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Uzsākta Ādažu sākumskolas 3. kārtas būvniecība

15. janvārī saņemts Ādažu sākumskolas
būvniecības būvatļaujas pielikums, kas
ļauj uzsākt 3. kārtas būvdarbus. Būvdarbi ir uzsākti un, atbilstoši vienošanās ar
būvnieku, tie jābeidz 10 mēnešu laikā.
Būvdarbi tiek veikti pasākuma “8.1.2.
Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta “Vispārējās izglītības
iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” ietvaros. Projekta mērķis
– attīstīt Ādažu novada izglītības iestāžu infrastruktūru, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā
izglītības satura pakāpenisku ieviešanu,

būvējot jaunu Ādažu vidusskolas ēku 1.–
4. klasēm. 2019. gada jūnijā tika pabeigti
Ādažu sākumskolas 1. un 2. kārtas būvdarbi, kas bija vieni no vērienīgākajiem
pēdējo gadu būvdarbiem, ko veica Ādažu
novada dome. Turpinot projekta īstenošanu, dome 22.10.2019. ar SIA “Monum”
parakstīja vienošanos par būvprojekta “Jauna skolas ēka Ādažos” 3. kārtas
būvdarbu uzsākšanu. 3. kārtā paredzēts
izbūvēt 16 speciālo priekšmetu kabinetus. Būvdarbi tiek īstenoti atbilstoši
SIA “Nams” izstrādātajam būvprojektam. 3. kārtas būvdarbu uzraudzību

veic SIA “Marčuks”. 3. kārtas būvdarbu
izmaksas – 2 203 272,95 EUR bez PVN.
Projekta kopējās izmaksas plānotas
18 745 111,50 EUR, no kurām Eiropas
Reģionālā attīstības fonda finansējums –
2 564 482,87 EUR; valsts budžeta dotācija
– 1 898 443,22 EUR.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem
un sekot līdzi informācijai par ierobežojumiem pie būvobjekta!

Inga Pērkone

Foto no DK “Sānsolī�s” arhīva

MĒNESIS BILDĒS

 Ādažos pie topošās “Laimas” ražotnes iemūrēta laika kapsula, kas iezīmē
jaunās ražotnes būvniecības pēdējo posmu.

Foto – Inga Pērkone

 Atklāta lielisko Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
pedagogu izstāde Ādažu Kultūras centrā.

Foto no Ādažu Mākslas un mūzikas skolas arhīva

Foto – Laima Jātniece

Foto no Ādažu Mākslas un mūzikas skolas arhīva

 200 dejotāji no dažādām Latvijas malām pieskandināja Ādažu Kultūras centru deju kolektīva “ Sānsolītis” un draugu koncertā “ Sanāciet, sasadancojiet!”

 Lepojamies! Valsts konkursā akordeona spēlē Zitai
Tomai – 2. vieta, bet Maksimam Ogorodnikovam – 3. vieta!
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 Sveicam! Līnijdejotāju grupa “Varavīksne”
ieguvusi 3. vietu senioru līnijdeju sacensībās
“Senioru kauss 2020”!
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  Biedrība “Ādažu uzņēmēji” pulcēja
kopā novada uzņēmējus, LIAA, Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjus, kaimiņu novadu uzņēmējus un
pašvaldību pārstāvjus, lai atskatītos uz
gada laikā sasniegto.
Kā Gada uzņēmums šogad tika sveikts
SIA K en n er .
Foto – Laima Jātniece

Foto no privātā arhīva

 Sveikti konkursa “Ziemassvētku noformējums” dalībnieki. Paldies ikvienam,
kurš dara mūsu novadu skaistāku, izrotājot savu pagalmu vai māju Ziemsvētku
gaidīšanas laikā!
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 Pierīgas un Rīgas pašvaldību vadītāji
paraksta kopīgu vēstuli un aicina valsti sadarboties, kopīgi efektivizējot transporta sistēmu,
attīstot pārsēšanās punktus, veicinot “park ride” stāvvietu izbūvi, vienādojot braukšanas
biļešu tarifus un citas lietas.
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Jaunums! Lašveidīgo zivju makšķerēšana Gaujā ‒ turpmāk tikai ar licenci!

Lai radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai,
aizsardzībai un racionālai izmantošanai, būtiski ir nodrošināt licencēto makšķerēšanu*
atbilstoši Zvejniecības likumam. 16. janvārī stājušies spēkā saistošie noteikumi “Par
lašveidīgo zivju licencēto makšķerēšanu
Gaujā un Braslā”, kas nosaka kārtību, kādā
tiek organizēta lašveidīgo zivju licencēta
makšķerēšana Gaujā un Braslā.
Licencētā makšķerēšana paredzēta Gaujā,
sākot no autoceļa A1 tilta pār Gauju Ādažu
novadā augšup pret straumi līdz Abula upes
ietekai Gaujā Beverīnas novadā. Šis upes
posms atrodas Ādažu, Inčukalna, Sējas,
Krimuldas, Siguldas, Līgatnes, Pārgaujas,
Amatas, Cēsu, Priekuļu, Kocēnu, Burtnieku, Beverīnas novadu un Valmieras pilsētas
teritorijās. Tāpat licencētā makšķerēšana
paredzēta Braslas upes posmā, kas atrodas
Pārgaujas un Krimuldas novada teritorijās,
no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz
Braslas zivjaudzētavas teritorijas tuvākajai
robežai.
Licencētā makšķerēšana Gaujā un Braslas
upē tiek organizēta sešos posmos, sākot no
Ādažu novada līdz Burtnieku un Beverīnas
novadiem. Visos posmos licencētās makšķerēšanas periods ir no 1. janvāra līdz 30. aprīlim, kad makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu
– spiningošana un mušiņmakšķerēšana,
atļauta tikai, iegādājoties “Dienas licenci”.
Licences izmantošanas laika periods ir no
astronomiskā saullēkta brīža līdz astronomiskā saulrieta brīdim licences norādītajā
darbības posmā un termiņā. Makšķernieks,
iegādājoties vienu “Dienas licenci”, lomā
drīkst paturēt vienu mākslīgi ataudzētu – ar
nogrieztu taukspuru, lasi (Salmo salar) vai
vienu mākslīgi ataudzētu – ar nogrieztu
taukspuru, taimiņu (Salmo trutta). Noķertie

laši un taimiņi ar nenogrieztu taukspuru ir
saudzīgi jāatlaiž, pretējā gadījumā tas tiks
uzskatīts par nolikuma pārkāpumu.
Licenču iegāde Ādažu novada teritorijā ir pieejama portālā www.epakalpojumi.lv vai licenču pārdošanas vietās, kas publicētas tīmekļvietnē www.rivergauja.com. Vienas “Dienas
licences” iegādes cena katrā licencētās makšķerēšanas posmā būs 10 EUR.
Licencēto makšķerēšanu organizē biedrība
“Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”, kas
izveidota Gaujas un tās baseina upju apsaimniekošanai. No licenču realizācijas iegūtās
kopējās summas licencētās makšķerēšanas
organizētājs līdz 10. janvārim un 10. jūlijam
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas
ieņēmumu veidošanai pārskaita 20%. Makšķerēšanas organizētāja rīcībā paliek 80% no
licenču realizācijā iegūtās kopējās summas,
kas tiek izmantoti zivju krājumu pavairošanai, tai skaitā nārsta vietu atjaunošanai un
nārsta vietu kvalitātes uzlabošanai, vides un
zivju aizsardzības un licencētās makšķerēšanas organizēšanas un kontroles nodrošināšanai, makšķerēšanas tūrisma infrastruktūras attīstībai.
*Licencētā makšķerēšana Gaujas upes daļā
Ādažu novada teritorijā tiek organizēta
saskaņā ar biedrības “Gaujas ilgtspējīgas
attīstības biedrība” izstrādāto nolikumu
“Nolikums par lašveidīgo zivju licencēto
makšķerēšanu Gaujā un Braslā”. Nolikuma
darbības ilgums – 3 gadi no spēkā stāšanās
dienas. Katru gadu licencētās makšķerēšanas
periodā pārdodamo “Dienas licenču” skaits
ir ne vairāk kā 6240 licences kopā visiem licencētās makšķerēšanas posmiem. Vienā
dienā pārdotas tiks ne vairāk kā 60 licences
katram posmam, izņemot 4. posmu Braslas
upē, kuram vienā dienā pārdos ne vairāk kā
30 licences.

