Nākamajā dienā mani ņēma pie šlipstes,
paktdisku, bet no latviešu izpildītājiem jo šķita aizdomīgi, pārāk latviski. Par
bija varbūt tikai kādi trīs. Raimondam daudz Līgo.
Paulam pat neviens disks vēl nebija. Visa Pats tagad radio klausāties?
mūzika bija ierakstīta tikai lentēs, un tā Ļoti maz. Septiņos no rīta paklausos, kā
visa bija jāpārraksta kompaktdiskos.
jubilārus sveic. Pirmdienas vakarā klau“Latvijas Radio 2” vēl aizvien ir viens sos Daigas Mazvērsītes “Zelta graudus”.
no augstākajiem reitingiem…
Tur iet vairāk tas retro! Maniem gadiem!
Nu jau mazāks, jo daudz jaunu radio Bet man jau visu laiku jāstrādā ar savu

Monika Griezne

* https://www.youtube.com/watch?v=FBNSEEBcu6U
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“Mans
Ādažu novads”!

KONKURSS

Ja Tev patīk fotografēt un vēlies, lai
Tavas fotogrāfijas pamana arī citi,
aicinām piedalīties Ādažu novada
domes rīkotajā fotokonkursā “Mans
Ādažu novads”. Konkursā var piedalīties ikviens Ādažu novada iedzīvotājs,
neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās
un profesionālajām fotografēšanas
iemaņām. Fotogrāfijām jāraksturo
vietas, cilvēki, notikumi vai svētki
Ādažu novadā. Dalībnieku pieteikumus un fotogrāfijas gaidīsim no 15.
marta līdz 2. septembrim elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv
ar norādi “Foto konkursam” līdz konkursa norises beigām.
Konkursa pirmās vietas ieguvējs balvā saņems 100,00 eiro, otrās vietas
ieguvējs – 80,00 un trešās vietas ieguvējs – 60,00 eiro. Atzinības rakstus
konkursa uzvarētājiem pasniegsim
pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai
veltītajā svinīgajā pasākumā 2017.
gada novembrī, naudas balva tiks
pārskaitīta uz laureāta konta numuru
pēc svinīgās apbalvošanas. Konkursa dalībnieku fotogrāfijas tiks izmantotas domes publicitātes materiālu,
mājaslapas un informatīvo izdevumu
veidošanā.
Pirms piedalies, izlasi nolikumu!
Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības mājaslapā www.
adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/ Konkursi/Foto konkurss “Mans Ādažu novads”.
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Ādažu novada dome uzsākusi LEADER projekta “Velo infrastruktūras
uzlabošana Ādažu novadā” īstenošanu. 2016. gada novembrī projekts tika
apstiprināts Lauku atbalsta dienestā.
Projekts izstrādāts, ņemot vērā pašvaldības plānošanas dokumentos noteiktās
prioritātes – attīstīt gan ikdienas, gan
rekreatīvo (atpūtas) velokustību, palie-

šanā, nodrošinot Ādažu novada pievilcību,
kas var kļūt par priekšnosacījumu jaunu
integrētu tūrisma un citu saistītu pakalpojumu un produktu piedāvājumam. Izstrādājot projekta pieteikumu, tika apzināti arī
mājražotāji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, kuru ieteikumi tika izvērtēti jauno
velo maršrutu izstrādē.
Lai nodrošinātu informāciju par Ādažu
novadā esošajiem un plānotajiem velo maršrutiem,
paredzēts katrā izveidotajā velo infrastruktūras objektā uzstādīt informatīvos
stendus, kā arī veikt esošo
velo maršrutu numurzīmju
nomaiņu un jauno maršrutu marķēšanu, atbilstoši ES
un nacionālajai kopējai numerācijas sistēmai. Plānots
izdot arī informatīvo materiālu – bukletu par velomaršrutiem Ādažu novadā.
Projekta plānotās kopējās izmasas ir
1 6321,44 EUR, t.sk., ELFLA finansējums
ir 12 004,83 EUR. Projekta realizāciju un
uzraudzību nodrošina Ādažu novada Attīstības un investīciju daļa, bet projekta
ietvaros izveidotos velo infrastruktūras
objektus apsaimniekos Saimniecības un
infrastruktūras daļa.

lināt rekreatīvo maršrutu skaitu, popularizējot novadu, kā arī, sadarbojoties ar
blakus esošajiem novadiem, veidot savstarpēji saistītus Pierīgas brīvdienu velomaršrutus.
Projekta mērķis – labiekārtot ārtelpu, izveidojot trīs publiski pieejamus velo infrastruktūras objektus ar velostatīviem,
velopumpjiem un velosipēdu remontu
Iveta Grīviņa, Gunta Dundure
stendiem; veicināt sabiedrības iesaistīšanos aktīvā tū(,523$66$9,(1Ŝ%$
risma un drošas
velo infrastrukAtbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
tūras izmanto(,523$,19(67Ŋ/$8.8$39,'26
(LURSDV/DXNVDLPQLHFŝEDVIRQGV
ODXNXDWWŝVWŝEDL

Pieņem noteikumus par apstādījumu teritoriju
labiekārtošanu un aizsardzību Ādažu novadā
2016. gada 27. septembrī Ādažu novada
dome apstiprināja saistošos noteikumus
Nr. 24/2016 “Par apstādījumu teritoriju
labiekārtošanu un aizsardzību”. Šo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt kārtību,
kādā Ādažu novada pašvaldības administratīvās teritorijas publiski brīvi pieejamajā ārtelpā tiek labiekārtota vide, ierīkoti
un aizsargāti apstādījumi, kā arī atbildību
par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Noteikumi nosaka vienotu kārtību apstādījumu plānošanai, projektēšanai,
iekārtošanai un uzturēšanai pašvaldības teritorijā. Mērķgrupa, uz
kuru attiecināms šo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā esošo publisko
apstādījumu īpašnieki un tiesiskie
valdītāji. Jauno noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas
un ilgtspējīgas ainaviski pievilcīgas
vides veidošanu un uzturēšanu no-

vada administratīvajā teritorijā. Plašāk ar
saistošajiem noteikumiem var iepazīties
mājaslapā www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Saistošie noteikumi”, drukātā veidā
ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1.
stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā
Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un Ādažu novada
bibliotēkā Gaujas ielā 27B.
Iveta Grīviņa

Publicitātes foto

Piedalies fotokonkursā

Uzlabos velo infrastruktūru
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MŪSU CILVĒKS
bibliotēka var pirkt grāmatas fonda papildināšanai un atjaunošanai. Protams,
ir grāmatas, kas viena var maksāt arī 30
eiro.

