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Izsludināts metu konkurss “Jauna skolas ēka Ādažos”

Vizualizācijā iezīmēta skolas jaunās ēkas paredzamā apbūves teritorija Attekas ielā 16.

Ādažu novada dome izsludinājusi atklātu
metu konkursu jaunas skolas ēkas arhitektūras projekta izstrādei. Skolas projektēšanai tiek piedāvāta zemes vienība Ādažu
centrā, Attekas ielā 16. Skolas ēka paredzēta
800 skolēniem. Ar konkursa uzvarētāju tiks
slēgts ēkas būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības līgums. Kopējais metu konkursa prēmiju fonds – 10 000 eiro.
Jau iepriekš vēstīts, ka, ņemot vērā novadā
deklarēto skolēnu skaita pieauguma dinamiku un Ādažu vidusskolas kapacitātes
nepietiekamību, dome pieņēma lēmumu
būvēt Ādažu vidusskolai papildu mācību
īstenošanas vietu. Jaunā skolas ēka ne vien

nodrošinās Ādažu novada iedzīvotājiem
vispārējās izglītības iestādes pakalpojuma
pieejamību novadā, bet arī turpinās veidot
Gaujas ielu un Attekas ielu kā telpiski vienotu un arhitektoniski izcilu vietu Ādažos.
Projektējamo teritoriju pie jaunās ēkas plānots veidot draudzīgu velosipēdistiem. Tāpat arī konkursa tehniskā specifikācija paredz prasību – piekļūšanu pie skolas jaunās
ēkas un izbraukšanu ar autotransportu risināt tā, lai izvairītos no sastrēgumu veidošanās, paredzot iespēju vecākiem ērti pārvietoties, neradot traucējumus apkārtējiem.
Skolas jaunā ēka ir paredzēta 1.-4. klases
skolēniem, bet esošo Ādažu vidusskolas ēku

turpinās izmantot 5.-12. klašu skolēni. Skolu plānots nodot ekspluatācijā 2019. gadā.
Ar nolikumu konkursa dalībnieki var iepazīties un lejupielādēt to pašvaldības mājaslapas sadaļā Pašvaldība/ Publiskie iepirkumi vai saņemt to personīgi pie iepirkumu
speciālistes Ritas Šteinas, tālr. 67996298,
e-pasts: rita.steina@adazi.lv. Meta piedāvājums un devīzes atšifrējums jāiesniedz
vienlaikus, anonīmi, katrs atsevišķā iepakojumā vienā eksemplārā žūrijas komisijas
atbildīgajam sekretāram līdz 2016. gada 17.
maija plkst. 13.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A,
2. stāvā, 239. kabinetā Attīstības un investīciju daļā.

Foto – Laima Jātniece

MĒNESIS BILDĒS

Foto – Ādažu pašvaldības policija

 Lieldienās –
atraktīvas izklaides
jaunākajai
ādažnieku paaudzei!

Foto – Ilze Filipova

Foto – Aija Valtmane

 VUGD un Ādažu Pašvaldības policija meklē piesārņojuma vietu Vējupē.

 Marta beigas un
aprīļa
sākumā
Ādažu pašvaldības policija no
Mazā Baltezera
izvelk
nelikumīgus
zvejas tīklus 100 m un 90
m garumā.

Foto – Laima Jātniece

Foto – Laima Jātniece

 "Dzīvo sapņu dārzs" Līgo parkā Ādažos priecē lielus un mazus!

 "Skandinieki" un tradīciju kopa "Ābols" pieskandina Ādažu Kultūras centru ar kokles skaņām.

 Pianiste Liene Circene un
vijolnieks Igors Doriņš romantiskā koncertā Ādažos

Foto – Jānis Krivāns

 TDA "Sprigulītis" Ādažu Kultūras centrā
koncertā "Saulgriežu nakts. Rituālu laiks"

Foto – Jānis Krivāns

Foto – https://www.facebook.com/jdk.sprigulitis/
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 Dziesmu putenis
Ādažu Kultūras centrā
kopā ar Roberto Meloni.

 VI Vokālo ansambļu
saiets Ādažos!
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PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIEDOKLIS

Aizstāvēt Ādažu intereses valsts līmenī

Foto – publicitātes foto

pakalpojumi
pašvaldībai jāfinansē pieaugošā
apmērā, jo iedzīvotāju skaits
Pierīgā aug. Apvienībā formulējam priekšlikumus izmaiņām
likumdošanā, ko
virza uz Saeimu.
Pats esmu piedāvājis vairākas
izmaiņas LR likumos, lai Pierīgas novadu un
Ādažu intereses
neciestu.
Nodokļu atlaides
Ādažu pašvaldība novadā deklarēto iedzīvotāju
nek u st a maja m
īpašumam jau 2
gadus piemēro
pazeminātu likmi - 1% no kadastrālās vērtības zemei,
kā arī piešķir dažādas atlaides. Kopš
2008. gada NĪN ir nemitīgi kāpis un
vidējas savrupmājas (ap 30-40 gadu
vecas) maksājums par īpašumu (zemi
un ēku) Ādažu novadā un citur Pierīgā gadā šobrīd veido ap 300 EUR, bet
vidusmēra sērijveida dzīvokļa maksājums – ap 50 EUR. Saprotams – jaunam dzīvoklim un jaunai savrupmājai nodoklis jau šodien ir 1,5–3 reizes
augstāks.
Valstī nepilnīga kadastra vērtību sistēma
Diemžēl kadastra vērtību sistēma valstī ir ļoti nepilnīga, un diviem šķietami vienādiem īpašumiem, neskatoties
uz to līdzīgo ģeogrāfisko novietojumu
un tirgus vērtību, kadastrālā vērtība
var atšķirties vairākkārtīgi. Tas nav ne
loģiski no sistēmas viedokļa, ne sociāli
taisnīgi.
Ja Valsts zemes dienests tuvāko gadu
laikā palielinās īpašumu kadastrālo
vērtību, NĪN slogs valstī un it īpaši
Pierīgā pieaugs.
Lai Ādažu iedzīvotāji neciestu, pašvaldībai var nākties vēl vairāk pazemināt
NĪN likmi zemei un arī mājoklim.
Tomēr, lai to darītu, jāmaina likumā
noteiktā pašvaldību izlīdzināšanas
sistēma.

Ar Ādažu vajadzību aizstāvēšanu varas gaiteņos nodarbojas arī biedrība
“Pierīgas pašvaldību apvienība”, kas
dibināta nu jau gandrīz pirms pusgada. Kādēļ bija svarīgi dibināt šādu
biedrību? Stāsta Ādažu novada domes priekšsēdētājs, biedrības “Pierīgas pašvaldību apvienība” vadītājs
Māris Sprindžuks (LRA).
13 Pierīgas pašvaldību apvienošanos
“Pierīgas pašvaldību apvienībai” izraisīja ļoti straujās izmaiņas pašvaldību izlīdzināšanas sistēmā pagājušajā
gadā, kā rezultātā šo novadu iemaksas
izlīdzināšanas fondā pieauga divkārt.
Diemžēl vislielāko neprognozējamību pašvaldību attīstībā rada tieši
valsts politikas izmaiņas. Tikko valstij
trūkst līdzekļu, tā skatās uz donoriem,
no kā var paņemt. Bīstama tendence,
jo ekonomika nav ļoti aktīvā attīstības
fāzē, kad no tās var atņemt naudu. Dominē pārlieku liels uzsvars uz nodokļu
politikas instrumentiem – tā vietā, lai
stimulētu ekonomiku, piemēram, mājokļu attīstību.
Pierīgas pašvaldību risināmie jautājumi – līdzīgi
Pierīgas pašvaldībām ir ļoti līdzīgas
problēmas – bērnudārzu pieejamība,
pārpildītas skolas, ceļu kvalitāte. Šie
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Donorpašvaldības zaudējumi – dubultā apmērā
No pašvaldības budžeta viedokļa samazināt nodokļa likmi vai piešķirt
nodokļu atlaides saviem iedzīvotājiem
ir ļoti dārgi, ja Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmā konkrētās (donora) pašvaldības neieņemtie nodokļu
ieņēmumi no NĪN tiek atņemti no šīs
pašas pašvaldības Iedzīvotāju ienākumu nodokļa ieņēmumiem un pārdalīti citām pašvaldībām. Tas nozīmē, ka
donorpašvaldības zaudējumi faktiski
ir dubultā apmērā, t.i. neieņemtie nodokļu ieņēmumi + aizmaksātā summa
pašvaldību izlīdzināšanas sistēmā.
Turklāt saņēmēji nav daži trūcīgie pierobežas novadi, bet teju – visas pilsētas.
Kur deklarēties?
Izglītība ir sabiedrībai nozīmīgākais
un pašvaldībām dārgākais pakalpojums (veido apmēram pusi budžeta
izdevumu). Pierīgas novados veidojas
rindas uz izglītības iestādēm, tādēļ
pašvaldības primāri nodrošina bērnu
uzņemšanu tiem novadā deklarētajiem iedzīvotājiem, kuri maksā šeit
nodokļus.
Nav loģiska situācija, ja pirmsskolas
un sākuma izglītības posmā neviens
no šīs ģimenes locekļiem nav deklarēts tajā pašvaldībā, kura daudzu gadu
garumā nodrošina izglītības pakalpojumu.
Diemžēl NĪ nodokļa politikas izmaiņas Rīgā rada vēl lielāku jucekli deklarēšanās sistēmā.
Paaugstināti nodokļi noteikti nav
pareizs ceļš. Biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība” piedāvās likumu
izmaiņas, kas nonāks uz valdības vai
Saeimas galda.
Sadarbība ar uzņēmumiem un organizācijām
Vēl viens virziens, kurā darbojas biedrība “Pierīgas pašvaldību apvienība”,
ir sadarbība ar uzņēmējiem un organizācijām. Ar uzņēmējiem kopīgi formulētā pozīcija attiecībā uz Pierīgas
problēmām un iespējamajiem risinājumiem ļauj pārliecinošāk aizstāvēt
viedokli varas gaiteņos. Likumdevējam ir jāsaprot, ka Pierīgas attīstība
dod pienesumu visai tautsaimniecībai,
un tas šobrīd ir būtisks faktors, lai iedzīvotāji neaizbrauktu no valsts.
Māris Sprindžuks (LRA),
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
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IZGLĪTĪBA

Sāk būvēt piebūvi – sporta zāli Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei

Foto – Artis Brūvers

“Bērnu
sporta zālē
būs divas
ģērbtuves,
i nvent ā ra
glabātuve,
dušas un
t u a lete s ,”
stāsta šā
projekta
vadītājs,
Ādažu novada domes
pr i e k š s ē dētāja otrais vietnieks Artis Brūvers (LRA) un
turpina: “Šobrīd sagatavotas inženierkomunikācijas – ierakta kanalizācija
un pārcelts ūdensvads. Sācies darbs pie
būves pamatu iebūvēšanas.” Plānots, ka
ārpus Ādažu bērnudārza mācību darba
laika skolas sporta zāli varēs izmantot

Uzsākta Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes piebūves – sporta zāles būvniecība.
Plānots, ka piebūves celtniecība tiks pabeigta līdz jaunā mācību gada sākumam.
Iepirkumā par būvniecību uzvarēja būvkompānija SIA “Monum”. Būvniecības
kopējās izmaksas ir 392, 819, 35 EUR.

arī skolēni no citām novada izglītības
iestādēm, kā arī bērni ar īpašām vajadzībām.
“Pēdējo gadu pieredze rāda, ka bērnu
veselība nav tādā līmenī, kādai tai vajadzētu būt. Pašvaldība ir padomājusi par
to, lai vairāk varētu rūpēties par Ādažu
novada pašas jaunākās paaudzes fizisko
veselību un attīstību,” stāsta Anita Šaicāne, Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
vadītājas vietniece izglītības jomā. Ja līdz
šim esošo sarīkojumu zāli pirms katras
sporta nodarbības speciāli katru reizi nācās pielāgot sporta stundas vajadzībām,
tad tagad tam būs īpaša, atsevišķa telpa.
Ja pašlaik rīta vingrošana bērniem notiek
viņu grupiņās, turpmāk varēs izmantot
tam atbilstošu telpu un sporta inventāru.
Anita Šaicāne stāsta, ka jaunā sporta zāle
dos iespēju dažādos sporta un citos pasākumos iesaistīt arī bērnu vecākus.
Monika Griezne

Ādažu bērnudārzā no jaunā mācību gada uzņems bērnus no 1,5 gada vecuma,
būs divas jaunas grupas
Foto – adazi.lv arhīvs

Ņemot vērā tendenci, ka jaunās māmiņas aizvien ātrāk atgriežas darba tirgū, lai saglabātu savu
profesionalitāti un karjeras izaugsmes iespējas, pašvaldība ir lēmusi par Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādes paplašināšanu. No 2016. gada 1. septembra darbu uzsāks divas jaunas bērnu
grupas. Viena – jaunākā vecuma bērnu grupiņa (no 1,5 līdz 3 gadiem) un viena – jaukta vecuma bērnu grupa (no 3 līdz 6 gadiem), kopā nodrošinot vietu iestādē vēl 36 bērniem.
Ināra Briede