Stājušies spēkā Ādažu novada domes saistošie noteikumi
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”

Stājušies spēkā Ādažu novada domes saistošie
noteikumi Nr. 41/2019 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”. Noteikumos ir redakcionāli precizēti atsevišķi punkti, lai nodrošinātu pareizu saistošo
noteikumu piemērošanu un vienotu interpretāciju, kā arī iekļautas papildu prasības saim-

nieciskās darbības veicējiem, lai nepieļautu
komercdarbības atbalsta pārkāpumus un nodrošinātu iespēju piemērot izņēmumu regulējumu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada
18. decembra regulu Nr. 1407/2013 par Līguma
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.
panta piemērošanu de minimis atbalstam.

Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi
“Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību”

Ņemot vērā Satversmes tiesas 2019. gada
5. marta spriedumā (lietā Nr. 2018-08-03)
“Par “Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi” atbilstību satversmes 1. pantam” un VARAM
29.05.2019. vēstulē norādītos argumentus

par Tieslietu ministrijas skaidrojumu saistībā ar Satversmes tiesas spriedumu kapsētas apsaimniekošanas jomā, pieņemti
jauni saistošie noteikumi “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas
kārtību”.

Jaunu kapavietu piešķir tikai Ādažu novadā deklarēto personu apbedīšanai vai Ādažu
novadā deklarētās personas laulātā, lejupējā
(bērna) un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, ja iesniedzēja dzīves vieta Ādažu novadā ir deklarēta līdz personas
miršanas dienai. Par kapavietas piešķiršanu
maksa tagad netiek piemērota. Lai atvieglotu

dokumentu iesniegšanas procedūru, jauno
Saistošo noteikumu pielikumā ir iesniegumu
paraugi. Kapsētas pārzinis pēc nepieciešamo
datu pārbaudes pieņem lēmumu par kapavietas piešķiršanu vai atteikumu, atļauju apbedīt
vai atteikumu apbedīt esošajā kapavietā ne vēlāk kā triju darba dienu laikā no nepieciešamo
dokumentu iesniegšanas.

DĀ

Sveikti konkursa
“Ziemassvētku noformējums 2019”
dalībnieki

Gada tumšākajā laikā, kad pilsētas un ciemi iededz Ziemassvētku
uguntiņas, arī iedzīvotāji un iestādes rotā savas mājas un apkārtni
ar gaismiņām un dažādiem dekoriem, tāpēc aicinājām visus piedalīties konkursā “Ziemassvētku noformējums 2019” un parādīt savus
rotājumus arī citiem. Kategorijā
“Kultūras, sporta un izglītības iestādes” 2. vietu dala Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Patnis”
un Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde “Pasaku valstība”. Kategorijā “Privātās un daudzdzīvokļu
ēkas, to priekšdārzi un piegulošā teritorija” pēc punktu summas
divas 1. vietas iegūst individuālā
dzīvojamā māja Ziedu ielā 6 un
individuālā dzīvojamā māja Podnieku ielā 4, Ādažos. 2. vietu dala
individuālā dzīvojamā māja Lauku
ielā 10, māja Nostūrīšu ielā 1, dzīvojamā māja “Vītoli 6” un balkons
Ūbeļu ielā 13-9. Vērtēšanas komisija izvērtēja arī objektus, kas ir
visiem redzami un radījuši lielisku
Ziemassvētku noskaņu novadā.
Tādēļ komisija lēma izteikt pateicību gastrobāram “Klaips” par āra
terases noformējumu, kā arī izgaismotā balkona īpašnieku mājai
Gaujas ielā 11, kas vairākus gadus
pēc kārtas ar savām košajām gaismiņām izgaismo Gaujas un Pirmās
ielas stūri. Tāpat izteikta pateicība
daudzdzīvokļu mājām Pirmajā ielā
29 un Gaujas ielā 11, Ādažos, kā
arī mājai Ausekļa ielā 2, Baltezerā.

Lielākās izmaiņas – kapavietas piešķiršanas kārtībā.

Ar pilnu saistošo noteikumu versijām aicinām iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā
Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi.
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Ādažu novada pašvaldības prioritātes 2020. gadā –
izglītība un publiskās infrastruktūras uzlabošana
Ādažu novada dome ir pieņēmusi 2020. gada
budžetu. Aizvadītais gads noslēgts ar finanšu līdzekļu atlikumu 3,8 milj. apmērā. Par budžeta prioritārajām jomām 2020. gadā ir noteikta izglītība
(44.19%) un publiskās infrastruktūras uzlabošana (31,64%).
2020. gadā ir plānots uzbūvēt Ādažu jaunās skolas ēkas 3. kārtu specializēto mācību telpu nodrošināšanai, uzsākt Ataru ceļa rekonstrukcijas 1.
kārtu un Gaujas aizsargdambja kārtējā posma izbūvi, Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra izbūvi, kā
arī pabeigt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”
siltināšanas darbus. Pieauguši pašvaldības izdevumi par skolēnu ēdināšanu, jo šogad šim mērķim uz pusi tiek samazināta
valsts mērķdotācija pašvaldībām.
2020. gada būtiskākie pašvaldības darbi būs:
• Ataru ceļa rekonstrukcijas 1. posma būvniecība;
• Sākumskolas jaunās ēkas 3. kārtas izbūve, kurā tiks izbūvēti
specializētie mācību kabineti;
• Mežaparka ceļa pārbūves uzsākšana;
• Gaujas aizsargdambja kārtējā posma izbūve;
• Lietus ūdens atvades sistēmas izbūve Ķiršu ielā;
• Dienas aprūpes un rehabilitācijas centra izbūve.
Izglītība
Lielākā daļa no budžeta līdzekļiem (44.19%) novirzīti izglītības
sektoram. Izdevumi izglītībai plānoti EUR 13 637 369 apmērā.
No tiem EUR 1 708 027 – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei
“Strautiņš”, kur šogad plānots pabeigt ēkas siltināšanu, EUR
946 009 – Kadagas pirmsskolas izglītības iestādei “Mežavēji”,
tai skaitā teritorijas un ēkas labiekārtošanai, EUR 4 148 279 –
Ādažu vidusskolai, ieskaitot jaunās sākumskolas uzturēšanas
izdevumus. Sākumskolas būvniecības 3. kārtas realizācijai paredzēti EUR 3 090 582. EUR 1 162 346 plānoti Ādažu Mākslas
un mūzikas skolai, EUR 464 420 – Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolai, EUR 300 000 – citām pašvaldībām, jo bērni no
Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados. Lai
nodrošinātu bērnu uzturēšanos privātajās izglītības iestādēs,
šogad atvēlēti EUR 1 612 529 budžeta līdzekļu, kas ir par 132
356 vairāk nekā pērn.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Otra lielākā daļa no budžeta līdzekļiem (31,64%) jeb EUR 9 766
367 atvēlēta pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai – zāles pļaušanai, sniega tīrīšanai, atkritumu savākšanai, ielu
un ceļu uzturēšanai. Tāpat paredzēts uzsākt Ataru ceļa rekonstrukciju, izbūvēt Kāpu ielas melno segumu un barjeras, izveidot