Februārī visā Latvijā tika izsludināts
konkurss “Pagasta bibliotekārs – gaismas nesējs”, apbalvojumam aicinot
pieteikt pašaizliedzīgus, darbīgus, iedvesmojošus mūsu mazo gaismas piļu
darbiniekus. Ādažu mazo gaismas pili
jau 18 gadus vada Mirdza Dzirniece,
kuru lasītāji mīļi iesaukuši par Mirdziņu. Kopš Ādažu bibliotēka no Ādažu vidusskolas nonākusi jaunās telpās
Gaujas ielā, tās apmeklētāju skaits
ievērojami pieaudzis, reizēm sasniedzot līdz pat 100 lasītājiem dienā. “Kad
lasītājs taujā pēc kādas grāmatas, uzreiz zinu, kur tā ir un kā izskatās. Nav
ilgi jāmeklē,” atzīst Ādažu bibliotēkas
vadītāja, aiz kuras ārējās vienkāršības
slēpjas intelekta milzis ar fascinējošām
zināšanām literatūrā, ģeogrāfijā, vēsturē un arī sportā.
“Reizēm bibliotēkā ir pat 100 apmeklētāju
dienā, bet vidēji tie ir līdz 70 lasītāji dienā. Kad Ādažu bibliotēka atradās skolā,
nāca daudz mazāk cilvēku, jo, visticamāk, uztvēra
to kā skolas, nevis novada
bibliotēku,” pieredzē dalās bibliotēkas vadītāja.
Jautāta, kā izvēlas, kādas
jaunās grāmatas bibliotēka iegādāsies, viņa atbild,
ka ņem vērā gan lasītāju
vēlmes un ieteikums, gan
likumā noteikto par dažādu nozaru literatūras
papildināšanu.

grāmatas par ievērojamiem cilvēkiem:
“Grāmata par Porziņģi, protams, bija un
ir topā. Tāpat vairāk interesējas par tiem,
kuri svin kādu apaļu jubileju. Par Raimondu Paulu, Jāni Streiču.” Kas notiek, ja
daudzi grib lasīt vienu grāmatu? “Sistēmā
redzu, ka, piemēram, šobrīd uz vienu pasūtījumu rindā ir vairāki cilvēki. Ja kādas
grāmatas mūsu sistēmā nav, sadarbojamies ar citām bibliotēkām, lai grāmata pie
lasītāja tomēr nonāktu. Mūsu fondā ir ap
12 700 grāmatu. No akreditācijas komisijas guvām atzinumu, ka mūsu bibliotēkā
ir ļoti labs grāmatu fonds,” stāsta Mirdza
Dzirniece.

0,43 eiro par grāmatu gadā
Bibliotēkas vadītāja stāsta, ka pēc Ministru kabineta noteikumiem katram iedzīvotājam pienākas viena grāmata par 0,43
eiro gadā. Tas nozīmē, ka vietējai bibliotēkai grāmatu iegādei pienākas šī summa
(0,43 eiro) reizināta ar iedzīvotāju skaitu konkrētā vietā. Par šo naudu tad arī

Porziņģis un citi
Bibliotēkas vadītāja ievērojusi, ka lasītājiem patīk
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Brīvdabas grāmatu plaukts Gaujas svētkos Ādažos.

Mirdza Dzirniece 18 gadus strādājusi par
sporta skolotāju un vadījusi Sporta katedru Ādažu vidusskolā. Vienlaicīgi saņēmusi piedāvājumu strādāt arī bibliotēkā.
Arī viņai pašai mājās ir liela bibliotēka.
“Jau agrā bērnībā izlasīju Kārļa Skalbes
“Kopotos rakstus”. Mājās bija daudz izdevumu no 20.gs. 30. gadiem. Iemācījos
lasīt arī vecajā drukā. Atceros sevi 4.klasē.
Skolotājai bija grāmata vecajā drukā, viņa
gribēja mūs ar to pārsteigt. Es uzreiz pacēlu roku, sakot, ka protu to lasīt un gāju
priekšā!” atceras Mirdza. Jau mājās viņa
vecajā drukā lasījusi tautasdziesmas. Sabiedrībā pastāv stereotips par sportistiem
kā cilvēkiem, kuri drīzāk nelasa grāmatas. Kā tas gadījies, ka sports un literatūra – abas šīs jomas – ir vienlīdz mīļas?
“Vidē, kurā izaugu, visi daudz lasīja. Manas mammas audžuvecākiem, ar kuriem
es izaugu, bija liela bibliotēka. Lasīju Ernestu Hemingveju, Robertu Luisu Stīvensonu, zināju, ka ir divi Tolstoji – Ļevs
Tolstojs un Aleksejs Tolstojs.”

Sporta vingrošana, vieglatlētika
Kā nonācāt līdz sportam? “Mans audžubrālis nodarbojās ar moderno pieccīņu.
Skolā bija ļoti labs sporta skolotājs, kurš
prata aizraut. Es skrēju, spēlēju bumbu,
nodarbojos ar sporta vingrošanu, vieglatlētiku. Kad novērtēja manas spējas
un uzaicināja komandā, lai sacenstos ar
kādu citu skolu, bija milzīgs prieks. Vēlāk
jau mācījos Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolā, pēc tam – Sporta pedagoģijas akadēmijā. Sporta skolā specializējos
vidējo distanču skriešanā,” stāsta Mirdza.
Kādēļ izvēlējāties doties uz Sporta akadēmiju, nevis, piemēram, studēt literatūru,
filoloģiju? “Laikam jau savu treneru iespaidā. Pēc viņu ieteikumiem iesniedzu
pieteikumu Sporta akadēmijā. Mani interesēja arī
ģeogrāfija. Uz filologiem
gan es negribēju iet, nevēlējos kļūt par latviešu valodas
un literatūras skolotāju, kurai vakaros jālabo sacerējumi un citi rakstu darbi. Tas
ir ļoti grūts darbs.”

Mīlestības romāni? Nē.
Foto – Monika Griezne

Mazā gaismas pils

Foto – Laima Jātniece

Starp sportu un literatūru

Kāds žanrs pašai vistuvākais? “Stāsti un romāni. Arī
dektīvi. Konana Doila darbus esmu izlasījusi krievu
valodā. Piedzīvojumu, ceļojumu un vēstures romāni.
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Tādi mīlestības romāni – nē. Žorža Sanda
“Konsuela”, varu lasīt jebkuru Mopasāna
darbu. Man patīk Hemingvejs, Selindžers,
Fidžeralds, Londons. Esmu izlasījusi lielāko
daļu no Dimā darbiem. Saista arī folklora,
brīnumpasakas. Bērni un mazbērni reizēm
pasmejas par to, ka man patīk pasakas, bet,
ja kaut kas dzīvē noiet greizi, palasiet pasakas vai paskatieties pasaku filmas!”

tēvs nemaz mani nav redzējis. Viņu iesauca
padomju armijā. Kad mana mamma zaudēja savu brālīti un mammu, viņu pieņēma
audžu ģimenē. Bija jāslēpjas, jo 1949. gadā
sekoja otrā izsūtīšana. Mums izsūtīšana
gāja secen, bet radus izsūtīja. Interesanta
pieredze dzīvot tik dažādos laikos – pēc
Otrā pasaules kara, t.s. padomju laikā un
tagad. Ja kāds saka, ka grib atpakaļ padomju laiku, es tam nevaru piekrist.”