Septembrī durvis vērs vēl viens privātais bērnudārzs
Kā informē laikraksts “Dienas Bizness”, šā
gada rudenī Ādažos būs vēl viena privātā
pirmsskolas izglītības iestāde. Tā laikrakstam stāsta SIA “Patnis un partneri” valdes priekšsēdētāja, pedagoģijas doktore
Zane Ozola, kuras vadītais uzņēmums ir
izveidojis trīs privātās pirmskolas izglītības iestādes. Divas no tām atrodas Rīgā,
bet viena - Ādažos. Kopumā šos dārziņus
apmeklē 200 bērnu. Septembrī līdz ar jauno mācību gadu Ādažos durvis vērs vēl

viens uzņēmuma izveidots privātais bērnudārzs, kurā būs vietas vēl 100 mazajiem
audzēkņiem. SIA “Patnis un partneri”
apgrozījums audzis no 81 tūkst. eiro 2011.
gadā līdz vairāk nekā 680 tūkst. eiro 2015.
gadā. Šī izaugsme ļāvusi tam iekļūt “Dienas Biznesa” un “Lursoft” veidotajā strauji
augošo uzņēmumu sarakstā.
SIA “Patnis un partneri” apgrozījuma kāpums ir cieši saistīts ar jaunu bērnudārzu
atvēršanu. 2014. gadā Rīgā pie Ziedoņdār-

za tika izveidots bērnudārzs ar 40 vietām,
un 2015. gadā visas trīs uzņēmuma paspārnē esošās iestādes sasniedza maksimālo audzēkņu skaitu. «Ja nav jaunu bērnudārzu, tad apgrozījums stāv uz vietas.
Naudas plūsmu šajā biznesā var diezgan
precīzi izplānot. Nestabilitāti var radīt nelabvēlīga ekonomiskā situācija valstī un likumu pieņēmēju lēmumi par līdzfinansējumu un to apmēriem,» skaidro Z. Ozola.
Linda Zalāne, “Dienas Bizness”

Pašvaldība turpinās līdzfinansēt privāto bērnudārzu un auklīšu pakalpojumus
No 2016. gada janvāra Ādažu pašvaldības līdzfinansējums bērniem, kas apgūst pirmsskolas izglītības programmu
privātajos bērnudārzos, salīdzinājumā ar 2015. gadu, palielināts par 21,50
EUR, sasniedzot 202,26 EUR mēnesī
vienam bērnam. Pašvaldība sedz arī
daļu no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja (aukles) darba samaksas
– tie ir 86,00 EUR mēnesī par vienu
bērnu vecumā no pusotra līdz 4 gadu
vecumam.
Jāatzīmē, ka Ādažu novada pašvaldībai,
līdzīgi kā vairumam Pierīgas pašvaldību, nav iespēju nodrošināt ar vietām
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bērnudārzā visus novadā deklarētos
bērnus, jo iedzīvotāju pozitīvās migrācijas rezultātā bērnu skaits ir būtiski palielinājies. Piemēram, 2008. gadā
rindā uz bērnudārzu tika reģistrēti 68
Ādažu novadā piedzimušie bērni, bet
2015. gada rudenī mācības Ādažu vidusskolas 1. klasē uzsāka jau 169 bērni.
Īpaši sāpīgi un neizprotami, ka valsts
izliekas Pierīgas novadu situāciju neredzam un jaunu bērnudārzu celtniecību
atstāj tikai un vienīgi pašvaldības ziņā.
Pie tam – no šī gada 1. jūnija valsts atteikusies līdzfinansēt pirmsskolas izglītības programmas apguvi bērniem,

kas apmeklē privātos bērnudārzus, to
deleģējot pašvaldībām. Šobrīd Pierīgas
reģionā noteiktais valsts un pašvaldības
kopējais atbalsts viena bērna izglītošanai privātajā bērnudārzā noteikts 228
EUR mēnesī. Ādažu novada bērnu vecākiem tas nozīmē, ka valsts līdzfinansējuma daļa – 25,74 EUR mēnesī vienam
bērnam – ar jūniju tiks pārtraukta. Ādažu novada domes deputāti un speciālisti ir sākuši izvērtēt iespējas, lai atrastu
labāko risinājumu privāto bērnudārzu
pakalpojumu līdzfinansēšanai.
Ināra Briede,
Izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste
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MŪSU CILVĒKS

Foto – Laima Jātniece

Dēkainis
Īgņas modināt visgrūtāk

Bite, raķete, citplanētietis, eņģelis, indiānis, kurš bērnus vizina zirga ratos,
bet agros rītos, ietērpies zaķa kostīmā,
sveicina un uzsmaida garām braucošajiem. Šāda rīcība daudzus ne pa jokam samulsinājusi. Daži domā, ka viņš
ir traks, bet citi, ka svētais, kuru vairs
nesatrauc materiālās pasaules labumi.
Pats par sevi saka – dēkainis. Viņš ir
arī “Dzīvo sapņu dārza”, kas iekārtots
Līgo parkā Ādažu centrā un kurā šobrīd
dzīvojas vairāki truši, vistas un kaziņas,
idejas autors. Iepazīstieties! Viņš ir Jānis Kaļiņičs.
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Šeit un citviet rakstā foto no privātā arhīva

Aicinot uz interviju, Jānis stāsta, ka varētu tikties kādā brīvbrīdī, kad nebūs
aizņemts ar “Dzīvā sapņu dārza” iekārtošanu. Viņam esot jāsarunā piekabe, lai
uz Līgo parku kā pirmos iemītniekus varētu atvest trušus. Ar zaķu māju, kas bija
iekārtota blakus kafejnīcai “MadCafe”,
Jānis Kaļiņičs ādažniekus pārsteidza jau
Ziemassvētkos. Saņemot pozitīvas iedzīvotāju atsauksmes, ar ideju par zoo dārzu,
viņa paša vārdiem, - “Dzīvo sapņu dārzu”, viņš devās pie domes deputātiem. Un
saņēma atbalstu. Tā kā ar esošajām mājām visiem zvēriem bija par maz, vajadzēja domāt par jaunu māju taisīšanu. “Ādažu Namsaimnieks” atsaucies Jāņa idejai,
un tā tapusi vēl viena dzīvnieku māja.
Reiz, liekot sapņu dārza sētu, garām gāja
kāds kungs, kurš, redzot notiekošo, Jāņa
projektam ziedoja 200 eiro. Tas viss liecina – Jāņa idejas iedvesmo un aizrauj arī
apkārtējos! Bet, kā cilvēks, kurš savulaik
vadīja 180 cilvēku starptautiskā apsardzes
kompānijā, kļuva par brīvdomātāju, kurš
nodarbojas ar to, kas pašam patīk visvairāk? Jautājam viņam pašam.

Kāpēc jums patīk pārvērsties dažādos
tēlos (piemēram, par zaķi vai biti) un tādam parādīties publiski?
Kāpēc Jūs? Vai tad šeit redzi divus? Tēlu
radīšana ir efektīvākā pārdošana, kāda jebkad bijusi! Daudzi uzņēmēji izdod dažādus
bukletiņus, ar ko pārpilda pasta kastes, bet
ietekmīgi pārdevēji saka – dari to, ko citi
atsakās darīt! Kas var būt vēl foršāk, ja reklamē produktu, kam tici. Mans 85 gadu vecais opis ievāc medu. Es ļoti ticu viņa produktam. Vairākiem uzņēmumiem esmu
piedāvājis visefektīvāko reklāmu – parādīšanos viņu produkcijas tēlā. Vai var būt
vēl fantastiskāka pārdošana! Vai ir daudz
tādu ādažnieku, kuri nezina biti, kas tirgo
medu? Ar zaķa kostīmu var reklamēt šo
dzīvā sapņu dārza ideju. Jā, ir daži rīti,
kad pārģērbjos vienkārši for fun (prieka
pēc! No angļu val. Aut.piez.) Patīk ska-

tīties, kā apkārtējie uz to reaģē. No sejas
izteiksmes redzu, ka viņi domā – stulbenis.
Man pašam tas viss liekas tik smieklīgi! Jo
būtībā – kas var būt foršāks par to, ka cilvēki no rīta sāk smaidīt. Pirmajā, otrajā un
trešajā reizē, mani ieraugot, garāmbraucēji
rādīja rupjus žestus, bet piektajā – smaidīja
pretī. Vislielākos īgņas salauzt visgrūtāk!
Savā aicinājumā atbalstīt sapņu dārza
izveidi, ko redzam tepat, kafejnīcā uz
galda, jūs rakstāt – atbalstiet sava bērna
sapņus! Kā jūs varat būt drošs par to, ka
tieši šāds ir bērnu sapnis?
Tas ir mans sapņa piepildījums, bet zinu,
ka tā īstenosies arī daudzu citu sapņi. Starp
citu, “Ādažu Vēstīs” bija publicēts raksts
par to, kādus Ādažus šeit dzīvojošie bērni
vēlas ieraudzīt pēc 10 gadiem. Bērni bija zīmējuši arī Ādažu zoo dārzu. Ieraugot šos
bērnu zīmējumus, sapratu – tas ir apstiprinājums tam, ka domāju pareizajā virzienā.
Kad bērns, ieraugot zaķi, priecīgi iesaucas:
“Re, zaķis!” tas kaut kādā ziņā ir arī viņa
sapņa piepildījums Tas ir kā brīnums! Vai
bērniem bieži sanāk braukt zirga
pajūgā?
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MŪSU CILVĒKS

Jūs pagājušajā vasarā viņiem šo iespēju
nodrošinājāt.
Jā, un es neprasīju par to naudu. Gribat –
ziedojiet, negribat – nekas. Es pats gribēju
sev zirgu, ieliku ss.lv sludinājumu. Saimnieki mani atrada un teica – mums šis zirgs
ir lieks, vai nu atdodam viņu desām, vai jūs
ņemat. Aizbraucot uz Valku, saimniekiem
teicu, ka man vajag ar zirgu divatā parunāt.
Piegāju un jautāju – brauksi uz Ādažiem
bērnus vizināt? Un zirgs pamāja ar galvu.
Var smieties, var neticēt, bet tā bija.

“Ho’oponopono”

Strādājot apsardzes kompānijā, Jūs vadījāt 180 cilvēku. Kāpēc negribējāt turpināt
to darīt?
Es gribēju darīt kaut ko pavisam reālu, kam
ir kāda dziļāka jēga. Viena no manām lielākajām dzīves dāvanām – iepazīšanas ar med itācijas
tehniku –
“Ho’oponop ono”.
Ar to iepazinos,
strādājot
tīkla mārketingā un
apmeklējot
seminārus.
Jo, darbojoties tīkla
mā rket i ngā, strādā
ne tikai pie
mārketinga
tehnikām,
bet arī personības izaugsmes. Pasniedzējs no
Pēterburgas vadīja treniņus. Sāku to praktizēt, un visi notikumi, kas notika, aizvien
vairāk spēcināja. Tagad šo tehniku praktizēju nu jau astoņus gadus. Šobrīd aizvien
vairāk tuvojos tam, kādēļ vispār esmu šajā
6

pasaulē. Daru darbus,
kas rada man prieku,
cilvēkiem prieku, kam
es redzu jēgu un vērtību, kas rada priekpilno sajūtu: “Esmu
dzīvs! Juhū!”
Bet tā bijis vienmēr?
Nē, ir bijuši visādi laiki, pat tādi, ka augstākajiem spēkiem esmu
lūdzis, lai mani paņem no šīs dzīves. Katalizators tam visam
bija “salauzta sirds”,
bet patiesībā tā bija
ego gāšana no troņa,
bet tādējādi man tika dota milzīga iespēja
attīrīties. Šobrīd izgaršoju dzīvi, katru mirkli. Esmu laimīgs!
Kas tā par tehniku?
Tā ir prāta nodarbināšana ar diviem vārdiem – “paldies” un “padies”. “Paldies” kā
“palīdzi Dievs”,
bet
“padies”
–
“pateicība
Dievam.” Šajā
tehnikā tas nosacītais velns
ir atmiņas. Tās
neļauj dzīvot
tagadnē. Dievs
ir iedvesma,
un tāda īsta
iedvesma ceļ
spārnos. Piemēroju tehniku sev un latviešu valodai.
Oriģinālajā - havajiešu
valodā ir 4 frāzes ar šādu
pašu būtību – pateicību un
palīdzības lūgšanu. Agrāk
mana dzīve bija tikai no
punkta A līdz B, bet tagad
tajā ir vairāk piedzīvojumu. Piemēram, pagājušajā vasarā 13 dienas no
Valkas ar zirgu braucu uz
Ādažiem. Lietus laikā gulēju zem ratiem.

Papīri noēd
darba prieku
Bet sākotnēji mācījāties
par policistu?
Būt par policistu – tas
bija mans bērnības sapnis. Sākumā ieguvu galdnieka profesiju, pēc tam divus gadus mācījos, lai kļūtu par policistu. Policista darbs
ir viens no smagākajiem, kāds vien var būt.
Tādēļ arī aizgājāt no policijas?
Nē, mana ilūzija par darbu sabruka, kad

saskāros ar milzīgo birokrātiju un papīru
daudzumu. Papīri noēd darba prieku. Tieši
tāpēc kopā ar džekiem aizbraucām strādāt
uz Holandi. Mēs pat vēl nebijām Eiropas
Savienībā. Iekāpām autobusā un aizbraucām. Tur nekādu darbu nedabūjām, braucām tālāk. Izdauzījos pa pasauli – biju arī
Skotijā, Zviedrijā, Igaunijā, Lietuvā, Spānijā, Francijā, Itālijā, Ukrainā, arī Amerikā.
Atgriežoties Latvijā, Ādažu Glābšanas dienestā strādāju par pārdošanas menedžeri.
Pēc tam – starptautiskās drošības kompānijā “G4S” par operatīvā dienesta vadītāju.
Vajadzēja visu koordinēt, izveidot sistēmu.
Dzīves sfēra, kurā šobrīd darbojos, ir līdzīga. Būt par policistu ir sociāls darbs.