rotaļu laukumu mazuļiem Gaujas ielā 25B, īstenot Gaujas pretplūdu projektu, uzsākt Mežaparka ceļa būvdarbus, uzsākt inženierkomunikāciju izbūvi – lietus ūdens atvades sistēmu Ķiršu
ielai, izbūvēt stāvlaukumu pie Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš”, atjaunot Priežu ielas un Alderu ielas segumu,
atjaunot ūdens atvadi pašvaldības ceļiem, izbūvēt laivu nolaišanas slipu Dūņezera–Lilastes kanālā, izbūvēt ceļa pagarinājumu
un izstrādāt zemes ierīcības projektu Baltezera kapu teritorijā.
EUR 20 000 ir atvēlēti atbalsta konkursam iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli”, kura ietvaros tiek atbalstīti pasākumi novada teritorijas labiekārtošanai, ēku remontiem, izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai.
Kultūras un sporta dzīves nodrošināšana
3,81 % no budžeta līdzekļiem jeb EUR 1 177 302 paredzēti kultūras un sporta dzīves nodrošināšanai novadā, tai skaitā bibliotēkas un muzeja uzturēšanai, kultūras un sporta pasākumu
organizēšanai. Sporta centrā paredzēta ventilācijas sistēmas
renovācija, velo pumpu trases izveidošanas uzsākšana. Kultūras dzīvē turpināsim sabiedrisko pasākumu un novada svētku
organizēšanu.
Iemaksas Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā
Joprojām ievērojami līdzekļi tiek iemaksāti Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā – EUR 965 221, ko valsts paredzējusi citu
pašvaldību atbalstam, kas ir 3,1% no pašvaldības budžeta. Vispārējiem valdības dienestiem paredzēti 4,98% budžeta līdzekļu,
kredītu pamatsummu apmaksai – 4,82% budžeta līdzekļu, sociālajai aizsardzībai – 5.51%, sabiedriskās kārtības uzturēšanai
– 1,52%. 0,13% budžeta līdzekļu atvēlēti rezerves fondam – neparedzētiem gadījumiem.
Sociālā aizsardzība
Sociālās aizsardzības jomai budžetā plānoti EUR 1 699 576, kur
papildu sociālā dienesta, sociālo pabalstu un bāriņtiesas darbības nodrošināšanai ar Eiropas Sociālā Fonda atbalstu plānots
izveidot Dienas centru.
Lai arī pašvaldības budžets ir relatīvi liels, tomēr nozīmīgākajiem un finansiāli apjomīgākajiem investīciju projektiem pašvaldība paredz ņemt aizņēmumus Valsts kasē. Dome paredz
veikt aizņēmumus skolas 3. kārtas būvniecībai, Ataru ceļa pārbūves projektam, ĀPII siltināšanas projektam, pretplūdu projekta realizācijai, Dienas centra izbūves realizācijai un Ādažu
vidusskolas remontam – pirmsskolas izglītības nodrošināšanai,
kopā orientējoši EUR 5 706 397 apmērā. Saskaņā ar aizņēmumu
līgumiem ar Valsts kasi un plānotajiem aizņēmumiem 2020.
gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamatsummas EUR 1
486 694 apmērā.
Māris Sprindžuks
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem 2020. gadā
No 2020. gada janvāra Ādažu novadā
deklarētajiem bērniem no 1.5 līdz 4 gadu
vecumam līdzfinansējums privātajās
pirmsskolas izglītības iestādēs noteikts
240,00 eiro. Savukārt līdzfinansējums
bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5–7 g.),
noteikts 175,00 eiro mēnesī līdzšinējo
170 eiro vietā. Līdzfinansējuma apmērs
bērniem no 5 gadu vecuma ir mazāks,
jo valsts piešķir mērķdotāciju pedagogu
S
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atalgojumam un nodrošina daļēju finansējumu mācību līdzekļu un materiālu
iegādei. Līdzfinansējuma summa atkarībā no bērnu vecuma saistīta ar Ministru
kabineta noteikumiem un izmaksu aprēķināšanas metodiku, kas paredz atšķirīgu kārtību bērniem obligātajā izglītības
vecumā. Ministru kabineta 2015. gada 8.
decembra noteikumu Nr.709 “Noteikumi
par izmaksu noteikšanas metodiku un
kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās no@Adazu_novads

teiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas
privātai izglītības iestādei” 5. punkts
nosaka, ka pašvaldības atbalsts par vienu bērnu tiek noteikts tādā apmērā, kas
atbilst bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldībā noteiktajām vienam izglītojamajam nepieciešamajām vidējām izmaksām
pašvaldības PII pirmsskolas izglītības
programmas īstenošanai.

instagram.com/adazilv/

Ādažu novada dome
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Aicinām gatavoties konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2020”

Ādažu novada dome aicina ikvienu interesentu sākt gatavoties konkursam “Sabiedrība ar dvēseli 2020”! Atšķirībā no
citiem gadiem, šogad projektu pieteikumu pieņemšana plānota ātrāk – no februāra beigām līdz marta beigām.
Konkursa mērķis – uzlabot iedzīvotāju
dzīves kvalitāti fiziskajā un sociālajā jomā
Ādažu novadā, veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.
Konkursā var piedalīties gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan sabiedriskas
organizācijas (biedrības vai nodibinājumi),
gan reliģiskas organizācijas. Projekta grupā jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu
pieteikumu. Projektiem jābūt saistītiem ar
dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt tādiem, lai tos spētu
realizēt paši iesniedzēji un projekta ietvaros radītajiem materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc
iespējas plašākai sabiedrības daļai.
Konkursā tiks atbalstīti pasākumi teritorijas labiekārtošanai, ēkas remontam, kā
arī izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo
pasākumu attīstībai.
Pasākumi, kas tiek atbalstīti teritorijas
labiekārtošanas projekta ietvaros:
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• bērnu rotaļu, sporta un atpūtas laukumu
izveide (labiekārtošana);
• kultūrvēsturisko piemiņas vietu ierīkošana vai labiekārtošana, apskates objektu
izveide;
• aktīvās atpūtas taku izveide vai labiekārtošana, publisko zaļo zonu izveide vai labiekārtošana;
• zīmju vai norāžu izgatavošana un uzstādīšana;
• ūdenstilpņu teritorijas labiekārtošana;
• pasta kastīšu izgatavošana un nomaiņa;
• nojumju izveide;
• ārtelpas objektu rotājumu izgatavošana
u.tml.
Pasākumi, kas tiek atbalstīti ēku remonta projekta ietvaros:

• kāpņu telpu durvju un logu nomaiņa;
• kāpņu telpu durvju koda ierīkošana;
• kāpņu telpu vai ēkas fasādes krāsošana;
• jumta remonts u.tml.
Pasākumi, kas tiek atbalstīti izglītojošu,
kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstības projekta ietvaros:

• pasākumu organizēšanai nepieciešamo
telpu ierīkošana vai vietas izveide (apmācību telpas, studijas, sporta vai atpūtas
centri);
• materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšana;
• pasākumu organizēšana (nometnes,
svētki);
• informatīvu materiālu izdošana, druka,
u.tml.
Maksimālais atbalsts vienam projektam,
kas tiks īstenots Ādažu novada teritorijā
jebkurā no minētajiem pasākumiem, plānots 1000 EUR. Bet teritorijas labiekārtošanas projektiem ārpus Ādažu ciema robežas pašvaldības finansējums ir plānots
lielāks – 3000 EUR. Ja projekta plānotais
kopējais budžeta lielums nepārsniedz minētos limitus, kā arī projekts tiks atbalstīts, projekta iesniedzēji var plānot īstenot
projektu bez sava līdzfinansējuma. Tomēr,
ja projekta īstenošanai būs nepieciešama
lielāka summa vai, ja vērtēšanas rezultātā
tiks apstiprināta tikai daļa no pieprasītā
finansējuma, projekta iesniedzējiem būs
jānodrošina arī savs līdzfinansējums.
Konkursa ietvaros būs attiecināmas šādas
izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros
paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu iegāde); reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams).
Projekti būs jāīsteno laika posmā no
2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 14. septembrim.
Ja projektu iesniegs nereģistrēta iedzīvotāju grupa, kopā ar projekta vadītāju atbildība būs jāuzņemas arī galvotājam. Galvotājs ir persona, kas līguma noslēgšanas
gadījumā ar nereģistrētu iedzīvotāju grupu, kopā ar projekta vadītāju parakstīs ar
projektu saistītos dokumentus un solidāri
uzņemsies atbildību par projekta grupas
parādsaistībām pret domi. Galvotājam
būs jābūt vienam no projekta grupas dalībniekiem.
Atgādinām, ka ne projekta iesniedzējam,