Pasakas – balzams dvēselei

Optimiste

Kā pašai liekas, kādēļ pasakas tik ļoti saista? “Varbūt tādēļ, ka bērnība nebija tik rožaina. Pēckara bērniem nebija viegli. Mans

Mirdza Dzirniece stāsta, ka pēdējā laikā
negriboties neko ļoti nopietnu un “sma-

SPORTS

NOVADĀ

gu” lasīt. Kāpēc? “Varbūt dēļ tā, kas notiek pasaulē. Piekrītu klausītājam, kurš
radio nupat teica – nav taču nevienas
pozitīvas ziņas, izņemot – par Porziņģi. Man labāk patiktu, ja ziņas sāktu ar
kaut ko labu, nevis sliktu, bet latviešiem
– čīkstētājiem – tas, protams, nepatiktu.
Es esmu optimiste. Citādi vienmēr viss
– slikti. Spīd saule – par karstu, uzsnieg
sniegs – ak, grūti, sniegs jātīra. Latvijā
nav tādu dabas katastrofu, kā citur pasaulē, mums ir paveicies!
Monika Griezne

Baltijas valstu sacensībās tūrismā veiksmīgi startē Ādažu vidusskolas skolēni

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

pārstāvēja Latviju starptautiskajās Baltijas valstu
sacensībās sporta tūrismā
telpās, kas 24. un 25. februārī norisinājās Lietuvā.
Komandām bija jāveic divas vai trīs (atkarībā no vecuma) dažādas distances,
kuru laikus summējot, tika
noteikta vieta. Tāpat katram dalībniekam trase bija
jāveic individuāli. Uzrādījām pārsteidzošus rezultātus! Jaunākās
grupas komanda kopvērtējumā ieguva
1. vietu, vidējā grupa – 3. vietu! Individuālajā vērtējumā Signei Zvirbulei – 1.

Ādažu vidusskolas tūristi – Līva Eglīte,
Oskars Rudzītis, Annija Ābele, Edvards
Radziņš, Adrians Gudermanis, Kristiāna Gudermane un Signe Zvirbule

vieta, Kristiānai Gudermanei – 5. vieta,
Līvai Eglītei un Adrianam Gudermanim – 10. vieta. Paldies skolotājai Evai
Jākobsonei!
www.adazuvidusskola.lv

Publicitātes foto

22. martā atbalsta grupas nodarbība vecākiem,
kuri audzina bērnu ar īpašām vajadzībām
Ādažu Sociālais dienests piedāvā iespēju
vecākiem, kuri audzina bērnu ar īpašām
vajadzībām, iesaistīties bezmaksas atbalsta grupā “Mainos es – mainās pasaule”.
Darbs grupā vecākiem palīdzēs atklāt
jaunus mijiedarbības veidus ar apkārtējo
pasauli, dziļāk izprast savas jūtas, atrast
atbilstošāko risinājumu, ieraudzīt savas
stiprās puses, pieņemt izaicinājumus un
veidot dzīvi radošāk, kā arī harmonizēt
emocijas. Grupas dalībnieki neformālā
gaisotnē pie kafijas vai tējas tases varēs
iepazīties gan ar teorētisko materiālu,

gan attīstīt praktiskās iemaņas, kā arī
dalīties pieredzē ar speciālistiem un domubiedriem dažādu situāciju risināšanā.
Atbalsta grupas nodarbības notiks 10
reizes Gaujas ielā 13/15 (Sociālā dienesta telpās), katra mēneša trešajā trešdienā
no plkst. 18.00-20.00. Pirmā nodarbība
22.03.2017. Nodarbības vadīs psiholoģe
Inita Gaile, tālr. 29299987. Atbalsta grupas notiks projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu
novadā” ietvaros.
Ādažu Sociālais dienests

23. martā plkst. 17.00 Ādažu Sociālajā dienestā –
atbalsta grupas nodarbības cilvēkiem, kuri ilgstoši meklē darbu
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nas prasmes, to pilnveidošana”, “Personības resursi – kā tos meklēt un pielietot dzīvē?”, “Dzīves un darba līdzsvars.
Dzīves mērķi un plāns – kā tos realizēt?”
Nodarbības vadīs psiholoģe un karjeras
konsultante Marina Dango. Atbalsta
grupas notiks projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
Ādažu novadā” ietvaros. Pieteikties pa
tālr. 67997744

Publicitātes foto

Ādažu novada domes Sociālais dienests
aicina apmeklēt nodarbības, lai motivētu uzsākt darba attiecības, kā arī
risinātu bezdarbu izraisošās sociālās
problēmas, sniegtu psiholoģisko atbalstu, kā arī veicinātu stresa vadības prasmju apguvi. Nodarbību tēmas – “Kas es
esmu? Kurp es eju? Kā es tur nokļūšu?”,
“Darba zaudējums kā psiholoģisks fenomens. Stresa vadības prasmju apguve”,
“Darba meklēšanas un pašprezentēša-

Ādažu Sociālais dienests
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Kā Iļķene pie vārda tika
Dažādos vēstures periodos mūsu novadam cauri vijušies ceļi, kam savulaik
bijusi nozīmīga politiska, militāra vai
saimnieciska nozīme. Jau pirms vācu
krustnešu ienākšanas šeit dzīvojošās
baltu un lībiešu ciltis bija radījušas
savus tirdznieciskos ceļus ar Igauniju,
Pleskavas, Novgorodas un Polockas zemēm. 13. gadsimta sākumā krustneši
izbūvēja ceļu pāri pārpurvotam ezeram, lai taisnā virzienā no Rīgas nokļūtu savos atbalsta punktos Vidzemē. Šis
stratēģiski nozīmīgais tranzītceļš vairāku gadsimtu garumā šķērsoja Ādažu
draudzes novadu1.
Gaujai pāri tikt varēja vairākās vietās2, taču viena no pārceltuvēm bijusi
sevišķi nozīmīga – Iļķenes pārceltuve
(Hilschensfähr).

Iļķenes pārceltuve
Gaujas pārceltuve (pie tagadējām Āņu
mājām), kura savu nosaukumu Iļķene ieguva 16. gadsimta beigās, ilgi kalpojusi
ceļinieku nokļūšanai uz Straupi, Cēsīm,
Valmieru, Alūksni, Tallinu, Stokholmu,
Narvu, Pēterburgu un citām vietām. Indriķa hronika stāsta par Rīgas vāciešiem,
kuri 1211. gada vasarā kopā ar Daugavas līviem zirgos nonākuši pie Gaujas,
lai pārietu to kādā viņiem zināmā vietā
(die Fähre uber die Aa) un, nakti jājot,
rītausmā sasniegtu Kaupo pili. Vēstures pētnieki pieņem, ka hronikā minētā
Gaujas (Aa – Gauja vācu val.) pārceltuve
visdrīzāk bijusi pie tagadējās Iļķenes, ņemot vērā faktu, ka vēsturiskie ceļi pamatvilcienos palika nemainīgi. Attālums no
Iļķenes līdz Turaidai ir ap 30 km, ko jāšus
viegli varētu sasniegt vienā vasaras naktī.

Ramma prāmis (Ramen-Fähr)
Pirms labi zināmā Gaujas šķērsošanas
vieta ieguva Iļķenes vārdu, šo pārceltuvi 1463. gadā Rīgas domkapituls izlēņoja

kādam Matiasam Rammam, un 133 gadu
garumā to dēvēja par Ramma prāmi.
1596. gadā (pēc citām ziņām 1599. gadā)
M. Ramma pēcnācējs Johans Ramms
savu muižiņu kopā ar pārceltuvi, četrām
labām zemnieku saimniecībām un tā
saukto vienkāji (dokumentos tā apzīmēja cilvēku, kurš klaušas pildīja bez zirga)
pārdeva valsts sekretāram un Rīgas rātes
sindikam (juridiskais konsultants) Dāvidam Hilhenam. Pēc jaunā īpašnieka vārda bijušo Ramma pārceltuvi, latviskojot
uzvārdu Hilhens, turpmāk sāka dēvēt
par Iļķeni.