Uzzīmē, kas ir mīlestība
Ko vēl ikdienā darāt bez sapņu dārza veidošanas?
Visu ko – dažādus mazus darbiņus, bet ar
pilnu atdevi un iedvesmu. Ja gribi aizraujošu un piedzīvojumiem bagātu dzīvi, vari

aizmirst par drošības sajūtu. Skola parasti
gatavo parastai dzīve, bet nē – tas nav stāsts
par mani. Es jau bērnudārzā biju revolucionārs huligāns. Trīs gadu vecumā aizmuku
no bērnudārza. Kamēr citi gulēja, saģērbos
un aizgāju uz mājām. Ir idejas vairākiem
projektiem. Vienu no tiem izdevās realizēt
tikai daļēji – tā ir grāmata par mīlestību,
ko veidojuši bērnudārza bērni. Arī Ādažu
bērni. Vienmēr licies, ka atbildi uz to, kas
ir mīlestība, vislabāk zina tieši viņi. Lūdzu,
lai bērni pastāsta un uzzīmē, kas ir mīlestība. Sanāca ļoti daudz darbu. Tos visus
apkopoju, sašķiroju un uztaisīju grāmatu
““Mazo” bērnu atklātā grāmata”. Pēc šīs
grāmatas nāca ideja bija par parka izveidi.
Tas, kas pašlaik redzams Līgo parkā, ir tikai maza daļiņa no sapņa realizācijas.
Galvenais mērķis ir vairot prieku?
Tāda globālā mērķa nav. Es vienkārši dzīvoju tagadnē. Mans pēdējais lozungs par
dzīvi – “Life – Best Party Ever”!*
Monika Griezne

*Dzīve – visu laiku labākā ballīte! No angļu valodas.
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Izsludina Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkursu!
sībām un ir iesniegusi konkursa pieteikumu. Pretendents varēs saņemt
līdzfinansējumu, ja pieteikuma izvērtēšanas rezultātā iegūs godalgotu vietu. Konkursa 1.vietas ieguvējam paredzēts pašvaldības līdzfinansējums
2000 EUR apmērā, 2. un 3. vietas ieguvējiem – 1000 EUR apmērā. Projekts
jāīsteno ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā
pēc līguma noslēgšanas ar domi par
līdzfinansējuma piešķiršanu.
Konkursa rīkotājs ir Ādažu novada domes Attīstības un investīciju
daļa. Konkursa nolikums ir publicēts
Ādažu novada pašvaldības mājaslapā
www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Konkursi. Ar Konkursa nolikumu klātienē
Foto – Laima Jātniece

Aicinām topošos uzņēmējus piedalīties jaunā konkursā un balvā saņemt
pašvaldības līdzfinansējumu komercdarbības uzsākšanai Ādažu novadā!
Ādažu novada dome pirmo reizi izsludina Ādažu novada jauno uzņēmēju
atbalsta konkursu, kas norisināsies
līdz 2016. gada 16. jūnijam. Konkurss notiek pirmo gadu, tā mērķis
ir veicināt jaunu komersantu darbību
Ādažu novadā, sekmējot darbavietu
radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu piedāvājumu. Par konkursa
pretendentu var kļūt fiziska persona, kas uzvaras gadījumā reģistrēsies
kā saimnieciskās darbības veicējs vai
komersants, kas atbilst nolikuma pra-

var iepazīties Klientu apkalpošanas
centrā 1. stāvā vai Attīstības un investīciju daļā (239. kabinetā), Gaujas ielā
33A, Ādažos, kontaktpersona – Inita Henilane, tālr. 67996900, e-pasts:
inita.henilane@adazi.lv. Iesniegt pieteikumus konkursam var līdz 2016.
gada 16. jūnijam.
Pieteikums jāiesniedz: vienā eksemplārā, drukātā formātā, pievienojot
elektronisko versiju CD vai USB datu
nesējā, sākot no nolikuma publicēšanas brīža - personīgi Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtot to pa pastu Ādažu novada domei – Gaujas iela
33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.

Laima Jātniece

Remontdarbi Saules ielā
Notiek remontdarbi Saules ielā, līdz 29. aprīlim slēgts Saules ielas posms no
Attekas ielas līdz Ķiršu ielai. Aicinām iedzīvotājus izvēlēties apbraukšanai Attekas un Ķiršu ielas.
Ādažu novada dome

Ādažu novada ezeros ielaidīs 40 000 zivju mazuļu

Foto – aluksniesiem.lv

pašvaldību īpašumā”.
Projekti par zivju resursu
pavairošanu
Ādažu novada ezeros
paredz 25 000 zandartu mazuļu ielaišanu Dūņezerā un
15 000 – Mazajā Baltezerā. Zivju fonda
padome ir atbalstījusi
domes iesniegtos projektus un piešķīrusi
daļēju finansējumu
2945,45 EUR apmērā
zivju mazuļu ielaišanai Mazajā Baltezerā
un 4909,09 EUR apmērā – Dūņezerā.
Projektu kopējās izmaksas ir 8727,28
EUR, no kurām Zivju fonda piešķirtie
līdzekļi ir 7854,54 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 872,74 EUR.
“Baltezers Pierīgā ir viens no populārākajiem ezeriem makšķerēšanai. Ir liels
skaits makšķerēšanas tūristu, kas zivis
izķer. Līdz ar to nepieciešamība papildināt zivju krājumus aug,” stāsta šā pro-

Ādažu novada divos ezeros – Mazajā
Baltezerā un Dūņezerā šogad līdz
oktobrim ielaidīs 40 000 zivju mazuļu.
Ādažu novada pašvaldība martā piedalījās Zemkopības ministrijas izsludinātajā
Valsts Zivju fonda atbalsta programmas
pasākumā “Zivju resursu pavairošana
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības
pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs,
kas ir valsts vai

jekta vadītājs, priekšsēdētāja otrais vietnieks Artis Brūvers (LRA).
Pašvaldība plāno iesākto iniciatīvu
turpināt un arī turpmāk pavairot zivju
mazuļus novada ūdenstilpēs. Ir izsludināts iepirkums Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādei Kadagas ezeram un Vējupei. “Šis ir pirmais
solis zivju krājumu pavairošanai arī šajās ūdenstilpēs,” skaidro Artis Brūvers.
“Tādējādi izpildīsim Valsts Zivju fonda
noteiktās prasības un centīsimies piesaistīt fondu līdzekļus, tuvākajos gados
papildinot zivju populāciju arī Kadagas
ezerā un Vējupē. Ar domes atbalstu šogad 4. jūnijā tiks rīkotas arī spiningošanas sacensības “Ādažu līdaka 2016”,
kas ir iecienītas makšķernieku vidū un
veicina makšķerēšanas tūrismu.” Zivju mazuļu piegādi un ielaišanu ezeros
veiks zivju audzētava Šmita IU “Rūķis”.
Ādažu novadā esošos publiskos ūdeņus
pašvaldība valdījumā no valsts pārņēma 2014. gadā.
Laima Jātniece
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Ādažu novada dome uzsākusi Saules ielas bruģēšanu, vasarā notiks Draudzības ielas
seguma atjaunošana, bet rudenī – novada centrālās ielas – Gaujas ielas rekonstrukcija.
Lai mazinātu neērtības, ko radīs ielu slēgšana remontdarbu laikā, par remontdarbu
uzsākšanas laiku un norisi, kā arī par apbraucamajiem ceļiem regulāri informēsim
Ādažu novada pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv, sociālajos tīklos Facebook un
Twitter, kā arī laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi informācijai, kā arī aktīvi dalīties ar mūsu publicēto
informāciju saviem draugiem, kolēģiem un paziņām!
7

NOVADĀ

Foto – adazi.lv arhīvs

ĀDAŽNIEKI!

Tuvojas Lielā Talka,
aicinu novada iedzīvotājus sestdien,
23. aprīlī, piedalīties
mūsu novada sakopšanas pasākumos!
Pēc sniega nokušanas kļuvuši redzami
atkritumi, pērnajās

lapas sakritušie zari un pāraugušie krūmi. Tā ir iespēja mums visiem būt kopā
un padarīt mūsu novadu vēl skaistāku un
sakoptāku!
Novada ciematu vecākos vai talkas organizatorus aicinām uzņemties talkas atbildīgā pienākumus! Par talkas atbildīgā
pienākumiem vairāk var lasīt vietnē www.
talkas.lv. Reģistrācija tiks slēgta 21. aprīļa
vakarā.
Talkas atbildīgie līdz talkai, iepriekš sazinoties ar Ādažu novada talkas koordinatoriem, varēs saņemt maisus atkritumiem.
Visi, kas vēl nav izlēmuši, kur doties Lielās Talkas dienā, tiek aicināti pievienoties
talciniekiem Ādažos – Gaujas aizsargdambja sakopšanā, lai uzpostu Gaujmalu, un – Kadagā, lai sakārtotu Ūdensrožu
parku, kur lielu darbu teritorijas attīrīšanā no krūmiem līdz talkas dienai jau būs

padarījuši NBS karavīri, bet būs nepieciešamas čaklas rokas atkritumu savākšanā.
Līdz talkas dienai tiks apkopota visa informācija par reģistrētajām talkas vietām
novada teritorijā, informācija tiks publicēta Ādažu novada mājaslapā un domes sociālajos tīklos: www.facebook.com/adazilv
un Twitter kontā @Adazu_novads, kā arī
– tā būs atrodama informācijas stendos.
Talkošana notiks visā novada teritorijā, tādēļ visi talkot gribētāji
aicināti piereģistrēt savas talkas
vietas vietnē www.talkas.lv sadaļā
– “Reģistrē savu talku”. Plašāka informācija pie talku koordinatoriem pašvaldībā – Ivetas Grīviņas, tālr. 67700384
vai Ivara Grīnberga, tālr. 20379220.
Padarīsim Ādažus par vietu, ar ko lepoties!
Māris Sprindžuks (LRA),
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Veidosim Gaujas kultūras taku – promenādi gar Gauju!
Lielā Talka Latvijā notiek kopš 2008.
gada, kad tā sākās kā organizācijas “Pēdas” iniciatīva ar aicinājumu sakopt
Latviju pirms tās 90 gadu neatkarības
atzīmēšanas svētkiem. Ar katru gadu
interese par šo akciju kļuvusi pamatīgāka. Sakopjot apkārtni, talko talko
gan liels, gan mazs. Arī Ādažu novada
iedzīvotāji ik gadu aktīvi piedalās Lielajā Talkā, un tiek sakoptas gan ceļu
malas, gan ciemu zaļās teritorijas, gan
dzīvojamo māju apkārtnes.
Vides objekts Latvijas simtgadei
Šajā gadā Lielā Talka norisināsies 23.
aprīlī un iesāks trīs gadu ciklu, kas iecerēts kā daļa no Latvijas simtgades pasākumu kopuma. Zaļa Latvija sākas mūsu
prātā, mūsu mājā, mūsu pagalmā, mūsu
ciemā. Tāpēc, gatavojoties Latvijas 100.
dzimšanas dienai, no šī gada Lielā Talka
aicina darīt vairāk, nekā tikai sakopt apkārtējo vidi. Lielās Talkas dalībnieku un
visu Latvijas iedzīvotāju dāvana Latvijas
simtgadē varētu būt arī īpaši tapuši vides
un ainavu objekti, kā arī pārliecība par
Latviju kā veselīgu un zaļu valsti. Tādēļ vēlos ādažniekus aicināt iesaistīties
pasākumos, kuru rezultātā mūsu novadā tiktu izveidoti jauni vides objekti
kā dāvana Latvijas simtgadei. Viens no
simtgades objektiem varētu būt Gaujas
promenāde – pastaigu un atpūtas taka
Gaujas malā – labiekārtots esošais Gaujas aizsargdambis.
Gaujas aizsargdambis Ādažos Gaujas
upes kreisajā krastā izbūvēts kā inženierbūve, kuras uzdevums ir aizsargāt Āda8