ne projekta vadītājam, ne galvotājam nevar būt nodokļu parādi vai citas domē nenokārtotas finansiālas saistības uz 2020.
gada 27. martu. Projekta vadītājs vai galvotājs nevar būt persona, kam ir bijis uzsākts vai ir spēkā esošs maksātnespējas
process.
Lai pieteiktos konkursam, projektu pieteicējiem jāaizpilda un Ādažu novada
domē jāiesniedz projekta pieteikums un
tam pievienojamie dokumenti. Tiks izskatīti visi pieteikumi, kas iesniegti atbilstoši
konkursa nolikumam, kā arī atbilst konkursa mērķim un visiem vērtēšanas kritērijiem.
Projektu pieteikumu izstrādes posmā
viens no sarežģītākajiem uzdevumiem
daudzām projektu grupām ir projekta budžeta sadaļas sagatavošana. Lai to varētu
aizpildīt pēc iespējas sekmīgāk, lūgums
ņemt vērā, ka:
• Sākumā ir skaidri jāsaprot – kas tiks darīts projektā un kādām lietām būs nepieciešams tērēt līdzekļus;
• Projekta īstenošanas laikā projektā paredzēto lietu cenas var atšķirties no sākotnēji plānotajām, tomēr pieteikumā norādītajām izmaksām jābūt reālām;
• Budžeta sadaļa jāaizpilda, ņemot vērā
konkursa nolikumam pievienoto pielikumu “Projekta budžets” (būs pieejams pašvaldības mājas lapā pēc konkursa izsludināšanas) un tajā jāaizpilda visas sadaļas,
kas tiek prasītas, nedzēšot ārā nevienu
rindiņu;
• Var plānot tikai tādas izmaksas, kas ir
attiecināmas (materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu
iegāde); reklāmas un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas nav atgūstams));
• Netiek segtas darba algas vai cita veida
atlīdzība par veiktajiem darbiem, transporta izdevumi u.c., kas nav attiecināms
atbilstoši konkursa nolikumam;
• Pašvaldība noteikusi konkrētus līdzfinansējuma limitus, kurus nevar pārsniegt;
• Ja projekta finansēšanai nepieciešams
vairāk līdzekļu nekā būs pieejams no pašvaldības budžeta, jāparedz savs līdzfinansējums;
• Projekts nevar būt ar peļņas gūšanas
raksturu.
Tā kā projekti būs jāīsteno pašiem projekta grupas dalībniekiem, aicinām arī
viņus iesaistīties projekta gatavošanas
posmā – lai jau laicīgi izrunātu un izplānotu visas nepieciešamās darbības un izmaksas. Jāparedz tāds projekts, kura rezultāti būs pieejami sabiedrībai vismaz
3 gadus. Jāsaprot, kā īpašumā atrodas
teritorija, kurā plānots īstenot projekĀ AŽU VĒSTIS 17. FEBRUĀRIS (227) 2020

N
tu, lai varētu laicīgi saņemt visas atļaujas
un saskaņojumus projektā plānoto darbu
veikšanai. Jāatceras, ka projektam jāatbilst visiem nosacījumiem, kas noteikti
konkursa nolikumā. Ja projekts saistīts ar
teritorijas labiekārtošanu vai ēkas remontu, iesakām konsultēties Būvvaldē, vai
jūsu gadījumā nav nepieciešams gatavot
kādus īpašus ar būvniecību saistītus dokumentus.
Gan konkursa nolikums, gan cita informācija, kas nepieciešama, gatavojot projekta

pieteikumu, būs pieejami pēc konkursa
izsludināšanas pašvaldības tīmekļvietnē.
Ņemot vērā zemo apmeklētību iepriekšējos gados, šogad potenciālajiem projektu
iesniedzējiem nav plānots organizēt informatīvo semināru, tāpēc ikviens, kam
ir radušies kādi jautājumi par konkursu,
pieteikumu aizpildīšanu vai projektu īstenošanu, tiek aicināts sazināties ar konkursa koordinatori – projekta vadītāju
Ingu Pērkoni (tālr.: 67996086, e-pasts:
inga.perkone@adazi.lv). Aicinām sekot

Altum noslēdz pieteikumu pieņemšanu
daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektiem

Kā liecina AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum” (Altum) tīmekļa vietnē
publicētā informācija, no 2020. gada 11.
janvāra Attīstības finanšu institūcija
Altum nepieņem jaunus pieteikumus
dalībai daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas valsts
atbalsta programmā. Kopš programmas
sākuma 2016. gada pavasarī visā Latvijā
ir iesniegts 821 projektu pieteikums par
provizorisko summu 375 miljoni eiro,
līdz ar to ir rezervēti visi programmā
grantiem paredzētie līdzekļi.
Nākamajā programmas posmā, līdz

programmas noslēgumam 2023. gada
beigās, notiks iesniegto projektu izvērtēšana, grantu piešķiršana, projektu īstenotāji izvēlēsies piegādātājus, tai skaitā
būvniekus, un īstenos māju renovācijas
darbus. Visu projektu būvdarbiem jābūt
pabeigtiem līdz 2023. gada 30. jūnijam.
Līdz šim pabeigtie projekti uzrāda būtisku enerģijas patēriņa samazinājumu – ja
pirms mājas atjaunošanas vidējais enerģijas patēriņš bija 165 kWh gadā, tad pēc
renovācijas darbiem tas ir vidēji par 67%
zemāks jeb 54 kWh gadā, kas ir būtisks
ietaupījums arī iedzīvotāju izmaksām.
Dzintars Kauliņš, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks: “Esam
gandarīti par programmas popularitāti,
kas apliecina iedzīvotāju izpratni par ēku
atjaunošanas nozīmīgumu. Latvijā joprojām ir tūkstošiem ēku, kurām
nepieciešama
renovācija, tādēļ
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līdzi aktuālajai informācijai Ādažu novada domes tīmekļvietnē, sadaļā “Pašvaldība”/“Konkursi”/“Atbalsta konkurss
“Sabiedrība ar dvēseli”” un sākt plānot
projektus!

Inga Pērkone

uzskatām, ka atbalsts siltumnoturības
pasākumu īstenošanai ēkās ir nepieciešams arī turpmāk. Turklāt energoefektivitātes pasākumu īstenošana, tostarp,
dzīvojamo māju renovācija, paredzēta kā
viena no būtiskākajām Ekonomikas ministrijas prioritātēm nākamajā ES fondu
plānošanas periodā 2021.–2027. gadam.
Esam jau uzsākuši darbu pie ES fondu
plānošanas dokumentu izstrādes, lai nodrošinātu atbalstu māju renovācijai pēc
iespējas ātrāk.”.
Raksts tapis pēc informācijas Altum tīmekļvietnē www.altum.lv un projekta
“Accelerate SUNShINE” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Apvārsnis 2020”, projekta līguma
Nr. 754080.
Inga Pērkone

Jauno gadu uzsākot, krāsainas aktivitātes veselības veicināšanas jomā

Jauno gadu uzsākot, novadā norisinājās
dažādas krāsainas aktivitātes veselības
veicināšanas jomā:
3. janvārī – Tematiskais vakars pieaugušajiem seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanai “Mīlestībai vajag palīdzību” ģimenes psihoterapeites Ainas Poišas
vadībā. Tematiskā vakara tēma bija veselīgu savstarpējo attiecību veidošana ģimenē. To apmeklēja vairāk nekā 60 dalībnieki gan no Ādažu novada, gan viesi. “Mēs
dzimstam, augam un attīstāmies attiecībās, kurām ir ļoti nepieciešama mīlestības
un garīgo vērtību klātbūtne – veselīgas
attiecības pieaugušo seksuālai un reproS
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duktīvai veselībai. Kā to praktizēt ikdienā?”, tas bija viens no jautājumiem uz ko
atbildes tika meklētas tematiskajā vakarā.
10. janvārī – Tematiskais vakars pieaugušajiem garīgās veselības veicināšanā “Nogurums, spriedze un izdegšana – riski,
pazīmes un risinājumi” kognitīvi biheiviorālās psihoterapeites Diānas Zandes vadībā. Tematiskajā vakarā piedalījās vairāk
nekā 80 dalībnieki gan no Ādažu novada,
gan tuvākās apkaimes. Neskatoties uz to, ka
vakars bija četru stundu garumā, klausītāji
ar lielu interesi klausījās un aktīvi iesaistījās
mūsdienās aktuālajos jautājumos par stresu, izdegšanas sindromu un depresiju, kā ar
to cīnīties un justies labāk ikdienā.
19. janvārī Līgo parkā norisinājās ģimeņu Ziemas veselības dienas pasākums,
kā ietvaros dienas garumā notika dažādas interesantas veselību un harmoniju
veicinošas nodarbes dažādām vecuma
grupām, kā arī sporta veidu sacensības
(komandu vai individuālās), iesaistot sko@Adazu_novads

las vecuma bērnus un viņu ģimenes locekļus. Aktivitātes bija vērstas uz dalībnieku
fizisko sagatavotību, loģisko domāšanu,
saskarsmes prasmēm un to, lai veicinātu
darbošanos komandā. Īpaša nozīme bija
pievērsta veselīgam dzīvesveidam.