Humānists Dāvids Hilhens –
jaunais Iļķenes īpašnieks
Eiropā tolaik bija nostiprinājies jauns pasaules uzskats – humānisms. Humānistu idejas, kas tik ļoti atšķīrās no viduslaiku dogmām, pauda iecietību pret citu
uzskatiem, paražām, ticību un rosināja
visdažādākajos veidos stiprināt cilvēcisko solidaritāti.
Jaunais Iļķenes īpašnieks Dāvids Hilhens
(1561-1610) bija aktīvs humānisma ideju
paudējs, publicists un jurists – viena no

interesantākajām personībām toreizējā
Livonijas vēsturē. Viņa labo darbu uzskaitījums ir gana plašs, minēšu vien populārākos. Pēc D. Hilhena uzaicinājuma
1588. gadā Nikolajs Mollīns pārcēla savu
grāmatu spiestuvi no Holandes uz Rīgu,
reformācijas laikā Iļķenes īpašnieks ierosināja no katoļu klosteriem un skolām
konfiscētajām grāmatām izveidot pirmo Rīgas pilsētas bibliotēku (Bibliotheca
Rigensis). D. Hilhens bērnu aizgādībai dibināja pirmo Rīgas bāriņu tiesu un reformēja Rīgas Domskolu. Viņa izstrādātie
Vidzemes zemes tiesību projekti (1599),
būtiski ietekmēja vēlākos dzimtbūšanas
tiesību dokumentus. Ilgu laiku Dāvids
Hilhens bija Polijas kanclera, zinātnes un
mākslas mecenāta J. Zamoiska uzticības
persona. Privātajā dzīvē – Rīgas birģermeistara Franča Nienstedes znots, kas,
iespējams arī nebija mazsvarīgi, īstenojot
iecerētos projektus.

Hilhenu apsūdz valsts nodevībā,
nodedzina Iļķenes muižu
Poļu – zviedru kara laikā Iļķenes īpašnieks tika ierauts politiskajās intrigās un
apsūdzēts valsts nodevībā; viņam piesprieda nāves sodu, atņēma īpašumus un
nodedzināja arī Iļķenes muižu. Paspējis
aizbēgt no saviem nelabvēļiem, D. Hilhens iestājās Polijas-Lietuvas karaspēkā
un kopā ar draugiem piedalījās kaujās
pret zviedriem. Šī kara laikā karaspēka
vajadzībām pie Iļķenes tika uzcelts īpašs
pontona tilts. Vēlāk tiltu atkal nojauca
un pārceltuve turpināja savas iepriekšējās funkcijas. Iļķenes saimnieku reabilitēja 1609. gadā, atdeva visus īpašumus un
atjaunoja amatos.

Ienākumi ģimenei –
uz mūžīgiem laikiem
Savas dzīves laikā D. Hilhens panāca, ka
Iļķenes pārceltuve no katra, kurš vēlēsies

1

Ādažu draudzes novads bija vēsturiska administratīva vienība Latvijas teritorijā no 13. līdz 19. gadsimtam. Viduslaikos ar to apzīmēja kara draudzes pārvaldīto teritoriju, vēlāk tas kļuva par administratīvu teritorijas (novadu) apzīmējumu.
2
Zamuela prāmis (Samuel-Fähr), Lilavu pārceltuve, Remberģu pārceltuve u.c.)
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tikt pāri Gaujai šai vietā, viņa ģimenei
uz mūžīgiem laikiem nodrošinās ienākumus. Muiža un pārceltuve ģimenei
piederēja līdz 1760. gadam, kad viens
no Dāvida pēcnācējiem, leitnants Jēkabs
Johans fon Hilhens, īpašumu novēlēja savai sievai, dzimušai Kristīnei Elizabetei
fon Rihterei. Pēc viņas nāves Iļķene pārgāja Rihteru ģimenes īpašumā.

Broce Iļķenē

prāmis 17. gadsimtā bija citas konstrukcijas pārceltuve – divas tauvas abos krastos bija piestiprinātas pie lielām spolēm,
kas griežot pārvilka plostu uz otru krastu. To dēvēja par gliemeža konstrukciju.

Maksa
Cik bija jāmaksā Iļķenē par pāri tikšanu?
16. gs. beigās par nevācieti ar 1 zirgu – 6
graši, bet par vācieti ar 1 zirgu – 9 graši, vācieti ar 2 zirgiem – 24 graši. Dāvida
Hilhena
vārdu
saglabājusi arī agrākā Iļķēnsala jeb
Rutku sala Daugavā (dzimtīpašumā piešķirta 1593.
gadā).

Karaliskā pasta
stacija Nr. 2

piecpadsmit Vidzemes pasta stacijām,
savu darbu atsāka 1712. gadā. Tagad tās
atradās pie nozīmīgā Krievijas impērijas
zirgu pasta ceļa Rīga – Tartu (Tērbata) –
Pēterburga. Gadu vēlāk sekoja kāds nozīmīgs notikums – 1713. gada martā pa
Lielo Vidzemes pasta ceļu, atgriežoties
no ārzemēm, brauca Pēteris I. Kā apliecina ieraksti viņa ceļojuma žurnālā, cars
un viņa svīta apstājās pie Iļķenes prāmja,
kur šķērsoja Gauju.

Iļķenes pasts un pasta
komisāra zīmogs
1843. gadā tika izstrādāts jauns projekts
Iļķenes zirgu pasta stacijas ēkai. Uzbūvēja jaunu pasta stacijas dzīvojamo
māju, kurā bija paredzētas vairākas istabas pasažieriem, pasta komisāra dzīvoklis un dienesta telpas. Pie stacijas
iekārtoja lielus zirgu staļļus un aplokus,
jo vienlaicīgi te bija jāuzturas 50-70
zirgiem. Kompleksam piederēja arī iespaidīgs skaits saimniecības ēku – klēts,
ratnīca, pirts, pagrabs, smēde, siena
šķūnis, dažādas noliktavas ratu glabāšanai, izveidoti arī prāvi sakņu dārzi,
kur izaudzēt visu nepieciešamo ceļotāju
ēdināšanai.
Iļķenes pasta stacija bija arī viena no