žu ciema centrālo daļu no applūšanas.
Gaujas aizsargdambis – vieta mierīgai
un aktīvai atpūtai
Kopš izbūvēts Gaujas aizsargdambis
daudzi ādažnieki to iecienījuši pastaigām, vērojot Gaujas upes plūdumu un
ciema rosīgo dzīvi. Redzot, cik daudzi
iedzīvotāji iemīļojuši šo pastaigu un
ve l oi z br au k u mu
maršrutu, secinu,
ka Gaujas aizsargdambis jau tagad
ir lieliska vieta gan
mierīgai, gan aktīvai atpūtai un
dabas baudīšanai.
Pašlaik noris vēl
aizsargdambja sēšanās process, pēc
kura aizsargdambis
būs nostabilizējies,
tāpēc labiekārtošanas darbi vēl vismaz vienu sezonu
nav iespējami. Līdz
ar to – šis ir īstais
laiks domāt un
plānot Gaujas promenādi – pastaigu
ceļu gājējiem un
velobraucējiem ar
skatu vietām Gaujas līču baudīšanai,
ar labiekārtotām
atpūtas vietām, kur
iespējams arī papildināt savas zināšanas ar dažādiem

faktiem par Ādažiem, apkārtnes vēsturi
un kultūras notikumiem.
Gaujas kultūras taka
Domājot par Gaujas promenādi, virmo
doma veidot to kā ādažnieku “Kultūras
taku”. Visā Gaujas promenādes garumā
– sākot no Gaujas tilta uz Kadagu līdz
Muižas ielai pastaigu takas malās būtu
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veidojamas “kabatas” ar atpūtas mēbelēm, kas papildinātas ar vides elementiem un objektiem, kuros būtu lasāmi
un apskatāmi stāsti par izciliem Ādažu
novada un apkārtnes iedzīvotājiem, kas

viesiem pie mums un tālāk doties garās
un aizraujošās pastaigās, veidosim automašīnu stāvlaukumu šobrīd neapdzīvotajā laukumā Gaujas ielā 31 (dambja
celtniecības atbērtnes vietā), kur iespē-

pielikt topošās Gaujas promenādes izveidē. Lai Gaujas tuvums būtu vēl tuvāks, jāsāk ar upes krasta tīrīšanu un
skatu atvēršanu. Jau šajā Lielajā talkā aicinu visus Ādažu ciema iedzīvotājus, no-

jams izveidot vidē iederīgu zaļu automašīnu stāvlaukumu ar nelielu skvēru.
Šis stāvlaukums ļoti nepieciešams arī
Kultūras centra organizēto pasākumu
apmeklētājiem, jo nav jau noslēpums, ka
reizēs, kad dodamies baudīt kādu kultūras pasākumu, ir diezgan ilgi jālīkumo
pa Ādažiem, lai novietotu savu spēkratu.
Ādažu novada domes Saimniecības daļa
pirmos darbus stāvlaukuma izveidei iecerējusi jau šajā pavasarī.
Gaujas krasta sakopšanas darbi jau
šajā Lielajā Talkā!
Arī katrs ādažnieks var savu čaklo roku

vada iedzīvotājus nākt piedalīties Gaujas
krasta sakopšanas darbos.
Visi talcinieki tiks gaidīti 23. aprīlī no
plkst. 10.00 pie Ādažu Kultūras centra. Būtu jauki, ja katrs talcinieks līdzi
paņemtu cimdus darbam, vīri – kādu
zāģi vai cirvi. Mēs nodrošināsim iespēju jauki pastrādāt, izbaudīt pavasarīgo gaisu, savākt savācamo atkritumu
maisos un izbaudīt labi padarīta darba
sajūtu…

Pastaigu promenādes piemērs

ar saviem darbiem un sasniegumiem ir
skandinājuši Ādažu un Latvijas vārdu.
Mūsu novadā ir dzīvojuši un arī šodien
dzīvo daudzi izcili un talantīgi mākslas
un mūzikas darbinieki, izcili literāti un
radošas personības, kuras būtu pelnījušas vietu šajā “Kultūras takā”.
Auto stāvlaukums – savējiem un viesiem!
Lai par jauko ainavu Gaujas krastos varētu priecāties arī citi – aicināsim ciemos uz Ādažiem rīdziniekus, kaimiņu
novadu iedzīvotājus un arī tālākus viesus, bet, lai būtu iespējams ērti atbraukt

Auto stāvlaukuma skice
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Iveta Grīviņa,
Ādažu novada domes telpiskās
attīstības plānotāja

“Zaļās” stāvvietas piemērs
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Foto – Laima Jātniece

Vējupes gultnē ūdenslīdēji meklē piesārņojuma avotu
līzes, kā arī Ādažu novada dome organizēs
piesārņojuma vietas tīrīšanu ar traktortehniku.
“Ādažu novada domes vārdā izsaku pateicību Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem par atsaucību un sniegto
palīdzību. Tāpat paldies Ādažu pašvaldības
policijai, kas aktīvi iesaistījās piesārņojuma
meklēšanā. Turpināsim veikt tālāku izpēti, ar

7. aprīlī Ādažu pašvaldības policija
sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta ūdenslīdējiem
pārmeklēja Vējupes dienvidu dīķa
gultni un atrada iespējamo piesārņojuma avotu – dažāda izmēra tvertnes, vienā no kurām atradās sarkana
krāsa. Šķidrumam tiks veiktas anatehniku attīrot
atrasto piesārņojuma vietu,“ saka
Ādažu novada
domes priekšsēdētājs
Māris Sprindžuks
(LRA).
Kā ziņots iepriekš, Valsts Vi-

des dienests informēja Ādažu novada domi,
ka Vējupes virskārtā koncentrējusies krāsviela ar svina saturu. Valsts Vides dienesta eksperti pieļāva, ka piesārņojuma avots varētu
būt vēsturiski ūdenstilpnē nogrimusi metāla
tvertne, kuras korozijas rezultātā Vējupē nokļuvusi tipogrāfijā izmantojamā krāsviela.
Kā Ādažu novada domi informēja Valsts vides dienests, aprīļa sākumā veikto analīžu
rezultāti liecināja, ka svins ūdenī vairs nav
atrodams.
Makšķerēt Vējupē vēl aizvien nav atļauts,
līdz tiks noskaidrots, vai upē esošais svins
nav uzkrājies zivīs.
Jau ziņots, ka piesārņojums nebija skāris visu
Vējupi, bet tikai tā dēvēto Podnieku Vējupi
jeb Vējupes dienvidu dīķi. Sakarā ar zemo
ūdens līmeni un palu neesamību šajā pavasarī, piesārņojums nenonāca ne tajā Vējupes
daļā, kur atrodas publiskā pludmale, ne arī
Gaujā.
Laima Jātniece, Monika Griezne

Foto – publicitātes foto

Ādažu novadā jauns sociālais pabalsts

Ādažu novada dome pieņēmusi grozījumus
saistošajos noteikumos par Ādažu pašvaldības
materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai.

Dome lēma izdarīt grozījumu Ādažu novada
domes 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai
kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”. Grozījumi nosaka, ka pabalstu aprūpei (99,60 euro
mēnesī) vai pabalstu kopšanas pakalpojuma
nodrošināšanai (213,43 euro mēnesī), neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju, var piešķirt
personām ar I un II grupas invaliditāti, kuru
vienīgie ienākumi ir valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts invaliditātes gadījumā un kuriem
nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnie-

ku, ja personai ir īpaši smagi funkcionālie traucējumi un persona neapmeklē dienas centru.
Neizvērtējot materiālo ģimenes situāciju, pabalstu piešķir arī bērna invalīda no pusotra
gada vecuma vecākam (aizbildnim), ja bērnam
ir īpaši smagi funkcionālie traucējumi, nepieciešama īpaša terapija vai aprūpe un bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt izglītības
iestādi vai dienas centru. Neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju, aprūpes pakalpojuma
līmeni nosaka Ādažu novada domes Sociālais
dienests.
Monika Griezne

Lai novada ciemi būtu skaisti un sakopti, priecētu ne tikai iedzīvotājus, bet arī novada viesus, Ādažu novada dome pieņēma saistošos
noteikumus, nosakot pamesto būvju sakopšanas kārtību. Novada Būvvaldē ir izveidots sagruvušu, vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvju reģistrs un graustu īpašniekiem ir uzdots veikt darbības teritorijas sakopšanā. Ja noteiktajā laikā teritorija nebūs
sakārtota, dome lems par attiecīgas degradējošas, sabrukušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves nojaukšanu. Īpašniekiem jāzina, ka atbilstoši likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3. panta (14) daļai, vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā.
Aicinām iedzīvotājus informēt Būvvaldi, ja pamanāt kādu līdz šim neuzskaitītu graustu,
nosūtot vēstuli uz e-pastu dome@adazi.lv, vai piezvanot Būvvaldei pa tālruni 67996490.
Būsim atbildīgi un kopā veidosim mūsu ciemus skaistus un sakoptus!
Dace Medniece, Būvvaldes vadītāja
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Publicitātes foto

Nost ar graustiem!

IZGLĪTĪBA

Foto – publicitātes foto

Ādažu vidusskolas 1.g klase sašķirojusi 1310 kg stikla

SIA “Eco Baltia vide” un AS “Latvijas
Zaļais punkts” organizētās stikla šķirošanas veicināšanas akcijas “Uzņemies šefību pār konteineru 2!” ietvaros
bija pieteikti 68 konteineri stikla šķi-

rošanai, un šajos konteineros skolēni
savākuši 11 tonnas stikla pudeļu un
burku. Savācot visvairāk stikla savos
stikla šķirošanas konteineros, apmaksātu ekskursiju uz plastmasas pudeļu
pārstrādes rūpnīcu “PET Baltija” Jelgavā un ceļamaizei “Rimi” dāvanu karti
50 eiro vērtībā saņems trīs aktīvākās
stikla šķirotāju klases. Tā ir Ādažu vidusskolas 1.g klase (audzinātāja Baiba
Mežule), kas pieteiktajos piecos konteineros sašķiroja 1310 kg stikla, Mārupes
pamatskolas 3.b klase (audzinātāja Inga
Bite), kas pieteiktajos divos konteineros sašķiroja 820 kg stikla, un Salaspils
1. vidusskolas 5.c klase (audzinātāja

Gunta Lazdiņa), kas vienā konteinerā
sašķiroja 380 kg stikla. Akcijā “Uzņemies šefību pār konteineru 2!” gandrīz
trīs mēnešus Pierīgas reģiona skolu
skolēniem bija iespēja sacensties stikla šķirošanas sacensībās un piedalīties
atraktīvās lekcijās par atkritumu šķirošanu un videi draudzīgu dzīvesveidu.
Akcija norisinājās Ādažu, Salaspils un
Mārupes novados. Stikls dabā nesadalās, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai izlietotais
stikla iepakojums nenonāktu atkritumu poligonos, bet gan pārstrādes rūpnīcās. Stiklu var pārstrādāt bezgalīgu
reižu skaitu, saglabājot tā kvalitāti.
Dace Jansone

Izsludina bērnu un jauniešu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursu
Ādažu novada dome izsludina bērnu
un jauniešu vasaras radošo darbnīcu
programmu konkursu ar mērķi iegūt
labākās programmas un to realizāciju,
kas veicinātu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizētu veselīgu dzīvesveidu, attīstītu komunikācijas prasmes, radošumu un komandas
darba iemaņas.
Konkursa mērķgrupa – Ādažu novadā administratīvajā teritorijā deklarēti
bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18
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 Ādažu mājaslapā,
sadaļā “Pašvavaldība – Konkursi” un
iesniegt programmas līdz š.g. 22. aprīlim plkst. 12.00 Klientu apkalpošanas
centrā, Gaujas iela 33A, Ādaži.
Ināra Briede

Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

Ādažu vidusskolas teātrim – 20!
Šogad Ādažu vidusskolas teātrim jubilejas gads – 20! Visu šo laiku teātris Ādažu vidusskolā ir darbojies ar mērķi pārmantot, saglabāt un apliecināt teātra spēli kā vienu no latviskās pašizpausmes veidiem.
Teātra dzimšanas dienai par godu tika organizāts teātra dienas pasākums “Kustības turpinājums…” Pārlapojot iemūžinātos foto mirkļus,
skatītāji varēja atsaukt atmiņā spilgtākos teātra notikumus. Vakara turpinājumā tika piedāvāta iespēja noskatīties vidusskolas teātra grupas
sagatavoto Jāņa Joņeva mistērijas “Klusa nakts” fragmentu kompozīciju,
dzīvot līdzi pamatskolas grupas pašu izveidotās izrādes “Nedienas ar
divriteni” varoņu piedzīvojumiem, kā arī aktīvi iesaistīties teātra sporta
improvizāciju spēlēs. Paldies režisorei Vairai Baltgailei!
www.adazuvidusskola.lv

CSDD sveic Ādažu vidusskolu –
konkursa “Labākā CSDD satiksmes drošības skola 2015” uzvarētāju
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skolu dodas ar velosipēdiem. Ādažu vidusskolas nostāja ir stingra un
nelokāma – visiem velobraucējiem
jābūt kvalitatīvām zināšanām par
ceļu satiksmes drošības jautājumiem, tam apliecinājums ir velosipēdu vadītāju tiesības. Ādažu
vidusskola izsaka pateicību visiem
4. - 8. klašu audzinātājiem, sociālo
zinību pedagogiem, skolēnu vecākiem un Zigmāram Rullim par ieguldīto darbu.
Foto – Karīna Miķelsone

2015. gadā par satiksmes drošības
labāko skolu kļuvusi Ādažu vidusskola. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika konkursa 20 skolu –
laureātu un 40 skolotāju – svinīgā
godināšana. Ādažu vidusskolā liela
uzmanība tiek veltīta satiksmes
drošības jautājumiem. Skolēni, kas
sasnieguši vecumu, kad drīkst patstāvīgi pārvietoties ar velosipēdu,
apgūst ceļu satiksmes noteikumus
un kārto savu pirmo valsts eksāmenu – velosipēdu vadītāju kvalifikācijas

eksāmenu. Skola atbalsta aktīvu dzīvesveidu un priecājas, ka skolēni uz

Ādažu vidusskola, CSDD
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Foto – Ādažu vidusskolas arhīvs

Ar Ādažu skolēnu un Ādažu izglītības iestāžu atbalstu tapusi grāmata bērniem,
kas cieš no asins slimībām

Ar Ādažu skolēnu piedalīšanos izdota grāmata, kas veltīta
labdarībai, – “Burvju maska”.
Tā domāta bērniem, kuri
pašlaik ārstējas no smagām
asins slimībām. Šis ir labdarības organizācijas “Leukaemia & Myeloma Baltic”
pirmais Latvijā organizētais
projekts. Grāmatu veidojuši
vairāku Latvijas skolu audzēkņi, bet visaktīvāk projekta īstenošanā iesaistījušies tieši Ādažu izglītības
iestāžu audzēkņi.