Aktivitātes tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”,
Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.

instagram.com/adazilv/

Inita Henilane
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Patiesības
mīlestība
“Fantadroms”, “Skudriņa Tipa”, “Bruņurupuči”, “Zvirbulēns”, “Sprīdītis”, “Ness un Nesija” – vai atceraties
šīs skaistās bērnības multiplikācijas
filmas? Šo un vēl daudzu citu filmu
autoram, režisoram, animācijas vecmeistaram, Triju Zvaigžņu ordeņa
kavalierim, un, kā izrādās, tagad arī
ādažniekam, Ansim Bērziņam 16.
februārī aprit 80*! “Visu manu filmu
dramaturģija grozās ap dramatiskām
un traģiskām situācijām. Esmu pārliecināts, ka arī vismazākajiem bērniem
jārāda īstenība un tās pretrunīgums.
Es negrūžu bērnu briesmonim rīklē,
bet nenododu viņu arī princeses apskāvienos. Sauciet tās par sāpēm, ja
gribat, bet šajās sāpēs pastāv pasaule, kurā dzīvojam,” secina režisors,
atbildot uz jautājumu, kāpēc filmā
“Bruņurupuči” jāmirst mazajam
bruņurupucītim. “Viņu nenogalināju es, viņu nogalināja īstenība.”
Par laimes izjūtu, mīlestību 50
gadu garumā un īstenības smeldzīgo dabu arī mūsu saruna.
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Kas jums liek justies laimīgam?
Mīlestība. Es domāju, ka Dievs devis cilvēkam mīlestības izjūtas un
pārdzīvojumu, kas tomēr, grozāmies kā gribam, rada vislielāko
laimes sajūtu. Es nerunāju par
iekāri, bet mīlestību. Šo lielo
noslēpumu, ko Dievs mūsos ielicis. Es allaž tā esmu domājis,
ka sieviete ir tā, kura izglābs
pasauli. Ar sievieti (zīmētās
animācijas aizsācēju Latvijā,
režisori un dzīvesbiedri Rozi Stiebru red.),
kura mani šodien pavadīja uz šo sarunu,
esmu kopā 50 gadus, kopš 1969. gada, kad
viņa uzaicināja mani kā operatoru strādāt
pie filmas “Lietainā diena”. Atceros, kā uz

eit un citviet rakstā oto no privātā arhīva
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televīziju atnāca strādāt viena pašpārliecināta un lecīga meitene, kura tikko bija
atbraukusi no Pēterburgas (toreiz Ļeņingradas) teātra institūta, un viņa bija iedomājusies Latvijā izveidot pilnīgi jaunu
mākslas veidu – zīmēto animāciju. Burovs (Arnolds Burovs, Latvijas leļļu animācijas pamatlicējs red.) bija sācis veidot
leļļu filmas, bet viņa gribēja radīt zīmētās.
Mums izveidojās milzīga domāšanas saskarsme. Stundām un vakariem varējām
runāt par dažādiem filozofiskiem jautājumiem. Man likās, ka neviens draugs man
nekad nav bijis tik

vislielākās, nevar
noturēt divus
cilvēkus
tik
ilgi kopā. Tur
ir kaut kas cits.
Mīlestībā vienmēr klātesoši ir
vēl divi jēdzieni
– prasme piedot un
rūpes. Spēja piedot dažādas kļūdas un nepilnības, kā arī rūpes
par otru visās nozīmēs.
13 dokumentālās, 4 muzikālās filmas
un 34 animācijas filmas ir jūsu darba
mūža bilancē kā režisoram un scenāristam un vēl tikpat daudz kā producentam, tāpat esat saņēmis Triju Zvaigžņu
ordeni, vairākkārt arī Lielo Kristapu
un Latvijas Kultūras fonda Spīdolas
balvu “Par profesionālā animācijas
kino izveidi Latvijā, cilvēcisko vērtību,
labestības un iejūtības veidošanu bērnu
apziņā”, kā arī vēl daudz citu balvu. Ko
Jums pašam nozīmē šie apbalvojumi?
It neko. Tas brīdis, kad saņem Triju Zvaigžņu ordeni vai Lielo Kristapu “Par mūža
ieguldījumu” – tas ir patīkami, neliekuļošu, bet visu laiku šķiet, ka esmu ieraudzīts
Rozītes ēnā. Vairākums mūsu kopdarbu
– multiplikācijas filmu, tomēr ir veidotas
Rozītes estētikā un poētikā.
Vai pats vēl aizvien skatāties multiplikācijas filmas?
Nevis vēl aizvien, bet pat laikā, kad taisīju filmas, pats tās neskatījos vai
skatījos ļoti maz. Un no maniem
multiplikācijas darbiem “Fantadroms” varbūt vienīgi mazliet
atgādina vispārējo pieņēmumu
par multiplikāciju.
Stāsts par cilvēku
Par ko sāp sirds un kas iepriecina?
Sirds sāp, jā. Par postmodernisma
kultūras agresīvo veidu visu dekonstruēt, nojaukt, īpaši nojaukt robežas
starp labo un
ļauno.