Vidzemei
esot
Zviedrijas valsts
sastāvā,
1639.
gadā cauri Ādažiem tika ierīkota
Prāmis ar ceļiniekiem šķērso Gauju pie Iļķenes. 1795. gads.
karaliskā
pasta
J.K. Broces zīmējums.
satiksme
starp
Dažus gadus vēlāk Rīgā ieradās Johans
Rīgu un Tērbatu. 2,5 jūdzes3 no Rīgas
Kristofs Broce, izcilais apgaismības laikbija pasta ceļa stacija Nr.1 – Sarga krogs
meta mākslinieks un novadpētnieks,
Ādažos, bet pie Iļķenes – Hilhenu krogs
kurš ar apbrīnojamu precizitāti dokuar zirgu maiņas vietu
mentēja sava laika sabiedrību un sadzīvi.
(Hilhensfahre)
bija
Par laimi, arī Iļķenes pārceltuve viņam
karaliskā pasta stacija
bija likusies gana nozīmīga un, uzturoNr.2.
ties šai vietā, tika radīti apraksti un zīZiemeļu kara (1710mējumi, kurus ar interesi varam aplūkot
1721) laikā Ādažu
šodien.
teritoriju, kas atraBroces zīmētais Iļķenes prāmis
dās aktīvā karaspēka
J.K. Broces zīmētais Iļķenes prāmis sa- koncentrācijas zonā,
izpostīja.
stāvēja no kopā savienotu baļķu plosta, pamatīgi
kuru seklā ūdenī stūma uz priekšu ar Statistika rāda, ka no
kārti. Kur ūdens bija dziļāks un strau- Ādažu muižas zemjāks, prāmi pārvilka ar tauvas palīdzību, niekiem dzīvi palikas bija nostiprināta abos krastos. Tau- kuši vien 177 (miruši
Iļkenes pārceltuve darbojās vēl 20.gs. 20-40.gados.
va stiepās no baļķa, kas bija uzstatīts uz 604), bet no Iļķenes Foto 1936.gads.
plosta, lai neļautu upes straumei plostu muižas dzīvi 9 (miruaizraut. Plostu velkot, tauvu kustināja ši 55). Zviedru valdības ierīkotā Iļķenes Draudžu pasta institūta sastāvdaļām. Un
tas nozīmēja, ka Iļķenes pasta stacija apdivi cilvēki. Laterna un soli uz prāmja pasta stacija un krogs nodedzināti.
bija ierīkoti ļaužu ērtībām, tādu citiem Pēterburgas ceļš, cars šķērso Gauju kalpoja arī kaimiņu – Allažu draudzi, kā
arī nodrošināja pasta saiņu (preses izdeprāmjiem Vidzemē nemaz nebija.
ar Iļķenes prāmi
Iepriekšējais īpašnieka D. Hilhena laika Ādažu krogs un Iļķene, divas no pavisam vumi, vēstules u.c. sūtījumi) nogādāšanu
uz un no Mālpils, Nītaures un Zaubes
draudzēm. Uz katra sūtījuma Iļķenes
pasta komisārs uzspieda zīmogu ar
savas stacijas nosaukumu – Iļķene.
Šāds Draudžu pasta institūts bija attīstīts tikai Vidzemes guberņā, tas pamatojams ar te dzīvojošās sabiedrības
augstāku izglītības un kultūras līmeni. Krievijas iekšzemes guberņās šāda
institūcija nedarbojās.
Iļkenes pārceltuve 1795. gadā. J.K. Broces zīmējums.
3

Elita Pētersone

Jūdzes senatnē bija dažāda garuma. Vidzemes jūdze = 7,1 km, zviedru jūdze = 10,6 km
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Būtiska informācija dzīvokļu īpašniekiem par izmaiņām Dzīvokļu īpašuma likumā
Ar 2017. gada 1. janvāri stājušies spēkā veikšanu un izmantošanas kārtību no- spiests maksāt bijušais īpašnieks.
būtiski grozījumi Dzīvokļa īpašuma li- saka dzīvokļu īpašnieku kopība.”
Tas pats ir jādara arī īpašuma atsavinākumā. Šīs izmaiņas ievieš skaidrību un Informēt? Neinformēt? Informēt!... šanas gadījumā, jo citādi Ādažu Namprecizē vairākus līdz šim nedefinētus vai Jauns dzīvokļa īpašnieka pienākums – saimnieks turpinās izrakstīt rēķinus un
viegli pārprotamus jautājumus. Grozīju- informēt par īpašuma tiesību maiņu
sūtīt apmaksai tam dzīvokļu īpašniekam,
mi kopumā vērtējami pozitīvi, jo nodro- Kad cilvēks iegādājas īpašumu, tas ir no- ar kuru ir noslēgts mājas pārvaldīšanas
šina ātrāku un efektīvāku lēmumu pie- zīmīgs un atbildīgs solis viņa dzīvē. To- līgums un kura īpašums ir ierakstīts Zeņemšanu. Kā izmaiņas skars ādažniekus, mēr jāņem vērā, ka līdz ar dokumentu mesgrāmatā. Tas var radīt nepatīkamas
kuri dzīvo daudzdzīvokļu mājās un ir parakstīšanu un atslēgu iegūšanu sākas situācijas bijušajiem dzīvokļa īpašniene vien jauna un ērtāka dzīve, bet arī jau- kiem, traucēt īpašuma pārvaldīšanu un
Ādažu Namsaimnieka klienti?
Vairs nebūs nepieciešams 100% balso- ni pienākumi un atbildība.
attīstību ne tikai konkrētajam cilvēkam,
Jaunākās Dzīvokļa likuma izmaiņas pa- bet arī kaimiņiem – pārējiem daudzdzījums
Pats būtiskākais lēmums iepriecinās tos redz jaunus pienākumus abiem darījuma vokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem.
dzīvokļu īpašniekus, kas ir saskārušies dalībniekiem – esošajam dzīvokļa īpaš- Parāds nav brālis, pat ne attāls radiar situāciju, kad īpašnieki
nieks – jaunais izsoles renespēj pieņemt lēmumu, jo
gulējums taisnīgi sadala
regulējums paredzēja 100%
atbildību par maksājudzīvokļu īpašnieku balsomiem
jumu, bet tas kaut kādu ieIr ieviesta skaidrība – iegāmeslu dēļ nebija iespējams.
dājoties dzīvokļa īpašumu
Tagad, lai pieņemtu lēmuizsolē, par pārvaldīšanas
mu par mājas kopīpašumā
pakalpojumiem būs jāsāk
esošās daļas, piemēram,
norēķināties no tās dienas,
mājas teritorijas, lietošakad ir stājies likumīgā spēnas kārtību vai ierobežojukā tiesas nolēmums par izmiem, ir nepieciešams, lai
soles akta apstiprināšanu.
nobalsotu ¾ jeb 75% dzīTas atrisinās neskaidrības
vokļu īpašnieku.
par pārvaldīšanas pakalTāpat kopš šī gada 1. janpojuma maksāšanas uzvāra noteikts arī laika
sākšanu tajos gadījumos,
ierobežojums
dzīvokļa
kad jaunais dzīvokļa īpaīpašnieku kopības lēmuma
šuma ieguvējs nevarēs
iesniegšanai pārvaldnielaicīgi pārņemt īpašumu
kam – ne vēlāk kā viena Podniekos, Ūbeļu 15 daudzdzīvokļu ēkas pirmajā stāvā atrodas privātais valdījumā.
bērnudārzs Patnis.
mēneša laikā no lēmuma
Laba ziņa arī uzņēmējiem
pieņemšanas dienas.
niekam ir pienākums rakstiski infor- – varēs vienkāršāk pārveidot dzīvokli
Protams, lēmumu pieņemšanai nepie- mēt mājas pārvaldnieku par īpašuma uzņēmējdarbībai
ciešamais balsu skaits ir jau noteikts li- tiesību maiņu, savukārt jaunajam dzī- Jaunās likuma izmaiņas vairs nepieļauj
kuma kārtībā, kā arī definēts lēmuma vokļa īpašniekam ir jāiesniedz pārvald- situāciju, kad dzīvokļu īpašnieku kopība
pieņemšanai atvēlamais laiks. Tomēr niekam jaunās īpašuma tiesības aplieci- varētu pieņemt arī subjektīvus, nelikumāju pārvaldīšanas un uzturēšanas iz- nošs dokuments. Tas nozīmē, ka tūlīt pēc mīgus lēmumus. Piemēram, aizliegt pirdevumiem līdzekļi ir nepieciešami pastā- dzīvokļa iegādes jaunajam īpašniekam mā stāva īpašumu pārveidot par uzņēvīgi. Ādažos visu Ādažu Namsaimnieka jāvēršas pie sava nama pārvaldnieka, lai mumu – bērnudārzu, veikalu vai biroju.
pārvaldīto daudzdzīvokļu māju dzīvokļu noslēgtu līgumu. Ādažu Namsaimnieka Likumā paredzēts, ka dzīvokļa īpašnieks
īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu veidot uz- jaunos klientus uzņēmuma darbinieki savu atsevišķo īpašumu var lietot pēc sakrājumus remontiem un attīstībai. Tagad labprāt iepazīstinās ar apsaimniekoša- viem ieskatiem, ja tas atbilst visām nortas ir nostiprināts arī likumā: “Dzīvokļa nas sistēmu un pakalpojumiem, kā arī matīvo aktu prasībām un līdz ar to neīpašnieks, atbilstoši viņa dzīvokļa īpašu- palīdzēs kvalitatīvi un ātri noslēgt dzī- var traucēt pārējiem mājas iedzīvotājiem.
mā ietilpstošās kopīpašuma domājamās vojamo māju pārvaldīšanas līgumu. Informācija par likumu, avots: Dzīvokļu
daļas apmēram, obligāti un regulāri veic Praksē diemžēl pastāv iespēja, ka jau- īpašuma likums, pieejams elektroniski
uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma nais dzīvokļa īpašnieks laicīgi nereģistrē https://likumi.lv/ta/id/221382-dzivokpamata noteiktos naudas maksājumus iegādāto dzīvokli Zemesgrāmatā, tādēļ la-ipasuma-likums
Ādažu Namsaimnieks
uzkrājumu fondā. Naudas iemaksu visus ar dzīvokli saistītos maksājumus ir
Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. panta
pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 22.02.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/51, adresē Lāceņu iela 14, Kadaga, Ādažu
novadā, Vladimiram Aparinam (dzim. 15.04.1970.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punktu; ar
deklarācijas iesniegšanas datumu, 22.02.2017. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/17/52, adresē “Kadaga 9”-77, Kadaga, Ādažu novadā, Eduard Ozol (dzim.
05.05.1996.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.panta pirmās daļas pirmo punktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas
attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232.kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu
novads, LV-2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
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Foto – DK ‟Sānsolītis” arhīvs