“Mēs lūdzām skolēnus
uzrakstīt un uzzīmēt savus novēlējumus tiem
bērniem, kuri ļoti daudz
laika pavada slimnīcā,
kuriem, dzirdot vārdu
“maska”, prātā nāk nevis
karnevāls, bet gan apnicīgais auduma gabaliņš
uz sejas. Tieši tāda ir
dzīve bērniem, kas cīnās
ar asins vēzi,” – stāsta
“Leukaemia & Myeloma
Baltic” valdes
locekle
Ilze
Kristīne Apsalone. “Rezultāts
pārspēja visas
mūsu cerības.
Saņēmām veselu
bagātību! Kādas
meitenītes stāstā
maska pārvēršas
par neiedomājami
skaistu taurenīti,
citai tas ir saules
zaķītis. Viens autors apgalvo, ka
viņš speciāli guļot
maskā, jo tādējādi
reiz redzējis apbrī-

nojami skaistu sapni un grib to piedzīvot
atkal. Ir vēstījums par Veselības feju un Raganu – slimību, arī par rūķiem un elfiem,
kuri šādās maskās staigā visu laiku… Atsevišķs stāsts ir par zīmējumiem – tie ir mazi
šedevri! Vēlreiz pārliecinājāmies, ka bērnu
fantāzija ir bezgalīga. Neviens pieaugušais
nespētu izdomāt to, ko ir radījuši šie zēni un
meitenes, turklāt tā ir ne tikai viņu radošā
izpausme, bet arī katra personisks labais
darbs, pret ko bērni izturējās ar milzīgu atbildības izjūtu.”
Sniedz koncertu slimnīcā
Patīkami, ka skolēni no Ādažu vidusskolas,
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, kā arī no
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas ne tikai aktīvi
piedalījās grāmatas radīšanā – zīmēja, rakstīja dzejoļus un sacerēja pasakas –, bet daudzi
no viņiem arī devās 31. martā uz Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu, lai kopā ar
Rīgas 15. vidusskolas deju kolektīvu sniegtu
lielisku koncertu.
“Leukaemia & Myeloma Baltic” ir starptautiskās labdarības organizācijas “Leukaemia
& Myeloma Research UK” filiāle. “Leukaemia & Myeloma Baltic” informē sabiedrību
par asins slimību profilaksi un ārstēšanas iespējām, sniedz psiholoģisku palīdzību asins
vēža slimniekiem u.c. Plašāka informācija:
www.leukaemiamyelomabaltic.eu.
Andrejs Hazovs

Ādažu novada bibliotēka piedalās lasīšanas veicināšanas programmā
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”

Foto – Ādažu novada bibliotēkas arhīvs

viedokli par izlasīto, bet visčaklākie lasītāji šogad bija 3.
– 4. klašu grupā.
Ādažu novada bibliotēka piedalījās “Lielajos lasīšanas svētkos”, kas pirmo reizi notika
LNB, pulcējot čaklākos dalībniekus no visas Latvijas. Pasākumā lasīšanas eksperti uzzināja Bērnu Žūrijas grāmatu
topu, un katrs varēja salīdzināt ar savu vērtējumu. Prieks,
ka atzītāko grāmatu vidū ir
latviešu autoru darbi. Kā patīkamu pārsteigumu un balvu par ieguldīto
darbu gada garumā, Ādažu novada bibliotēka aprīļa sākumā aicināja savus “Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija 2015” dalībniekus uz noslēguma pasākumu – braucienā
uz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
jauno ēku – Gaismas pili.
Tur tikām viesmīlīgi uzņemti: mazākie
dalībnieki iesaistījās krāsainās Gaismas
pils celtniecībā, minot mīklas un atbildot uz atjautīgiem jautājumiem. Paziņojot grāmatu topu visām vecuma grupām,

Ādažu novada bibliotēka jau trīspadsmito gadu piedalījās populārajā LNB Bērnu
literatūras centra izstrādātajā lasīšanas
veicināšanas projektā “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrija”. Vēlme darboties nebija
zudusi arī šogad – pieteicās un kopā veiksmīgi finišēja 33 dalībnieki! Eksperti godam paveikuši savu darbu, lasot, vērtējot,
aizpildot anketas, lai uzzinātu, kuras grāmatas patīk ādažniekiem. Ceturto gadu
ekspertu darbā tika aicināti piedalīties
arī pieaugušie, kuri vēlējās izteikt savu
12

Bērnu literatūras centra pārstāve iesaistīja
rosīgos un enerģiskos dalībniekus literārā
uzdevumā, lasot fragmentus no žūrijas
grāmatām.
Ilzes pavadībā devāmies ekskursijā pa
LNB, kur mums bija iespēja ielūkoties
arī tajos stāvos un kaktiņos, kas vienkāršiem apmeklētājiem ir liegta. Ekskursiju
uzsākām, nokļūstot stiklotajā 12.stāvā,
kur varējām vērot mūsu brīnišķīgo Rīgas
panorāmu. Turpinot ceļojumu, skatījām
retumu izstādi, Krišjāņa Barona mūža lolojumu – Dainu skapi, unikālu grāmatu,
kā arī izzinājām par daudzām citām iespējām atrodoties mūsu Gaismas pilī. Noslēdzot mūsu ceļojumu, pabijām Imanta
Ziedoņa vārdā nosauktajā koncertzālē.
Par piedalīšanos, centību un ieguldīto
darbu, katrs grāmatu lasīšanas eksperts
saņēma pārsteiguma balvu no LNB. Liels
paldies sakāms arī Ādažu novada domei
par atbalstu Bērnu žūrijai! Sirsnīgs paldies visiem mūsu ekspertiem! Uz tikšanos nākamajā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā”!
Ādažu novada bibliotēka
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SPORTS

Foto – publicitātes foto

Pasaulē pirmo golfa
pasaku uzrakstījusi
Ādažu
vidusskolas
skolēna Stefana Sprūdža mamma Janīna Sprūdža. Ādažu
vidusskolas skolēns
Stefans ir šīs grāmatas galvenā varoņa
prototips. Grāmatas
atvēršanas svētkos tās autore stāstīs par pasakas personāžiem un
grāmatas rašanās ideju, Latvijas Golfa federācijas pārstāvis iepazīstinās ar golfu kā jaunu olimpisko sporta veidu, būs konkursi
un sacensības “Davis Golf Style Academy“ treneru vadībā, kā arī
apbalvošana. Grāmata tiks dāvināta Latvijas skolu bibliotēkām
un pašvaldībām.

7. maijā Ādažos norisināsies
“Ādažu MTB velomaratons”
Lai veicinātu novada iedzīvotāju iesaistīšanos aktīvās sporta nodarbībās, Ādažu novada
domes Sporta daļa sadarbībā
ar biedrībām “ĀdažiVelo” un
“ZZK” organizē MTB velomaratonu, aicinot piedalīties
tajā gan rūdītus profesionāļus,
gan arī ikvienu citu interesentu un velo entuziastu, kā arī pašu mazāko paaudzi. No 9.30 – reģistrācija, 11.00 – bērnu starts, 12.00 – maratona starts. Iepriekš varēs
reģistrēties līdz 5.maijam (ieskaitot) interneta vietnē facebook.com/
Adazivelo. Sacensību dienā – no 9.30 līdz 10.30 varēs reģistrēties bērnu startam, bet maratona startam – no 9.30 līdz 11.30. Dalības maksas nav. Ikviens var piedalīties bez maksas. Distances garums bērniem – 400-800 m, sporta un tautas distances garums – 20 – 30 km.

Monika Griezne

Foto – Laima Jātniece

26. aprīlī Ādažu vidusskolā – grāmatas
“Lieliskā golfa četrinieka izglābšana”
atvēršanas svētki

Monika Griezne

30. aprīlī – krosa stafešu skrējiens apkārt Vējupei!
līdz Attekas un Skolas ielas krustojumam;
2. etaps 775 m Attekas un Skolas ielas
krustojums – Draudzības iela;
3. etaps 665 m Draudzības iela – Vējupes
iela;
4. etaps 500 m Vējupes iela – Vējupe;
5. etaps 500 m Vējupe – finišs Vējupes
pludmalē;
Iepriekšēja pieteikšanās: līdz 25. aprīļa
plkst. 12.00, rakstot uz e-pasta adresi:
sporta.skola@inbox.lv vai sacensību dienā – starta vietā no plkst. 9.30
Pasākuma organizatori atgādina – par

Foto – Monika Griezne

30. aprīlī Ādažu novada domes Sporta
daļa rīko krosa stafešu skrējienu apkārt
Vējupei. Stafešu skrējiens paredzēts 8 vecuma grupās: U10 – 2007. gadā dzimušie un jaunāki; U12 – 2006 – 2005. gadā
dzimušie; U14 – 2004 – 2003. g.dz.; U16
– 2002 – 2001. g.dz.; U18/U20 – 2000 1987. g.dz.; U30 – 1986 – 1977.g.dz.; U40
– 1976 – 1967.g.dz.; U50 – 1966. gadā dzimušie un vecāki.
Skrējiena garums – 3090 metru, kas sadalīts 5 etapos:
1. etaps 650 m Starts Vējupes pludmalē

savu veselību un drošības noteikumu ievērošanu atbild paši dalībnieki!

Monika Griezne

Foto – publicitātes foto

Ādažu sporta skolas džudisti Latvijas jaunatnes čempionātā izcīnījuši deviņas medaļas

Latvijas jaunatnes čempionātā džudo U-14
un U-16 vecuma grupās deviņas godalgas

izcīnījuši Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas pārstāvji. Komandu kopvērtējumā
ādažnieki ieņēma piekto vietu 25 klubu konkurencē.
Lielākos panākumus Ādažu BJSS audzēkņi
guva sacensībās U-16 vecuma grupā svara
kategorijā līdz 46 kilogramiem. Andrejs Rižovs un Gatis Leļevs uzvarēja abās pirmajās
cīņās un savā starpā tikās finālā – čempiona
titulu izcīnīja Andrejs Rižovs, bet Gatim –
sudrabs.
Vēl vienu čempiona titulu Ādažu komandai

nodrošināja Elīza Jevstigņejeva sacensībās
jaunietēm (U-16, 52 kg). Viņa pieveica visas
četras savas pretinieces. Vēl trim Elīzas komandas biedrenēm vicečempioņu tituli – tos
ieguva Sofija Koļesņičenko U-14 grupā, kā arī
Andra Nika un Dārta Smildziņa U-16 grupā.
Savukārt trīs Ādažu sporta skolas audzēkņi
tika pie bronzas medaļām. Tas bija pa spēkam Artūram Kiseļevskim un Valteram Jenertam U-14 grupā, kā arī Valdemāram Gerkem U-16 grupā.
Apriņķis.lv

Pierīgas novadu sporta spēļu telpu futbola
finālturnīrā otro gadu pēc kārtas triumfēja Ādažu novada komanda, kas apsteidza
Ropažu, Salaspils un Babītes futbolistus.
Turnīrā piedalījās 13 Pierīgas novadu pārstāvji.
Zaķumuižā bija pulcējušies priekšsacīkšu
turnīru uzvarētāji, kuri aizvadīja 2x15 minūšu ilgas spēles. Spēļu kalendāram labpatika, ka, tieši tāpat kā pirms gada, turnīra
pēdējam mačam bija fināla vērtība.
Līdz tam bez zaudējumiem bija cīnījušās
Ropažu un Ādažu komandas. RopažnieĀDAŽU VĒSTIS 15. APRĪLIS (185) 2016

Foto – Evita Eglāja, Ropažu sporta centrs

Ādažu futbolisti nosargā Pierīgas čempionu titulu

ki ar 8:2 bija pieveikuši Babīti un ar 3:2
Salaspili, bet ādažnieki bija nospēlējuši

neizšķirti 3:3 ar Salaspili un uzvarējuši
Babītes komandu 9:3. Līdz ar to laukuma
saimniekiem pirmās vietas izcīnīšanai pēdējā spēlē pietika ar neizšķirtu, bet Ādažu
komandai – arī tieši tāpat kā pērn – bija
nepieciešams panākums.
Tomēr uzvaru ar minimālu 4:3 pārsvaru
guva Ādažu komanda, kas ar astoņiem
punktiem izcīnīja pirmo vietu. Ropažu
futbolistiem septiņi punkti un otrā vieta,
bet trešo ar sešiem punktiem ieņēma salaspilieši.
Apriņķis.lv
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Dome meklēs jaunu ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju Ādažu vidusskolai
Kā stāsta Ādažu novada domes izpilddirektors Guntis Porietis, domi neapmierina līdzšinējā ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja
SIA “Trojans” pielīgto saistību izpildes kvalitāte Ādažu vidusskolā, tādēļ šā gada aprīlī tiks veikta iepirkuma procedūra jauna ēdināšanas pakalpojuma sniegšanai. Galvenie pretendenta vērtēšanas kritēriji būs ēdienu daudzveidība, sezonas produkti, produktu
piegādes attālumi un paredzamās izmaksas. Domei ir pilna pārliecība par to, ka, jauno mācību gadu uzsākot, skolēni saņems
pilnvērtīgas un daudzveidīgas pusdienas un kafejnīcas sortimentu.
Monika Griezne