tuvs…
Kad visa tā mūsu dzīvošana
tagad iet uz galu, ar Rozīti bieži runājam
par mūsu satikšanos, mūsu kopā būšana
bija nepārvarama. Nevienas kaislības, pat
Ā AŽU VĒSTIS 17. FEBRUĀRIS (227) 2020
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ņurupuči” vēsta par bruņurupuču ģimeni, kas mēģina šķērsot lielceļa autostrādi, jo vietā,
kur dzīvo, ekskavators jau rok
zemi, lai būvētu jaunu māju.
Diemžēl viens bruņurupucītis,
mēģinot šķērsot autostrādi, iet
bojā. Tāda ir īstenība, kas vada
šīs pasaules notikumus. Patiesība ir vienīgais, augstākais
mākslas mērķis. Tur nav nekā
ļauna. Lielākā daļa multfilmu
ir priecīgas un jocīgas, vai tā ir
labāk? Daudz mikimaušu nosit viens otru, pēc kāda brīža
beigtais mikimauss tomēr at- Saņemot Nacionālā kino balvu Lielais Kristaps par
kal ir dzīvs… Bēr- mūža ieguldījumu 2017. gadā.
ni iemācās drausmīgu nelie- poļu galā ir briesmonis, bet otrā – princetību – nogalināšanas brīvību. se. Es audzēju bērnā apziņu par patiesīManās multiplikācijas filmās bu. Tāda ir realitāte, neskatoties uz to, ka
nāvi rada gadījums, nevis ap- māmiņa un tante par šo šausmīgo atziņu
zināta rīcība.
nopūšas. Es negrūžu bērnu briesmonim
Rādot bērnam sāpīgās si- rīklē, bet arī nenododu viņu princeses
tuācijas, ir cerība, ka viņa apskāvienos. Viņam visu laiku jācenšas
sirds kļūs līdzjūtīgāka?
būt līdzsvara punktā starp šīm divām gaŠo divu pretstatu sadursme lējībām, jo tur mīt patiesība.
– sauciet tās par sāpēm, ja Murminogrāfs un domu rotaļas
gribat, šajās sāpēs pastāv Kas jūs iedvesmo rapasaule, kurā dzīvojam. Es dīt? Izlasītie Skaluzskatu, ka daudz labāk bēr- bes, Baltvilka,
Ansis Bērziņš un Roze Stiebra 1990. gadā, strādājot pie nam ir visu zināt, līdz brīVika vai Zanfilmas “Ness un Nesija”.
dim, kad viņš pats sāk dalīt deres darbi,
nozīmes. Ētiskie un estētiskie kritēriji nav pasauli labajos un sliktajos, kamēr viņa vai paša izjūiedomājami bez subjektīvas interpretāci- pasaule ir vienota. Manuprāt, jo lielākas tas?
jas. Klausoties manās patiesībās, jūs visu sāpes, jo dziļāka esamības izpratne… Kā Samērā maz
laiku interpretējat tās pēc savām zināša- Buda saka, visa pamatā ir pieķeršanās. darbu veidoti
nām un pieredzes. Un, lūk, man lielu prie- No šīs pasaules ciešanām var atbrīvoties, pēc citu darbu
ku sagādā dzirdēt cita cilvēka individuālo atsakoties no pieķeršanās un iekāres. Tas motīviem. Pēc Vika
patiesību, redzējumu. Kad sastopos ar kā- gan izdevies vien dažiem budistu svēta- pasakas
“Zemūdens
dām jaunām zināšanām un pieredzi, tās jiem. Nu man katrā ziņā nē. Daudz cilvē- bara lielā diena” kopā ar Rozīti izveidoman sagādā lielu prieku.
ku mīlestību uztver kā pieķeršanos otrai jām filmu “Ness un Nesija”, “Skudriņa
būtnei, vēlas, lai tā sniedz baudu
Līdzsvara stāvoklis
Tipa” radīta pēc Ļūdēna dzejolīša, bet
Jūsu dzīvesbiedre atzinusi, ka viņas un nesagādā ciešanas…
pārsvarā mani iedvesmas avoti
darbi visbiežāk rodas skumjo domu Tā nekad nebūs…
nav ārpus manis. Viss mans
stāvoklī. Kādā domu stāvoklī piedzimst Protams, bet mēs
bērnības rotaļu laukums
jūsu darbi?
gribam, lai šī otra
bija manā apziņā. Es neTā ir viena no manām problēmām, īpaši būtne pakļautos
rotaļājos smilškastē ar
animācijā, ka esmu pārliecināts, ka arī un neradītu ciemašīnītēm. Tā kā biju
vismazākajiem bērniem ir jārāda īstenība šanas, lai tā radīļoti noslēgts bērns, roun tās pretrunīgums. Es nekad neizlaižu tu tikai prieku.
taļas vairāk bija manas
no apziņas pretējo pusi, vai tas būtu jē- Tas nav iespēdomu rotaļas. Manā
riņš un vilks, vai skaistule un briesmonis, jams…
apziņā gan toreiz, gan
jo šajos pretstatos šī pasaule pastāv. Savā Protams, un tātagad visu laiku rodas
domāšanas veidā esmu pārlieku racionāls. pat ir ar apkārtēstāsti, šo procesu dēvēju
Visi mani darbi radušies ar ārkārtīgi lielu jo pasauli, tā mums
par iekšējo murminogrāfu,
prāta līdzdalību. Šajā ziņā apskaužu savu nesagādās tikai prieku,
ko nespēju izslēgt pat vakarā.
sievu Rozīti, jo viņa rada emocijās. Radī- tā nekad nebūs. Vienīgais,
Bērnībā bez visa tā intravertuma
šanas procesā viņa nedomā par beigām, kā šo pasauli varam izmainīt, ir mainīt es biju arī ārkārtīgi kautrīgs, tāpēc skolā
bet gan par konkrēto brīdi, kurā darbojas. sevi, tas ir vienīgais ceļš. Ja mēs mainā- bija ļoti grūti. Ar savu dvīņumāsu pirmos
Multiplikācijas filmā tas ir sarežģīti, jo mies, tas ietekmē ikvienu, kurš saskaras 3 gadus sēdēju vienā solā. Nevarēju ar nevienu filmu var radīt trīs gadus. Un visu ar mūsu enerģētisko lauku. Patiesībā es vienu svešu kopā. Biju tik ļoti uz iekšu
laiku šajā filmā jānotur spriedze, lai tā pēc iespējas maigāk gribētu šūpināt šīs vērsts. Drausmīgi kautrīgs. Tāds nu ir tas
turētos kopā. Piemēram, multfilma “Bru- šūpoles, kurās sēž bērns un kur vienā šū- rezultāts. (Smejas.) Manuprāt, bērnam
Sāp, ka varam ironizēt un ciniski attiekties pret vissvētākajām lietām – par labā
uzvaru. Mēs paši, rakstnieki, dzejnieki,
režisori, zinātnieki, vairs nenošķiram
labu no ļauna. No vienas puses – pietrūkst
spēka to darīt, no otras – gluži kā pašus
velk pie tā vardarbīgā. Es nemudinu didaktiski pateikt priekšā, kas ir labs, tomēr
man šķiet svarīgi, lai pēc mākslas darba
pārdzīvošanas būtu skaidra patiesība par
cilvēku. Jā, tas bija stāsts par cilvēka dabu.
Tāds ir cilvēks… Par prieku… Sociologs,
filozofs Kens Vilbers darbā “Īsa visaptverošā vēsture” reabilitē subjektīvo patiesību, tās nepieciešamību pasaulē, kam,
piemēram, padomju laikos nebija nekādas
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Starpkonfesionāls,
starpreliģiozs
Kurā dzīves posmā
esat juties vislaimīgākais?
Daudzi bieži runā
par saulaino bērnību. Nekā tamlīdzīga.
Tā bija viena garlaicīga būšana. Neatceros
arī nevienu skolotāju,
kurš skolas laikā būtu
licies gudrs un mīļš,
palīdzējis man. Jā, visAnsis Bērziņš īsi pirms jubilejas Ādažos, Ūbeļu ielā, netālu no laimīgākais esmu jumājām Podniekos.
ties savās iemīlēšanās
no agras bērnības jāmāca nebaidīties, jā- reizēs. Kad iemīlējos savā pirmajā un
novērš bailes, sākot jau ar bailēm no tum- vēlāk jau – otrajā sievā. Šī pirmā iemīlēšanās straujāk uzdzirkstīja un ātrāk arī
sas, kas ir bailes no nezināmā.
nodzisa, bet otrā uzplauka pamazām un
Vai gribētu sevi par savu draugu?
Ļoti bieži tā arī ir, ka pats esmu sev labā- ilgākā laika posmā, strādājot kopā. Šokais draugs. Kad stāstīju par stāstiem, kas brīd, apzinoties, ka drīz jādodas pie Diemanā apziņā ritinās… Iespējams, bēr- va, es patiešām no tā nebaidos, vienīgais,
nībā vajadzēja apmainīties ar kādu citu no kā baidos, ir sāpes… Tomēr es ticu,
puiku domām, bet domu apmaiņa norisi- ka Dievs ir bezgalīgs, un arī katra Dieva
nājās manī pašā. Protams, man ļoti dzīvē daļiņa ir bezgalīga. Un mūsos katrā ir šī
paveicies ar savu otro sievu Rozīti, kura daļiņa Dieva. Mans Dievs ir bezgalīgs,
neprotu Viņu citādāk formulēt. Mana
tiešām arī ir mans draugs.

sieva ir pa īstam nodevusies budismam,
varētu teikt, ka viņa ir budiste, bet es
esmu ne tikai starpkonfesionāls, bet arī
starpreliģiozs. Esmu lasījis arī Korānu,
visur esmu atradis labus patiesības graudus un skaidrojumus. Arī citās reliģijās,
piemēram, hinduismā un islāmā esmu
atradis atbildes uz svarīgiem jautājumiem. Visas reliģijas šo zemi uzskata

par kritušu sfēru, sātana pasauli. Man
tiešām šķiet, ka pēc šīs dzīves mēs dodamies atpakaļ uz mājām, pie Dieva, un
daudz laimīgākā, tālākā ceļā.
Monika Griezne