Deju kolektīvam “Sānsolītis” – 20

Tas sākās kādā vakarā, kad es sēdēju
darbā un kārtējo reizi klausījos, kā vecās pagastmājas zāli piedimdina Ādažu skolas dejotāji skolotājas Vitas un
Ināras vadībā. Trakoti gribējās dejot
pašai un kādā pauzē gāju taujāt, vai
Ādažos ir arī kāds kolektīvs, kur dejot
vidējai paaudzei. Izrādījās, ka nav gan.
Tā dzima doma, ka vajadzētu kolektīvu saveidot, jo ir taču bijušie “Sprigulīša” dejotāji, kuri vairs nav jaunieši
un Glābšanas dienesta puiši arī varētu
nākt talkā. Turklāt jāpaspēj sevi pieteikt nākamajiem Deju svētkiem. Tā nu
cerībā, ka varētu kas sanākt, 1996.gada
5. decembra vakarā notika pirmā pulcēšanās, un nu turpinām pulcēties jau
20. sezonu.
Pirmā deja, ko apguvām, bija “Lobs bij
puika mūsu Jezups”. Interesantākais, ka
arī mums pašiem bija savs Jezups, kurš
– “tikai maza augumiņ”. Tā sākām apgūt deju soļus. Pirmo reizi plašākai publikai parādījāmies koncertā vecajā sporta
kompleksa zālē.
Solis sāņus no ikdienas
Kolektīvam bija vajadzīgs nosaukums,
kas radās spontāni, pateicoties Inetas nerātnajam garastāvoklim. Tas nav tas, par
ko Jūs padomājāt. Pirmkārt, “Sānsolītis”
– tas ir deju solis. Otrkārt, tas ir solis sāņus no ikdienas steigas, darba un problēmām, jautrā pulciņā.
Nu āķis bija lūpā un sapratām, ka varam.
Sekoja pavasarīga sadejošanās Saulkrastos, tad divu dienu dancošana Limbažos.
Un, lai pavisam nostiprinātu kolektīvu
un sajustu draudzīgo plecu, sekoja pirĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (195) 2017

mais ārzemju brauciens uz Tatriem, kur,
kāpjot kalnos, varēja pa īstam saprast –
kas ir kas.
Pirmie lielie Deju svētki
1998. gadā aizdejojām līdz saviem pirmajiem lielajiem Deju svētkiem, kur guvām pirmo svētku rūdījumu, piedaloties
uzreiz divās programmās. Pēc svētkiem
folklorizējās divi teicieni – “Lācis migā”
un “Sauleszaķi”. Šoferītis stāstīja, ka
mūsu autobuss, arī mums neatrodoties
tajā, esot sācis līgoties pie mūzikas “Virši zied”. Neiztrūkstoša “Sānsolīša” pazīšanās zīme – melnais krekliņš ar zaļo
bumbu uz muguras. Nu tā, lai pa gabalu
savējos var sazīmēt. Un ja kas, arī savākt
kritušos, kas saulē pārdancojušies.

Vienmēr un visur mums bija klāt mūsu
“učenītes” Vita un Ināra, koncertmeistare Natālija un “Rūtas” jaunieši.
Deju svētki Latvijas pilsētās un ārpus
Latvijas robežām
Tad jau sekoja arī 2003., 2008. un 2013.
gads ar lielajiem svētkiem un neskaitā-