Pieaugs “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome apstiprinājusi jaunu
atkritumu poligona “Getliņi” apsaimniekotāja “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifu – 28,32 eiro
par tonnu bez pievienotās vērtības nodokļa
(PVN) un dabas resursu nodokļa (DRN),
kas ir par 82% vairāk nekā spēkā esošais

tarifs, vēsta regulators. Jaunais tarifs stājas
spēkā 5. maijā un attiecas uz tiem komersantiem un individuālajiem atkritumu piegādātājiem, kas nodod sadzīves atkritumus
apglabāšanai poligonā “Getliņi” – Rīgas
pilsētas un Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģionu. Paredzams, ka atkritumu
apsaimniekotājs, kas sniedz atkritumu ap-

saimniekošanas pakalpojumu Ādažu novadā – SIA “Eko Baltia vide” – izmantos tiesības iesniegt novada domei priekšlikumu
sniegtā pakalpojuma cenas paaugstināšanai. Paredzams, ka klientiem cena par pakalpojumu pieaugs par 0,61 EUR m³. Dome
izskatīs šo jautājumu kārtējā sēdē 26. aprīlī.
Monika Griezne

Fotokonkursa “Mans Ādažu fotostāsts” uzvarētāji saņems naudas balvas

Ja Tev ir ko sacīt un proti to parādīt attēlos
– parādi un atsūti to mums! Lielu un ne tik
lielu, jaunu un ne tik jaunu, profesionāli un
foto amatieri – ikvienu ādažnieku aicinām

piedalīties Ādažu novada domes rīkotajā
fotokonkursā “Mans Ādažu fotostāsts”.
Dalībnieku pieteikumus un fotogrāfijas
gaidīsim līdz 2. septembrim elektroniski, sūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv ar
norādi “Foto konkursam”, bet parakstīta
pieteikuma anketa jāiesniedz Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā
(Gaujas iela 33A, Ādaži) līdz konkursa
norises beigām. Fotoattēliem jābūt fotografētiem Ādažu novadā.
Pirmās vietas ieguvējs saņems 100,00 eiro,
otrās vietas ieguvējs – 80,00 un trešās vietas ieguvējs – 60,00 eiro. Atzinības raksti
konkursa uzvarētājiem tiks pasniegti paš-

valdības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā
pasākumā 2016. 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, norādot
autoru.
!Pirms piedalies, izlasi nolikumu!
Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/ Konkursi/ Foto konkurss
“Mans Ādažu fotostāsts”.
Laima Jātniece

Ādažu vidusskolai – 30!

Š. g. 14. maijā mīļi aicināti visi Ādažu pamatskolas un Ādažu vidusskolas bijušie skolēni, skolotāji un darbinieki uz
 koncertu Ādažu Kultūras centrā plkst.18.00
 balli Ādažu vidusskolā plkst. 21.00 (tikšanās skolā no plkst. 20.30)
Dalības maksa ballei 5 EUR, līdzi ņemot groziņu.
Lūgums līdz 10. maijam pieteikties elektroniski skolas mājas lapā
(aizpildot reģistrācijas anketu) www.adazuvidusskola.lv vai pa tālruni 67996165

Atceries! Atsaucies! Atnāc!

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu
Vēstis” (Nr.185) izdots informatīvs pielikums,
kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.6/2016 (23.02.2016.) “Grozījumi Ādažu
novada domes 2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Saistošie noteiku14

mi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās
Ādažu pašvaldības teritorijā.””
Nr.13/2016 (22.03.2016.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos
Nr.2/2016 “Saistošie noteikumi par Ādažu
novada pašvaldības budžetu 2016.gadam.””
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu

novada domes mājaslapā www.adazi.lv, 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.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. APRĪLIS (185) 2016
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Ādažu vidusskola savāc 19 950 kg makulatūras
Makulatūras vākšanas akcijā “Tīrai Latvijai”, kas norisinājās no 2015. gada 21. decembra līdz šā gada 24. martam, Ādažu vidusskola nodevusi
19 950 kg makulatūras. Čaklākās klases Ādažu vidusskolā izrādījušās 4.g ar savāktajiem 2357,5 kg makulatūras, 2.e – ar 1514 kg makulatūras
un 7.b, kas kopā savākusi 800 kg makulatūras. Ādažu vidusskola izsaka pateicību skolēniem, vecākiem un skolotājiem par lielo atsaucību,
kā arī akcijas organizatorei Ādažu vidusskolā – Sarmai Jēkabsonei. Konkurss, ko organizē biedrība “Latvijas Zaļā josta” sadarbībā ar SIA
“Līgatnes papīrs”, AS “Latvijas valsts meži” u.c., ik gadu apvieno simtiem izglītības iestāžu un tūkstošiem bērnu, lai, vācot makulatūru, kopīgi saudzētu un taupītu dabas resursus, tādējādi vēršot bērnu un jauniešu uzmanību makulatūras šķirošanas nepieciešamībai un nozīmei
ikdienas dzīvē, kā arī veidotu izpratni, ka pareizi sašķiroti un pārstrādei nodoti atkritumi kļūst par vērtīgām izejvielām jaunu produktu ražošanā. Šogad norisinās divpadsmitais Vislatvijas makulatūras vākšanas konkursa norises gads. Konkursa uzvarētājus noteiks gan pēc savāktā
makulatūras apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni, gan pēc kopējā izglītības iestādes savāktā makulatūras apjoma. Konkursa rezultāti
tiks apkopoti un paziņoti šā gada 9. maijā, noskaidrojot, kuras skolas tiks pie vērtīgām balvām no “Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem.
www.zalajosta.lv, www.adazuvidusskola.lv

Foto – ĀBVS arhīvs

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāji mācās

Mūsdienu cilvēks ikdienā piedzīvo izaicinājumus. Kā par sabiedrībā mainīgo runāt ar
skolēniem pusaudžu vecumā? Kā notikumu
gūzmā svarīgu padarīt bioloģijas, ķīmijas,
fizikas, matemātikas mācīšanos? Gadskārtējā starptautiskā valdorfpedagoģijas seminārā Kāselē (Vācijā) Lieldienu brīvdienās
pasniedzēji no Lielbritānijas, ASV un Vācijas dalījās pieredzē un vadīja dažādas nodarbības skolotājiem no visas pasaules.
Seminārā piedalījās arī Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas skolotāji: Denīze Virta, Marika Hudobkina, Judīte Mende, Jānis Zvejnieks, Gatis Riekstiņš, Justīne Zēmele, Inga un Harijs Zemīši.
Šā gada vadmotīvs – 9. klase. Tēmas, mācību
priekšmeti, vecumposms, metodika. Ja kopējās
lekcijās tika aplūkoti globāli jautājumi pedagoģijā, strādājot ar 15-16 gadus veciem skolēniem,
tad dienas gaitā dažādu mācību priekšmetu
sekcijās tika aktualizētas tēmas vēsturē, ģeogrāfijā, matemātikā, literatūrā, svešvalodās,
fizikā, ķīmijā, bioloģijā un mākslā.

Laikā, kad Eiropu pārpludinājuši bēgļi, vērtīga ir daudzu valstu pieredze, kā šie bērni
integrējas skolā, kāda ir viņu attieksme pret
vietējo kultūru, sabiedrību, vidi.
9. klases vecums ir skolēna sevis meklējums
un ceļš uz individualitāti. Labā un ļaunā pretpoli, kas pusaudža gados izpaužas kā melns
un balts, labs un slikts, skaists un neglīts 15
gadu vecumā saplūst– labais izrādās ne tik
labs, ja palūkojas no citas puses, baltajam
mēdz būt nokrāsas, bet skaistums ir nosacīts
jēdziens, kas izriet no katra veidotajiem etaloniem vai vērtībām. Šis ir īstais brīdis, kad
analizēt jēdzienu “nacionālisms”, lai to ieraudzītu gan kā sinonīmu vārdam “patriotisms”,
gan kā slieksni uz “rasismu” vai “nacismu”.
Eiropa šobrīd ir noraizējusies par kultūras un
valodu individualitātes zaudēšanu. Nespēja
pieņemt citādo rada attiecību plaisu. Bezgala nopietni seminārā izskanēja doma: “Tikai
tad, ja cilvēks dziļi un pamatīgi pārzina savu
valodu un kultūru, viņš spēj pieņemt un cienīt citu kultūru un ar prieku mācīties otra valodu,” vai arī: “Valoda ir vārti uz otra cilvēka
dvēseli; kopjot valodu, cilvēks izkopj ceļu uz
otru cilvēku” (Markus Osterīders). Gandrīz
katrs Eiropas skolotājs šobrīd stāsta par arābu
vai sīriešu bērniem savā klasē, kurš nespēj sarunāties ar citiem skolēniem, ir noskumis un
nelaimīgs, bieži raud un lēnām pārvēršas par
asu un noraidošu palaidni, kurš ne spēj, ne
grib pieņemt apkārt notiekošo, jo bērna sirds

pieder viņa tautai, viņa valodai, bet dzīve bēgļu centrā (labākajā gadījumā kopā ar ģimeni)
viņu vienīgi rosina atcerēties dzīves laimīgos
brīžus kaut kad viņa dzimtajā vidē. Daudzi
Eiropas valstu skolotāji ir brīvprātīgie darbinieki bēgļu nometnēs, viņu emocionālie stāsti
un piedzīvotais nenoliedzami liek domāt, ka
nelaimīgi bērni nevar veidot laimīgu nākotni,
kurā tik un tā dzīvosim visi kopā. Jautājums:
“Ko es kā Eiropas iedzīvotājs varu darīt šajā
situācijā?” ir aktuāls. Un atbilde nav: “Izteikt
internetā anonīmas nievas vai arī pāris atbalsta vārdus.” Tā ir pasīva rīcība, kas raksturo
mūs katru kā kūtru, ne pārāk problēmā iedziļinājušos personu.
Semināra ietvaros fizikas un ķīmijas eksperimenti mijās ar kombinatorikas un ģeometrijas tēmām, literatūras metodika ar svešvalodas mācīšanās aspektiem, māksliniecisko
nodarbību laikā tika iestudēta drāma, dziedāts korī, zīmēts, veidotas skulptūras akmenī,
praktizēta Botmera vingrošana u.c.
Spraiga darbadiena no 8.00 līdz 20.30 nedēļas
garumā reizē lika pārdomāt svarīgākos aspektus pedagoģijā un deva spārnus ikdienas
darbam.
Semināra dalībnieku vārdā
Inga Zemīte

Pieci trešdienu vakari, piecas dažādas tēmas,
piecas veselīgas un gardas ēdienkartes, tikšanās prieks, jaunas draudzības un stiprākas
laulības – tāds ir kopsavilkums Ādažu baptistu
Misijas draudzes rīkotajiem laulāto vakariem.
Randiņi notika mājīgajās “Madcafe” telpās. Pēc
gardām un sātīgām vakariņām, kuras sarūpēja
izcilā kafejnīcas pavārīte, bet izmaksas sedza
draudze, sanākušie katrreiz uzzināja kādas patiesības, kas palīdz izprast vienam otru un veidot stiprāku ģimeni.
Uzzinājām, kā runāt vienā valodā, lai sadzirdētu
vienam otru; kā veidot ģimeni kā komandu; kā
visefektīvāk pārvaldīt finanses ģimenē un iepazināmies ar pāri, kuri laulībā nodzīvojuši vaiĀDAŽU VĒSTIS 15. APRĪLIS (185) 2016

rāk nekā 50 gadu. Piektajā, noslēguma vakarā,
“Madcafe” valdīja smiekli un sacensība – trīs
komandas atbildēja uz interesantiem jautājumiem un krāja konfektes. Kam vairāk našķu, tas
arī uzvarētājs. Jāteic, jautājumi bija visai āķīgi,
piemēram, kāpēc sāka veidot kāzu tortes vairākos stāvos?
Saņemtās atsauksmes no dalībniekiem liecina,
ka šis laiks pāriem bijis vērtīgs, un viņi vēlas
tikties atkal, lai vēl vairāk stiprinātu gan savas
ģimenes saites, gan arī tuvāk iepazītu pārējos,
tāpēc baptistu Misijas draudze pieņēma svarīgu
lēmumu – turpināt rīkot līdzīgus vakarus reizi
mēnesī. Pirmais notiks 22. aprīlī, nākamais –
kādā no pēdējām maija trešdienām. Tikšanās

Foto – Draudzes arhīvs

Randiņi laulātajiem

vieta nemainīga – “Madcafe” Ādažos, Gaujas
ielā 8.
Plašāka informācija: gimenekadavana@gmail.
com vai zvanot: 25543178 (Inga).
Ādažu baptistu Misijas draudze