Sumināti aizvadītā gada labākie sportisti Ādažos

31. janvārī norisinājās Ādažu Sporta laureāta 2019 apbalvošanas ceremonija, kuras laikā tika pasniegti 33 pateicības raksti par ieguldījumu
Ādažu sporta attīstībā 2019. gadā, kā arī 82 pateicības raksti par augstiem sasniegumiem sportā 2019. gadā ‒ 17 treneriem un 65 sportistiem.
Gada sporta organizācija ‒ biedrība “Ādaži velo”
• Ādažu MTB velomaratons, ar dalībniekiem no visas Latvijas un ne tikai;
• Labdarības velopiedzīvojums “Uz zvaigznēm Ādažos VI: #viedsNAVbieds“;
• BEZPEDĀĻU RALLIJSSVĒTKI 2–5 gadus
veciem bērniem;
• Saulrieta brauciens un jaunums – Saullēkta brauciens;
• Mobilitātes nedēļas pasākums ”Diena bez
auto”;
• Endomondo ziemas izaicinājums “ĀdažiVelo kustīgs 2019”;
• 22 atvērtie velo treniņi jebkuram interesentam, tai skaitā bērniem par drošību velo
satiksmē.
Biedrība Ādaži Velo ir ļoti pamanāma LatPirms sešiem gadiem Uģis Joksts un Zigmunds Nurža sēdējā uz vijas velo sacensībās, jo piedalās gandrīz visās. To atspoguļo arī
balkona un baudīja vēlā rudens gaisa peldes. Kad par skaļāku uz- prestižā Latvijas Riteņbraukšanas federācijas MTB amatieru ranvedību no kaimiņiem saņemts rājiens, tika pieņemts galīgais lē- ga 2019. gada rezultāti, kur komandai ir septītā vieta. Ādaži Velo
mums – dibināt Ādažu riteņbraucēju biedrību. Lēmums nepalika dalībnieki ir piedalījušies sacensībās arī Igaunijā, Nīderlandē, PoMalbeka saldajos sapņos, bet realizējās dzīvē. Ādaži Velo ir viena lijā, Slovēnijā, popularizējot Ādažu vārdu. Saņēma Ādažu novada
no stiprākajām sabiedriskajām organizācijām Ādažos un Latvijā.
domes atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu sporta un sabiedriskās dzīves attīstībā.
2019. gads kā allaž bija ražīgs:
Gada sporta komanda ‒ ĀBJSS U16 basketbola komanda
• Gūts liels panākums, uzvarot
EYBL (Eiropas Jaunatnes Basketbola Līgas) 3. posma turnīrā Tallinā
un izcīnot tiesības piedalīties U-16
vecuma grupas Superfinālā;
• Izcīnīta augstā 5. vieta EYBL
U-16 vecuma grupas Superfinālā;
• Iegūta 3. vieta LJBL (Latvijas
Jaunatnes Basketbola Līgas) finālturnīrā;
• Komandas kapteinis Valters Briedis pārstāvēja Latvijas izlasi Eiropas
čempionātā U-16 vecuma grupā.
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Gada sportists ‒ Alens Zvilna

Alens vairākkārt ir guvis medaļas kamanu suņu sportā
Pasaules kausa izcīņā, ieņemot godpilnās pirmās vietas,
tāpat piedalījies un uzvarējis
Baltijas un Latvijas čempionātos.
1. vieta Pasaules kausa izcīņas kopvērtējumā kamanu
suņu sportā; 2. vieta Pasaules čempionātā kamanu suņu sportā; 1. vieta Pasaules kausa izcīņas posmā kamanu suņu sportā; 1. vieta Baltijas čempionātā kamanu suņu sportā; 1. vieta Baltijas Ziemas čempionātā kamanu
suņu sportā; 1. vieta Latvijas čempionātā kamanu suņu sportā.
Gada sporta skolotājs ‒ Edgars Klibus, Ādažu vidusskolas sporta skolotājs
Edgars Ādažu vidusskolā strādā tikai trešo gadu, bet paspējis iemantot gan kolēģu,
gan skolēnu cieņu un uzticību. Viņš piedalās arī projektā
“Sporto visa klase”. Skolēni
viņu ļoti ciena un respektē,
kā arī ieklausās un ņem vērā
viņa viedokli. Paralēli skolotāja darbam viņš strādā arī par
futbola treneri. Ar savu nosvērto dabu ir kļuvis par audzēkņu autoritāti. Aktīvi iesaista bērnus dažādās sporta interešu
grupās, domā kā uzlabot sporta darbu skolā, kā padarīt sporta
stundas dinamiskākas un aizraujošākas.
Gada treneris ‒
Leonīds Kuzņecovs,
ĀBJSS džudo treneris
Viņa audzēkņi izcīnījuši vairākas godalgotas vietas gan
Latvijas, gan Baltijas, gan Eiropas, gan
starptautiska mēroga sacensībās džudo
un sambo cīņās.
Iedvesmotājs sportā ‒ Mārtiņš Oliņš
Mārtiņš piedzīvoja neveiksmīgu
kritienu no motocikla un ķirurgs
reanimācijā teica: “Nestaigāsi, ir jāpievēršas citām lietām
– mācībām, darbam. Esi aktīvs,
ir sporta iespējas.” Tobrīd Mārtiņam tas likās neticami, jo viss ierastais bija pilnībā mainījies. Bet
viņš nepadevās, atrada veidus
kā aktīvi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un sportā. Tagad daudziem plašākā sabiedrībā Mārtiņš
atpazīstams kā šova “Dejo ar
Zvaigzni” dalībnieks ratiņkrēslā un balvas “Latvijas Lepnums”
ieguvējs nominācijā “Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”. Šobrīd Mārtiņš nonācis līdz profesionālajam
sportam, un tā ir velobraukšana – ar speciālu velosipēdu guļus
stāvoklī, minoties ar rokām. Mārtiņš ir apņēmības pilns to turpināt
profesionāli. Jau 2019. gadā viņš ieguva Latvijas čempiona titulu
paravelobraukšanā un piedalījās Pasaules čempionātā Nīderlandē
gan grupas, gan individuālajā braucienā. Šogad intensīvi turpina
trenēties trenera uzraudzībā.
Lai kvalificētos Paralimpiskajām spēlēm, Mārtiņam ir vēl jāveic
milzīgs darbs un jau šobrīd nepieciešams inventārs – jauns velosipēds, kas ir speciāli pielāgots Mārtiņam, viegls un ergonomiski
pareizi izstrādāts, un tā izmaksas ir 18 000 EUR, kā arī atbalsts
dalībai starptautiskajās sacensībās punktu krāšanai, lai izpildītu
kvalifikāciju Paralimpiskajām spēlēm. Lai to realizētu, ikviens no
mums var palīdzēt, sazinoties ar “Ādaži Velo”.
Tas ir Mārtiņa mērķis – startēt Paralimpiskajās spēlēs Parīzē. Palīdzēsim viņam to sasniegt!
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Gada sportiste ‒ Zanda Rutkovska
Zanda ir aktīva velo braucēja un nes Ādažu vārdu
ne vien visā Latvijā, bet
arī pasaulē.
1.
vieta
Starptautiska
mēroga riteņbraukšanas
sacensībās “Beskidy MTB
Trophy” Lite distancē; 3.
vieta Starptautiska mēroga riteņbraukšanas sacensībās “Beskidy MTB
Trophy” MIX komandu
kopvērtējumā; 3. vieta VIVUS.LV MTB maratona kopvērtējumā
sieviešu grupā; 3. vieta Latvijas riteņbraukšanas federācijas MTB
amatieru ranga kopvērtējumā sieviešu grupā.
Gada jaunā sportiste ‒ Elīza Marija Jevstigņejeva
Izcīnītas vairākas godalgotas vietas gan Latvijas
un Baltijas, gan Eiropas un
starptautiska mēroga sacensībās džudo un sambo
cīņās.
3. vieta Pasaules čempionātā sambo cīņa U17; 3.
vieta Eiropas čempionātā
sambo cīņā U19; 5. vieta
Pasaules čempionātā sambo cīņā U19; 1. vieta Starptautiskajā džudo turnīrā “Nerush cup”
U18; 1. vieta Starptautiskajā džudo turnīrā “Nerush cup” U19; 3.
vieta Starptautiskajā džudo turnīrā “Tallin Judo Cup 2019” U18; 3.
vieta Starptautiskajā džudo turnīrā “K.KEERAK MEMORIAL CUP”
U18; 1. vieta Latvijas čempionātā džudo; 2. vieta Latvijas čempionātā džudo U21; 2. vieta Latvijas čempionātā džudo U18; 1.
vieta Latvijas čempionātā sambo cīņā U19; 2. vieta Baltijas valstu
čempionātā džudo U21; 7. vieta Baltijas valstu čempionātā džudo
U18; 2. vieta Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē džudo; 3. vieta Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē sambo.
Gada jaunais sportists ‒ Andrejs Rižovs
Izcīnītas vairākas godalgotas vietas gan Latvijasun Baltijas, gan Eiropas
un starptautiska mēroga sacensībās džudo un
sambo cīņās.
1. vieta Starptautiskajā
sambo turnīrā “Nerush
cup” U21 līdz 56 kg; 2.
vieta Starptautiskajā džudo turnīrā “Nerush cup”
U21 līdz 60 kg; 3. vieta
EČ sambo (U19) svara kategorijā līdz 52 kg; 5. vieta Pasaules
čempionātā sambo U19 līdz 56 kg; 1. vieta Starptautiskajā sambo turnīrā “Nerush cup” U21 līdz 56 kg; 2. vieta Starptautiskajā
džudo turnīrā “Nerush cup” U21 līdz 60 kg; 7. vieta Starptautiskajā džudo turnīrā U21 “BREMEN MASTERS” līdz 55 kg; 1. vieta
Starptautiskajā džudo turnīrā “Zelta Rudens” U21 līdz 66 kg; 2.
vieta Starptautiskajā džudo turnīrā “K.KEERAK MEMORIAL CUP”
līdz 60 kg.
Gada notikums sportā ‒ Garkalnes ciema sporta festivāls
Ādažu novada Garkalnē 2019. gada 27.
jūlijā jau sesto reizi
norisinājās Garkalnes
ciema sporta festivāls, kuru organizēja
biedrība “Garkalnes
olimpiskais centrs”.
Festivāla
galvenais
mērķis ir visu paaudžu un ģimeņu saliedēšana. Šogad līdzās tradicionālajam volejbolam, futbolam un
šaušanai bija arī “Stipro skrējiens pāri Gaujai”, bērnu futbols, kā
arī nūjošanas pamatu apgūšana un došanās kopīgā gājienā ar
nūjām. Festivāls bija bezmaksas, pateicoties biedrības kuplajam
atbalstītāju pulkam un tajā piedalījās vairāk nekā 400 sportot gribētāju. Pateicoties zemajam ūdens līmenim Gaujā, popularitāti
ieguva īpašais skrējiens pāri Gaujai – 80 skrējēju vai bridēju.
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Ernests Fālis – fotogrāfs, namdaris, dramatiskā teātra pulciņa izveidotājs Ādažos