miem mazajiem Deju svētkiem dažādās
Latvijas pilsētās, pilsētas svētkos, tai
skaitā “Deju upē” Rīgai 800, protams, arī
Gaujas svētkos, tepat, Ādažos. Festivāli
“Sasala jūrīna”, “Soļi smiltīs”. Piedalīšanās Ginesa rekorda uzstādīšanā “Garākā
deja” un daudz kas cits, ko nemaz nevar
vairs saskaitīt un par ko vēsture klusē.
Esam savu dejotprasmi izrādījuši arī ārpus Latvijas robežām Vācijā, Slovākijā,
Austrijā, Itālijā, Čehijā, Horvātijā.
100 labu draugu
Esam arī kāpuši kalnos, līduši alās, traukušies pa kalnu upēm, ziemā šļūkuši pa
kalnu, ripinājuši boulinga bumbas, peldējušies dažāda izmēra ūdenskrātuvēs,
sākot ar lietus dušu, peļķēm un maziem
dīķīšiem un beidzot ar jūrām. Okeānu
gan vēl neesam apguvuši. Esam darījuši
vēl daudz citas trakas lietas. Bet vienmēr
tas ir bijis ar smaidu, kārtīgu smieklu
devu un atbalstot vienam otru.
No šīs sezonas mūsu pulciņu vada Rasma, pie klavierēm Marutiņa, un pievienojušies vairāki jauni dejotgribētāji.
No pirmās dienas uzticīgas Sānsolītim ir
palikušas tikai 3 kolektīva “pamatvērtības” – Daina, Ineta un es. Šobrīd saskaitījām ap 70 bijušo un 25 esošo dejotāju.
Tātad pa šiem 20 gadiem tie ir vismaz
100 labu draugu uz “viena viļņa”. Tā nu
esam tikuši līdz 20. sezonai un virzāmies
uz simtgades Deju svētkiem, kas “Sānsolītim” būs jau piektie lielie Deju svētki.
Prieka un pozitīvas enerģijas lādiņš
Runājot ar dejotājiem par to, ko viņiem
nozīmē “Sānsolītis”, atbildes bija dažādas. Vienam tā ir puse dzīves, kas pavadīta dejojot. Cits šeit saticis savu otro
pusīti. Vēl kādam tā ir tuvība ar deju,

mūziku un skatuvi. Bet visi kā viens atzīst, ka “Sānsolītis” ir prieka un pozitīvas
enerģijas lādiņš, kopā būšana ar atjautīgiem, humora pilniem un atsaucīgiem
cilvēkiem, dejotprieks un mīlestība uz
deju.
Antra Stradiņa, “Sānsolītis” dejotāja
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Ādažu novada domes ārkārtas (21.02.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands (RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA),
K.Sprūde (S), E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V).
1. Par dalību projektos.
Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministrijas
izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta programmā ar projektiem “Zivju resursu pavairoša-

na Ādažu novada Dūņezerā”, “Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Mazajā Baltezerā”, kā
arī “Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs”, un iesniegt tos Lauku
atbalsta dienestā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par izmaiņām vēlēšanu komisijas sastāvā.
Lēmums: Noteikt Ādažu novada vēlēšanu komisiju 15 locekļu sastāvā.
Balsojums: “par” – 8, “pret” – 5 (J.Antonovs

(S), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S), E.Šēpers
(ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.
3. Par darba tiesisko attiecību nodibināšanu.
Lēmums: Nodibināt darba tiesiskās attiecības
ar Arti Brūveru, pieņemot darbā par Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītāju.
Balsojums: “par” – 7, “pret” – 5 (I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S),
E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav,
“nebalso” – 2 (J.Antonovs (S), A.Brūvers (RA)).

Ādažu novada domes kārtējā (28.02.2017.) domes sēdē izskatītie jautājumi
un domes lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), J.Antonovs (S), P.Balzāns (RA), A.Brūvers
(RA), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), J.Neilands
(RA), I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS),
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), K.Sprūde (S), E.
Šēpers (ZZS), J.Veinbergs (SA), N.Zviedris (V).
1. Par deputāta mandāta nolikšanu.
Lēmums: Pieņemt A.Brūvera š.g. 22.februāra
iesniegumu par deputāta mandāta nolikšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par deputāta kandidāta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt deputātu J.Veinbergu par
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas
locekli, kā arī Attīstības komitejas locekli.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – 1 (K.Sprūde (S)),
“atturas” – nav.
Lēmums: Apstiprināt deputātu J.Veinbergu par
Finanšu komitejas locekli.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Jānim Veinbergam savienot domes Administratīvās komisijas priekšsēdētāja
vietnieka amatu ar domes deputāta pienākumiem.
Balsojums: “par” – 12, “pret” – 1 (K.Sprūde (S)),
“atturas” – nav, “nebalso” – 1 (J.Veinbergs (SA)).
4. Par piekrišanu īpašumu atsavināšanai.
Lēmums: Piekrist, ka V.L. atsavina viņai piederošos nekustamos īpašumus - ekspluatācijā nenodotas dzīvojamās mājas “Lindas iela 2” un “Lindas
iela 4”, Kadaga, SIA “Lindas Mājas”, nodrošinot
nomas līguma pārjaunojuma noslēgšanu ar ēku
īpašnieku.
Balsojums: “par” – 9, “pret” – 5 (I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S),
E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.
5. Par izmaiņām Saimniecības un infrastruktūras daļas amatu sarakstā.
Lēmums: Likvidēt Saimniecības un infrastruktūras daļā amata vienību “automobiļa vadītājs–
labiekārtošanas strādnieks” un izveidot jaunu
amatu vienību “automobiļa vadītājs-sagādnieks”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku
mēnešalgām 2017.gadā.
Lēmums: Noteikt atlīdzību EUR 22,25 stundā par
pašvaldības deputāta darbu. Apstiprināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgu 2017.
gadā.
Balsojums: “par” – 9, “pret” – 5 (I.Pētersone-Jezupenoka (V), E.Plūmīte (ZZS), K.Sprūde (S),
E.Šēpers (ZZS), N.Zviedris (V)), “atturas” – nav.
7. Par radošo darbnīcu organizēšanu.
Lēmums: Apstiprināt nolikumu “Skolas vecuma
bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa nolikums”, kā arī apstiprināt konkursa vērtēšanas komisiju.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par dalību projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura aprobācijā.
Lēmums: Piedalīties ES struktūrfondu projektā
“Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satu18