15

DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (08.03.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks, J.Antonovs, P.Balzāns, A.Brūvers,
V.Bulāns, K.Dāvidsone, A.Keiša, J.Neilands, P.Pultraks, L.Pumpure, E.Verners,
N.Zviedris.
1. Par grozījumiem domes 2015.gada
22.decembra lēmumā Nr.259.
Lēmums: Veikt grozījumu iepirkumu komi-

sijas sastāvā iepirkumam par jaunas skolas
ēkas meta un tehniskā projekta izstrādi, kā
arī autoruzraudzības nodrošināšanu, un
apstiprināt komisijas sastāvu.
Balsojums: “par” - 10, “pret” - 4 (A.Keiša,
N.Zviedris), “atturas” – nav.
2. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Jeļenai Prišpetjevai sa-

vienot Ādažu novada bāriņtiesas locekļa
pienākumus ar uzņēmuma līgumu izpildi,
kura noslēgšanas rezultātā J. Prišpetjeva
veiks apmācību bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Ādažu Mākslas un mūzikas skolas darbiniekiem 2016.gada 22. un
24.martā.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (22.03.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums
Domes sēdē piedalās 14 deputāti: M.Sprindžuks, J.Antonovs, P.Balzāns, A.Brūvers, V.
Bulāns, K.Dāvidsone, A.Keiša, V.Klebeko,
J.Neilands, E.Plūmīte, P.Pultraks, E.Šēpers,
E.Verners, N.Zviedris.
1. Par lokālplānojumu nekustamajam
īpašumam “Vectiltiņi”.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma
“Vectiltiņi” lokālplānojuma izstrādāšanu ar nolūku pamatot karjeru teritorijas,
smilšu krautuves un nosēdbaseina izveidi,
veidojot ielas, ja tādas nepieciešamas, kā
atsevišķas zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 16.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Draudzības ielā 16 ar mērķi veikt nekustamā
īpašuma sadalīšanu divos apbūves gabalos,
ielu veidojot kā atsevišķu zemes vienību.
Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības
projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
3. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam “Jaunceriņi” ar mērķi atdalīt četrus zemesgabalus, ielas veidojot kā atsevišķas zemes
vienības. Apstiprināt nosacījumus zemes
ierīcības projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Puķu ielā 14.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Puķu
ielā 14 ar mērķi veikt nekustamā īpašuma
sadalīšanu divos apbūves gabalos, ielu veidojot kā atsevišķu zemes vienību. Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta
izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem “Briljanti” un “Vējiņi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajiem īpašumiem
“Briljanti” un “Vējiņi”, Eimuru ciemā,
ar mērķi pamatot zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanu, Briljantu ceļa
galā veidojot apgriešanās laukumu vai
arī Briljantu ceļa turpinājumā veidojot
caurejošu ielu, izskatot iespēju to veidot
kopīgi ar nekustamo īpašumu “Drunkas”.
Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības
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projekta izstrādei.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Ores”
un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Ores” un
piekrist zemesgabala sadalīšanai. Piešķirt
nekustamā īpašuma parcelēm Nr.1 līdz
Nr.3 adreses, respektīvi, Lauku iela 2, Gaujas iela 36A, Gaujas iela 36B, Ādaži, Ādažu
nov., bet parcelei Nr.4 – nosaukumu “Gaujas iela D”, Ādaži, Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
7. Par zemes vienību apvienošanu, jaunas
zemes vienības izveidošanu un adreses
un lietošanas mērķa noteikšanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes
vienībā nekustamos īpašumus “Upmalas
119”, “Upmalas 120” un “Upmalas 121”,
apvienotajai zemes vienībai piešķirot adresi: “Upmalas 120”, Kadaga, Ādažu nov.
Likvidēt adreses šādām zemes vienībām:
“Upmalas 119” un “Upmalas 121”, Kadaga,
Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
8. Par dalību projektos “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde
Ādažu novada Kadagas ezeram un Vējupei” un “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu atjaunošana Ādažu novada Dūņezeram un Mazajam Baltezeram”.
Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministrijas izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumā zinātniskās
pētniecības programmu finansēšanai un
līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā ar projektu
pieteikumiem “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Ādažu novada
Kadagas ezeram un Vējupei”, kā arī “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
atjaunošana Ādažu novada Dūņezeram un
Mazajam Baltezeram”, un iesniegt projektus Lauku atbalsta dienestā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par telpu nomu futbola nodarbībām.
Lēmums: Nomāt telpas uz 1 gadu nekustamajā īpašumā Pirmā iela 42 no SIA “Ādažu
sporta centrs”, kas nepieciešamas Ādažu
Bērnu un jaunatnes sporta skolas futbola
mācību nodarbībām.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par Ādažu novada sporta attīstības
stratēģiju 2016.-2022.gadam.

Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada sporta attīstības stratēģiju.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par precizējumiem Ādažu novada
ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.2037.gadam.
Lēmums: Veikt precizējumus novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sadaļā “Īstenošana un uzraudzība”, izsakot trešo
atkāpi šādā redakcijā: “Reizi trīs gados attīstības programmas uzraudzības ziņojumi tiks papildināti ar pārskatu par Ādažu
novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
īstenošanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā.
Lēmums: Piedalīties Nacionālajā veselīgo
pašvaldību tīklā. Īstenot veselības veicināšanas aktivitātes.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
13. Par Ādažu vidusskolas dalību 8.1.2.
SAM “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.
Lēmums: Pieteikt Ādažu vidusskolu atbalstam 8.1.2. SAM “Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.
Lēmumu nosūtīt LR Izglītības ministrijai.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
14. Par Ādažu novada attīstības programmas 2016.-2022. gadam un Ādažu
novada attīstības programmas 2016.2022. gadam Vides pārskata apstiprināšanu.
Lēmums: Veikt precizējumus Ādažu novada attīstības programmā 2016.-2022.gadam. Apstiprināt Ādažu novada attīstības
programmas 2016.-2022.gadam un Vides
pārskata gala redakciju.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
Lēmums: Nodot sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai “GARKALNES
OLIMPISKAIS CENTRS” bezatlīdzības
lietošanā pašvaldībai piekritīgā nekustamā
īpašuma “Garkalnes parks” daļu 0,17 ha
platībā, bez apbūves tiesībām. Lietošanas
mērķis – sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas; līguma termiņš - 8 gadi.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
16. Par noteikumiem “Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas kārtība”.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.3 “Apmaksāta papildatvaļinājuma piešķiršanas
kārtība” un sagatavot tos parakstīšanai.
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DOMES LĒMUMI
Balsojums: “par” - 12, “pret” - 1 (A.Keiša), “atturas” - 1 (V.Klebeko).
17. Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā.
Lēmums: Apstiprināt grozījumus domes
2010.gada 9.decembra finanšu stabilizācijas projekta 6.sadaļas “Galvenās Ādažu novada pašvaldības problēmas un
priekšlikumi pašvaldības darbības uzlabošanai” iekļautās tabulas 12.punktā,
izsakot to šādā redakcijā: “12. Tiks ieviesta stingrāka pašvaldības ieguldījumu
pārraudzības sistēma, nākotnē paredzot
izstrādāt katram pašvaldības aktīvam
pārvaldības politiku. Ieguldījumu izvērtēšana tiks veikta, nostiprinot struktūrvienību tiesības un pienākumus iekšējās
kontroles jomā, nosakot precīzu atbildības jomu sadalījumu un izpildes kārtību
attiecībā uz pašvaldības kapitālsabiedrību darba plānošanu, uzdevumu izpildi
un darbības uzraudzību.”

Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Piešķirt L.N. nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90% apmērā par
nekustamo īpašumu – “Bairīši”, par maģistrālās koplietošanas sabiedriskas nozīmes inženierbūves izbūvi un viņas veikto
ieguldījumu summu EUR 10090,30.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
19. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot G.D. īpašumā bez atlīdzības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā ielā dzīvoklim piekrītošās 656/52715
domājamās daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības ar kopējo platību 0,7438 ha.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
20. Par grozījumiem domes 2016.gada
26.janvāra lēmumā Nr.18.
Lēmums: Grozīt domes 26.01.2016. lēmuma Nr.18 “Par tirdzniecības laukuma attīs-

Ādažu ev. lut. draudzē Baltezera baznīcā

KĀRTĒJIE IKMĒNEŠA SENIORU SAIETI

• Svētdienās - dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu plkst. 11.00
• Katra mēneša pēdējā svētdienā –
Ģimeņu dievkalpojums plkst. 11.00
• Trešdienās – Vārda dievkalpojums plkst. 18.30
• Ceturtdienās – plkst. 19.00 Bībeles stunda
• Svētdienas skolas nodarbības bērniem
vecumā no 4 līdz 12 gadiem
notiek katru svētdienu plkst. 11.00
dievkalpojuma laikā,
izņemot katra mēneša pēdējā svētdienā
(bērni kopā ar vecākiem piedalās
Ģimeņu dievkalpojumā).
Ādažu ev. lut. draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons
Vairāk: www.baltezerabaznica.lv, facebook.com/
BaltezeraBaznica, twitter.com/BaltezerBaznica

Gaujas ielā 16
• 2016. gada 20. aprīlī plkst. 13.00
Dr. M. Beltes lekcija par lāzerterapiju
• 2016.gada 18.maijā plkst.13.00

Dievkalpojumi Ādažu militārās bāzes
kapelā Kadagā
Katoļu dievkalpojumi notiek
katru svētdienu plkst. 15.00
Pareizticīgo dievkalpojumi notiek
katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā 11.00
Pirms katras Sv. Mises 14.00
Rožukronis, Grēksūdzes sakraments
Tie, kuri vēlas kristīties, sagatavoties sakramentu pieņemšanai, var pieteikties pie kapelāna
Ādažu bāzes kapelā vai pa tālr. 26434830.
‡
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personas apliecinošs dokuments.
‡
Sakarā ar Kapusvētkiem Baltezera kapos 5. jūnijā Kadagas kapelā sv. Mise nenotiks.
Kapusvētki Baltezera kapos (ar Sv.Misi)
5. jūnijā plkst. 13.00
Tuvākā informācija – tālr. 26434830

6. februārī piedzimusi
ādažniece Māra!

Apsveicam jaunos vecākus!
No 5. marta līdz 4. aprīlim
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Beāte, Elza,
Jasmīna, Elza;
zēni – Meirs, Aleksandrs.

Apsveicam jaunos vecākus!
Pasākums bibliotēkā kopā ar Zigurdu
Neimani un Ainu Liepiņu!
20. aprīlī plkst.17.00 Ādažu bibliotēkā
Bibliotēkas nedēļas pasākumā
par jautrību rūpēsies aktieris Zigurds Neimanis,
par grāmatas “Tandēms’’ lustīgo tapšanu stāstīs
autore Aina Liepiņa.
Gaidām visus, kuri vēlas pasmieties, jo aprīlis taču
ir arī smieklu mēnesis.
Ādažu bibliotēka

Misijas baptistu draudze
Dievkalpojumi katru svētdienu plkst.11.00
Dievkalpojuma laikā bērniem ir iespēja piedalīties
svētdiensskolas nodarbībā “Dievs ienāk rotaļā”.
Dievkalpojumi notiek Ādažos, Rīgas gatvē 28b,
Bērnu centrā “Pasaku valstība”
Vairāk informācijas: www.misijasdraudze.lv
gimenekadavana@gmail.com
26554780 – mācītājs Kaspars Šterns

© “Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv

Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).
Makets, korektūra SIA AKA Dizains.
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.
Iespiests SIA “VEITERS KORPORĀCIJA”. Tirāža 4200 eksemplāri.
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tības darba grupas izveidošanu” 4.punktu
un izteikt to šādā redakcijā: “4. Darba grupai līdz 10.05.2016. iesniegt domei priekšlikumus tirgus laukuma attīstības risinājumiem un to realizācijas plānu.”
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
21. Par atbrīvošanu no amata.
Lēmums: Atbrīvot Edīti Laugu no darba
Ādažu novada domes Vēlēšanu komisijā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
22. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Edītei Laugai savienot Komisijas sekretāres pienākumus ar
Saulkrastu pašvaldības policijas vecākā inspektora pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
23. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Edītei Laugai savienot
Ādažu novada bāriņtiesas locekļa pienākumus ar Saulkrastu pašvaldības policijas
vecākā inspektora pienākumiem.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par

No sirds sveicam
aprīļa jubilārus!
Valentīnu Bukinu 70 g.
Voldemāru Garkāju 70 g.
Lieni Kovaļenko 70 g.
Jāni Opmani 70 g.
Nikolaju Rasčosovu 70 g.
Juriju Šagajevu 70 g.
Intu Andersoni 75 g.
Veltu Blažkovsku 75 g.
Rutu Gailīti 75 g.
Borisu Giteļsonu 75 g.
Omulu Helvigu 75 g.
Aleksandru Judinu 75 g.
Aiju Ķelli 75 g.
Aiju Mekšu 75 g.
Annu Osi 75 g.
Ausmu Beķeri 80 g.
Ainu Magaznieci 80 g.
Valentīnu Kukuli 85 g.
Pāvelu Pauliņu 85 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome

Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus
draudzes dievkalpojumi
10. aprīlī, 24. aprīlī, 8. maijā un 22. maijā
Ādažu vecā pagasta nama telpās
Gaujas ielā 16, 2. stāva zālē
svētdienās no plkst.15.30 līdz 17.30.
No 10. aprīļa līdz 22. maijam
dievkalpojumu laikā notiks iesvētes mācības
(4 nodarbības).
Dievkalpojumus un iesvētes mācības vada
ordinēta mācītāja Māra Krasovska. Tālr. 29106421
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Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Namsaimnieks” autogreidera DZ 143, valsts reģistrācijas numura zīme T622LF, izsole
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Namsaimnieks” izslu- jāveic vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
dina pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli kustamai 4. Pieteikumi jāiesniedz līdz izsoles sākumam 2016. gada 22. aprīmantai – autogreiderim DZ 143, valsts reģistrācijas numura zīme lim plkst. 10:00 Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu novadā, SIA “Ādažu
T622LF.
Namsaimnieks” telpās darba dienās: P., O., T., C. 8:00-13:00, 14:001. Izsoles kustamā manta – autogreideris DZ 143, valsts reģistrā- 17:00, P. 8:00-14:00.
cijas numura zīme T622LF, izlaiduma gads – 1989, rūpnīcas nu- 5. Izsole notiks 2016. gada 22. aprīlī plkst. 10:00 Gaujas ielā 16,
murs 890362. Saskaņā ar 2016. gada 31. marta mantas novērtēšanas Ādažos, Ādažu novadā, SIA “Ādažu Namsaimnieks” telpās.
komisijas dalībnieku sapulces protokolu Nr.1 un izsoles noteiku- 6. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pieteikumu iesniegšanas
miem, izsoles sākumcena ir 4500 EUR (četri tūkstoši pieci simti vietā un laikos, kā arī SIA “Ādažu Namsaimnieks” mājas lapā www.
euro, 00 centi). Izsoles solis 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi). adazunamsaimnieks.lv.
Nodrošinājums 10% apmērā no nosacītās cenas – 450 EUR (četri 7. Izsolāmo kustamo mantu dabā uzrādīs kontaktpersona SIA
simti piecdesmit euro, 00 centi).
“Ādažu Namsaimnieks” komunālās saimniecības pārzinis Harijs
2. Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Horsts, iepriekš sazinoties pa tālruni 29235848, e-pasts: namsaim3. Augstāk nosolītās kustamās mantas cenas samaksa pilnā apmērā nieks@adazi.lv.
Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Publicēts saskaņā ar Paziņošanas likuma 11. (dzim. 09.09.1983.); 01.04.2016. ar lēmumu Nr.
panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu. ĀND/5-24/16/69, adresē Pirmā iela 25-15, Ādaži,
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par dek- Ādažu novadā, LV-2164, Vijai Barkānei (dzim.
larēto dzīvesvietu: 16.03.2016. ar lēmumu Nr. 26.09.1968.), pamatojoties uz Dzīvesvietas deklaĀND/5-24/16/66, adresē Pirmā iela 43-42, Āda- rēšanas likuma 12.panta pirmās daļas otro punži, Ādažu novadā, LV-2164, Mairitai Paradņai ktu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām tas

attiecas, pieejams Ādažu novada domes Iedzīvotāju uzskaites dienestā (232.kab.), un tās lēmumu
var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV2164) viena mēneša laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2016. gada smilšu krātuves un nosēdbaseina izveidi.
22. marta sēdes lēmumu Nr.37, ir uzsākta Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu
nekustamā īpašuma “Vectiltiņi” (kad. apz. novada teritorijas plānotājs-arhitekts Silvis
8044 004 0019) lokālplānojuma projekta iz- Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un iestrāde, ar nolūku pamatot karjeru teritorijas, teikumus minētā lokālplānojuma izstrādei

lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba
dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par plānošanas dokumenta “Ādažu novada attīstības programma (2016-2022)” pieņemšanu
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 67997350, e-pasts: dome@adazi.lv, Ādažu no- raudzības valsts biroja atzinumu par Ādažu
23. marta noteikumu Nr.157 “Kārtība, kādā vada domes interneta mājas lapa: www.adazi. novada attīstības programmas (2016-2022)
veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novēr- lv. Plānošanas dokumenta Vides pārskata iz- Vides pārskatu iespējams iepazīties Ādažu
tējums” 28. un 29. punkta prasībām, Ādažu strādātājs – SIA “Reģionālie projekti”, adre- novada domē (Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu
novada dome sniedz šādu informāciju:
se: Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, novads) darba laikā Attīstības un investīci1. Plānošanas dokumenta nosaukums un da- tālruni: 67320809, e-pasts: birojs@rp.lv, uzņē- ju daļā un Ādažu novada domes mājas lapā
tums – Ādažu novada attīstības programma muma interneta mājas lapa: www.rp.lv.
www.adazi.lv.
(2016-2022).
3. Ar plānošanas dokumentu un tā sastāvā 4. Monitoringa ziņojums par izstrādāto Āda2. Plānošanas dokumenta izstrādātājs – Āda- esošo Vides pārskatu, informatīvo ziņoju- žu novada attīstības programmu (2016-2022)
žu novada dome, adrese: Gaujas iela 33A, mu par apstiprināto Ādažu novada attīstības tiks sagatavots plānošanas dokumenta darbīĀdaži, Ādažu novads, LV-2164, tālrunis: programmu (2016-2022), kā arī Vides pār- bas laikā līdz 2019. un 2022. gadam ieskaitot.
Ar PVN valsts paredz aplikt arī dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu
Sākot ar 2016. gada 1. jūliju, paredzētas izmaiņas pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas paredz ar
pievienotās vērtības nodokli aplikt
arī dzīvojamo māju apsaimniekošanas maksu. Tādējādi no š.g. 1.
jūlija dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu sniedzējiem tiek
būtiski mainīta pievienotās vērtības nodokļa piemērošanas kārtība.
PVN piemērošana dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumam
notiek saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Direktīvu par kopējo
pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, jo dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojums nav minēts pie
darījumiem, uz kuriem attiecas
Direktīvā noteiktie atbrīvojumi no
PVN. PVN likme tiks attiecināta
uz apsaimniekošanas pakalpojumiem, kur tiešais pakalpojumu sniedzējs būs Uzziņai:
pārvaldnieks. Nodoklis ir jānomaksā brīdī, Prognozēts, ka, nosakot PVN dzīvojamās
kad pārvaldnieks izraksta rēķinu par pakal- mājas pārvaldīšanas pakalpojumam, 2016.
pojumiem.
gada valsts budžetā tas dos papildu 9,3 mil18

jonus eiro, 2017. gada budžetā - 22,4 miljonus eiro, bet 2018. gada budžetā - 22,4 miljonus eiro.

“Ādažu Namsaimnieks”
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Jauna tradīcija ─ ikmēneša Latvijas zemnieku un amatnieku ražojumu tirdziņi Ādažos!
Tirdziņi, kur
zemnieki
un
mājražotāji pārdod sarūpētos
lauku labumus
un
prasmīgu
roku darinātos
izstrādājumus,
Latvijā kļūst arvien populārāki.
Šāda tradīcija aizsāksies arī Ādažos.
Katra mēneša otrajā sestdienā – tirgošanās, koncerti un brīvdabas uzvedumi. Varēsiet priecēt acis, ausis, nāsis un lutināt
savas garšas kārpiņas, jo te tiks regulāri po-

pularizēti gan sezonālie, gan vietējie pārtikas produkti, kā arī visprasmīgāko Latvijas
meistaru darinātie amatniecības izstrādājumi. Svarīgi būs latvisko gadskārtu un tradicionālo svētku atzīmēšanas pasākumi.
Pirmais gadatirgus – Ūsiņdiena 7. maijā
Ādažu Tirgus un Līgo laukumā.
Ūsiņi latviešiem nozīmē pavasara beigas
un vasaras sākumu. Šajā laikā visnozīmīgākais ir auglība – sākas sējas laiks! Pats
Ūsiņš ir Gaismas Dievs senlatviešu mitoloģijā, dzīvības devējs un uzturētājs.
Neatņemama Ūsiņdienas sastāvdaļa ir puišu un vīru spēkošanās rotaļās un spēlēs. Tā

atmodina un vairo auglības spēkus, kas tik
ļoti nepieciešami visam dzīvajam.
Ūsiņdienas gadatirgus notiks pateicoties
Ādažu uzņēmēja Jāņa Saukas atbalstam,
sadarbībā ar biedrību “Ādažu uzņēmēji’’
un Ādažu Pensionāru biedrību, līdzdarbojoties Agnesei Vītiņai, Jurim Krūzem, tradīciju kopai “Ābols’’, kā arī Ādažu Mākslas
un mūzikas skolai.
Pieteikties dalībai tirdziņos interesenti var
rakstot uz e-pastu adazutirgus@gmail.com.
Informācija mājas lapā www.adazutirgus.lv
Biedrības “Ādažu Uzņēmēji” vārdā,
Uldis Štēbelis

No 16. aprīļa mainīts pašvaldības nodevas apmērs ielu tirdzniecības atļaujām
Svarīga ziņa visiem tirgotājiem, kas veic
ielu tirdzniecību Ādažu novada teritorijā
noteiktajās publiskajās tirdzniecības vietās!
Sākot no 2016. gada 16. aprīļa mainās nodevas apmērs ielu tirdzniecības atļaujām gan
fiziskām, gan juridiskām personām. Joprojām saglabājas atlaide 50% apmērā Ādažu
novadā deklarētajām personām, kas tirgo

pašaudzētu lauksaimniecības produkciju.
Savukārt uzņēmumi, kuru juridiskā adrese
ir Ādažu novada teritorijā, ielu tirdzniecības nodevu turpmāk maksās 70% apmērā
no paredzētās nodevas maksas. Aicinām
tirgotājus iepazīties ar grozījumiem Ādažu novada domes 2010. gada 28. septembra
saistošajos noteikumos Nr. 27 “Saistošie no-

teikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās
vietās Ādažu pašvaldības teritorijā” Ādažu
novada pašvaldības mājaslapā www.adazi.
lv, sadaļā Pašvaldība/ Dokumenti/ Saistošie
noteikumi vai uz vietas VPV Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
tālr. 67997350!
Laima Jātniece

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRA NORISES APRĪLĪ UN MAIJĀ
Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164, tālr. (+371) 67997764, (+371) 67997171
www.adazikultura.lv

25. aprīlī plkst. 18.00
ETNOGRĀFISKĀS DZIEDĀŠANAS
MEISTARKLASE
Ādažu KC tradīciju kopa “ĀBOLS”
aicina ikvienu interesentu!
Meistarklasi vadīs Andris KAPUSTS
Līdz 8. maijam
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Ieeja brīva

26. aprīlī plkst. 19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

HARIJA ZEMĪŠA fotoizstāde
PŪĶA VĒSTULE
18. aprīlī plkst. 19.00

Biļetes EUR 3.00 Kultūras centra kasē

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

28. aprīlī plkst. 18.00

Dziesmu spēle
ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ
Uzvedumā piedalās: Aija Dzērve, Sarmīte
Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Ivars
Kļavinskis, Kristians Karēļins, Juris Kalniņš,
Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko,
Valdis Zilveris, Zane Jančevska
Biļetes EUR 6.00, 8.00, 10.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

22. aprīlī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Amatierteātra KONTAKTS komēdija
KRUSTMĀTE JŪLE NO TŪLES
Meli un izlikšanās, naiva uzticēšanās,
sāpes un asaras… Bet glābt var tikai mīlestība…
Biļetes EUR 5.00 Kultūras centra kasē

23. aprīlī plkst. 17.00
CERIŅU ZĀLĒ

Jauniešu koru
“MUNDUS” (Ādaži) un “SOARE” (Ikšķile)
DRAUDZĪBAS KONCERTS
Ieeja brīva

ĀDAŽU VĒSTIS 15. APRĪLIS (185) 2016

RENĀRA VIMBAS spēlfilma
ES ESMU ŠEIT

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Valmieras kinostudijas
jautra izrāde bērniem
KUNG FU PANDA

Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

30. aprīlī plkst. 14.00
MIERVALDA LEJAS autorkoncerts
MIRKLI, KAVĒJIES!
Piedalās:
Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris,
vokālais ansamblis FORTŪNA,
jauniešu pūtēju orķestris,
Ādažu vīru vokālais ansamblis
Ieeja brīva

4. maijā no plkst. 12.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

ĀDAŽU MĀKSLAS UN
MŪZIIKAS SKOLAS
ATVĒRTO DURVJU DIENA
Koncerts, radošās darbnīcas, izstāde
Sīkāka informācija www.adazumms.lv

No 10. maija
IZSTĀŽU ZĀLĒ

ANDA GŪTMAŅA
personālizstāde
PIEKRASTE
6. maijā plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

LIEPĀJAS TEĀTRA VIESIZRĀDE
KLIBAIS NO INIŠMĀNAS
Biļetes EUR 10.00, 12.00, 15.00
Biļešu Paradīzes kasēs www.bilesuparadize.lv

7. maijā plkst. 12.00
LĪGO LAUKUMĀ

ŪSIŅDIENA ĀDAŽOS
Izjādes ar zirgiem,
pantāga gatavošana,
spēka spēles vīriem,
sadziedāšanās u.c. aktivitātes
kopā ar Ādažu KC tradīciju kopu “Ābols”
(vad. Anda Ābele)
Aicinām visus interesentus!
7. maijā plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

TDA “TEIKSMA”
70 gadu jubilejas koncerts
BRĪDIS PIRMS
Piedalās:
TDA “Teiksma”, VPDK “Teiksma”,
TDA “Teiksma” studija un
bērnu deju ansamblis “Teiksmiņa”
Mākslinieciskais vadītājs:
horeogrāfs JĀNIS ĒRGLIS

Biļetes EUR 3.00; 5.00; 6.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv
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