ra aprobācijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par grozījumiem sporta attīstības stratēģijā
2016.-2022. gadam.
Lēmums: Izdarīt grozījumus domes 2016.gada
22.martā apstiprinātajā “Ādažu novada sporta attīstības stratēģijā (2016-2022)”, izsakot tās
3.1.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par darba grupas izveidi.
Lēmums: Izveidot darba grupu priekšlikumu sagatavošanai interaktīvo digitālo informācijas nesēju izvietošanai publiskajā ārtelpā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par nekustamo īpašumu detālplānojuma atcelšanu.
Lēmums: Atcelt domes 2006.gada 21.novembra
lēmumu Nr.120 (par nekustamo īpašumu “Podlejas”, “Podkalni”, “Slejmalas” un “Grantiņi” detālplānojuma apstiprināšanu).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par zemes ierīcības projektiem.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem Pasta ielā 1, Pasta
ielā 1A un Gaujas ielā 3.
Balsojums: “par” – 11, “pret” – 3 (I.Pētersone-Jezupenoka (V), K.Sprūde (S), N.Zviedris
(V)), “atturas” – nav.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus nekustamajiem īpašumiem Vēja ielā 17 un
Rīgas gatvē 4.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Lēmums: Precizēt ar domes 2016.gada 26.jūlija sēdes lēmumu Nr.144 apstiprinātos nosacījumus un
izteikt 2.punktu jaunā redakcijā.
Balsojums: “par” – 13, “pret” – nav, “atturas” –
nav, “nebalso” – 1 (M.Sprindžuks (RA)).
13. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektus
nekustamajiem īpašumiem “Dadiņas”, “Silmači-2”, “Gaujmalieši” (Garkalnes ciemā) un “Jaunkārkli”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par finansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākuma veikšanai.
Lēmums: Piešķirt SIA “Ādažu Namsaimnieks”
pašvaldības līdzfinansējumu EUR 1425 faktisko
izdevumu apmaksai – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā ielā 29 fasādes atjaunošanas
vienkāršotā tehniskā projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piekrist, ka saskaņā ar projektu
“Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve
Skuju un Gaujmalas ielās” izbūvējamie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli pēc to nodošanas
ekspluatācijā ir izmantojami sabiedrības vajadzībām, kā rezultātā Ģ.Ģ. būs tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Lēmums: Piešķirt J.T. nekustamā īpašuma atvieglojumu 90% apmērā par nekustamo īpašumu
Cielavu ielā, Ādaži, par ieguldījumu sabiedriskās
infrastruktūras izbūvē EUR 2276.64 apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par mazdārziņu zemes piešķiršanu nomā.
Lēmums: Piešķirt nomā līdz 2021.gada 31.decembrim nekustamo īpašumu “Vinetas”, “Lazdu
iela 7”, “Alkšņi 6B”, “Alderi 1B”, “Alderi 1C” un
“Alkšņi 4” mazdārziņus personisko palīgsaimniecību uzturēšanai 31 personai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
17. Par papildinājumiem sadarbības līgumā
par koplietošanas meliorācijas sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanas kārtību.
Lēmums: Papildināt sadarbības līgumu ar sadaļu
par kārtību, kādā tiek organizēta avārijas situāciju novēršana un to apmaksa, līgumā iekļaujot
nosacījumu, ka, ja domes apmaksājamo avārijas
darbu summa pārsniedz 1000 EUR, pirms apmaksas veikšanas nepieciešams domes saskaņojums.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par pilnvarojumu pašvaldības policijai.
Lēmums: Pilnvarot pašvaldības policiju veikt
kontroli par MK 02.05.2007. noteikumu Nr.295
“Noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos” un MK 22.12.2015. noteikumu Nr.800
“Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi” ievērošanu tajos noteiktajā kārtībā un apjomā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
Lēmums: Pilnvarot pašvaldības policijas amatpersonas uzsākt lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās un sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus par Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā (LAPK) paredzētajiem pārkāpumiem, kurus izskata domes Administratīvā
komisija saskaņā ar LAPK 210.panta pirmo daļu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par atteikšanos no energoefektivitātes projekta īstenošanas.
Lēmums: Attiekties no dalības ERAF SAM 422
energoefektivitātes projekta īstenošanā, informējot par to Centrālo finanšu un līguma aģentūru
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju. Atcelt domes 2016.gada 31.maija lēmuma Nr.118 “Par ēku energoefektivitātes projektiem” 1. un 4. punktu noteikumus attiecībā uz
projekta “Ēkas Gaujas ielā 16 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” tālāku īstenošanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par grozījumiem domes 17.01.2017. lēmumā
Nr.6.
Lēmums: Apstiprināt domes 17.01.2017. lēmuma
Nr.6 “Par pašvaldības izmaksām pirmsskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības
iestādēm” 1.punktā minēto pielikumu jaunā redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
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PAZIŅOJUMI

SEMINĀRS LAUKSAIMNIEKIEM
29. martā plkst. 10.00
Ādažu Kultūras centrā
Gaujas ielā 33 A (galerijā)
Semināra tēmas :
1. Izmaiņas nodokļu sistēmā
2. Grāmatvedības atskaišu sagatavošana un iesniegšana elektroniski Valsts Ieņēmumu dienestā (VID)
3. ES fonda līdzfinansējuma piesaiste attīstot mazās
lauku saimniecības, kurām apgrozījums ir no 2000
eiro – 15000 eiro gadā.
Kontaktinformācija 27746506; 26403177

ESI SAPRĀTĪGS!

Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs.
Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga
privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Pieņemot lēmumus, valsts un pašvaldības iestādei jānodrošina samērīgums starp privātpersonu un sabiedrības interešu ievērošanu.
Atceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir jāsamēro
ar citu cilvēku tiesībām.
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No 6. februāra līdz 5. martam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Enija, Anna, Nikola,
Rebeka, Ieva, Hanna;
zēni – Uģis, Regnārs, Raiens.

Apsveicam jaunos vecākus!
DIEVKALPOJUMI NOVADĀ
Ādažu draudze, Baltezera baznīcā
Pūpolu – Palmu svētdienas dievkalpojums
9. aprīlī plkst. 11.00
Dievkalpojums 12. aprīlī plkst. 18.30
Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
13. aprīlī plkst. 18.30
Lielās piektdienas – Krusta godināšanas
dievkalpojums 14. aprīlī plkst.11.00
Lieldienu nakts vigīlija
15. aprīlī plkst. 22.30
Pirmo Lieldienu dievkalpojums
16. aprīlī plkst. 11.00
•
Garkalnes evaņģēliski luteriskā draudze
13. aprīlī 19.00
14., 16. aprīlī plkst. 15.00
Garkalnes baznīcā, Ādažu nov., Garkalnē.
•
Misijas baptistu draudze
16. aprīlī plkst.11.00
PPII “Pasaku valstība” telpās.
Īpašas aktivitātes un pārsteigumi bērniem.
•
Ādažu evaņģēliskā Jēzus Kristus draudze
26. martā, 9., 16., 30. aprīlī, 14., 28. maijā
Vecā pagasta nama telpās, 2. stāvā
Dievkalpojumu vadīs ordinēta mācītāja
Māra Krasovska, tālr. 29106421
•
Ādažu militārās bāzes kapelā
Lieldienu Augšāmcelšanās dievkalpojums
svētdien, 16. aprīlī plkst. 11.30
Tiks svētīts līdzpaņemtais Lieldienu ēdiens un ūdens
Plašāka informācija t. 26434830

No sirds sveicam
marta jubilārus!
Liliju Aļeksejevu 70 g.
Ninu Averijanovu 70 g.
Pāvelu Gruško 70 g.
Antonu Jaškānu 70 g.
Ligitu Vēsmu Laubenbahu 70 g.
Ļoļu Martuzāni 70 g.
Voldemāru Pivaru 70 g.
Valentīnu Janevicu 75 g.
Olgu Krasnožonu 75 g.
Skaidrīti Miķelsoni 75 g.
Ritu Česoni 80 g.
Staņislavu Levčenko 80 g.
Maigu Pētersoni 80 g.
Valiju Polikašinu 80 g.
Jadvigu Sivcovu 80 g.
Inti Aivaru Vēveri 80 g.
Nadeždu Bērziņu 85 g.
Idu Sļusarevu 85 g.
Elīnu Batraku 90 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETS
19. aprīlī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16
Pensionāru padome

LIELDIENU SARĪKOJUMS SENIORIEM
17. aprīlī plkst. 16.00 Kultūras centrā Gaujas ielā 33A
Balli spēlēs grupa “Rumbas kvartets”
Pensionāru padome

MOBILAIS MAMOGRĀFS
12. aprīlī, pie slimnīcas, Gaujas iela 13/15
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc pēc iepriekšēja
pieraksta!
Pieraksts pa tālr. 67142840, 27 86 66 55
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