sevi pulcinot līdzīgi domāVai atminaties daudz rejošos, Ernests lasīja lugas un
dzēto vēsturisko bildi ar
baltajiem krekliem Ādažu
domāja par izrāžu iestudējupagasta nama priekšā? Tā fomiem. Nereti Ādažu aktieri
tografēta 1927. gadā, un tās
savās brīvdienās ar rekvizītu
autors Ernests Fālis, būdams
pilniem koferīšiem kājām denamdaris, aizrāvās ne tikai
vās viesizrādēs apkārtnē, tik
ar fotografēšanu, bet arī
populārs teātra pulciņš savulugu iestudēšanu, izveidojot
laik bija.
Ādažos pirmo dramatiskā
Aizsargu organizācija
teātra pulciņu. Izsūtījumā
un teātra kursi
Urālos pavadot 4 gadus, vē19. un 20. gadsimta mijā dzilāk, kā visiem izsūtītajiem, Žūst Ādažu pagasta vadītāju krekli pie viņu darba vietas (ēkā bija mušajiem liktenis mūža gadzīvoklis). Spilgtu momentu savā fotogrāfijā noķēris Erviņam bija liegts dzīvot Rīgā dienesta
rumā ne vienmēr rādīja laipnests Fālis 1927. gadā.
un Rīgas rajonā, taču laimīnu vaigu. Ernestam paveicās.
gas sagadīšanās dēļ Ādaži tolaik ietilpa Zīmē būvju plānus, fotografē
Pēc padomju okupācijas laika viņš varēja
Saulkrastu rajonā, un Ernestam bija būves
piedzīvot neatkarīgās Latvijas atdzimiespējams apmesties savā dzīvoklī Āda- Mēs nevaram uzskaitīt visas tās rokas, šanu 1991. gadā. Šai laikā jau 87 gadus
žos. Tāpat pēc izsūtījuma viņš atrada domas un jūtas, kas ir stāvējudarbu vietā, kas viņam varēja būt īpaši šas par mūsu neatkarīgo Latmīļa – Nacionālajā teātrī, gatavojot de- viju, pēc Pirmā pasaules kara
korācijas un rekvizītus neskaitāmiem teica mūsu valsts prezidents
teātra iestudējumiem. 1939. gada bei- Jānis Čakste. Visus gaidīja
gās Ernests savu vācisko uzvārdu – Fā- smags darbs, lai atdzīvinālis – nomainīja pret latvisko Priedulājs. tu karā izpostīto saimniecīTiesa, vairākums viņa uzņemto foto- bu. Par mūsu stāsta varoņa
grāfiju parakstītas ar vācisko uzvārdu. Ernesta tā laika uzcītību un
Aizraujoši, ka Ernesta uzvestās izrādes amata prasmēm liecina viņa
viņa mājas pagalmā ieradās skatīties namdara amata zeļļa diploms. Savulaik likums paresimtiem ļaužu!
dzēja, ka labs amatnieks pēc
Mīlestība uz teātri
pārbaudījuma nokārtošanas
Gandrīz 100 gadus atpakaļ, tūlīt pēc Lat- saņem šādu zeļļa diplomu
vijas valsts dibināšanas, 17 gadus vecs
un vēlāk var iegūt arī meisjauneklis, vārdā Ernests Fālis Ādažos
tara diplomu. Bija jāmācās.
izveidoja dramatiskā teātra pulciņu un
Visiem tas nemaz nebija pa
nenogurstoši to vadīja 20 gadus. Izrādes
spēkam. Pēc kara bija daudz
notika Ādažu pagasta namā un Carnikabūvju un namdara prasmes
vas “Ozolainē”, bet lielās popularitātes
lieti noderēja. Ernests zīmēja
dēļ reizumis telpās visiem skatītājiem
būvju plānus, rēķināja mateErnesta Fāļa būvobjekti – Baltezera paviljons 1927.
nepietika vietas. Ernests rīkoja izrādes
riālus, apguva fotografēšanas gads.
savas mājas pagalmā – tur vietas visiem
vecais Ernests, dzīvojot Ādažu pagasta
bija gana. Simtiem ļaužu brauca skatīties iemaņas un būves iemūžināja
teātri, sēžot uz Ernesta izgatavotajiem attēlos. Bet vairāk par visu viņu aizrāva Sloņos, lai saņemtu represētā statusu,
soliem viņa mājas pagalmā, uz laiku skatuves māksla. Ernests bija audzis ģi- Latvijas Republikas prokuratūrai rakskļūstot par nozīmīgu kultūras dzīves sa- menē, kurā līdzās maizes darbam izkopt ta: “Latvijas Republikas laikā strādāju
garīgās vērtības bija vienlīdz svarīgi. Ap par namdari, būvēju ēkas. Biju aizsargs.
liņu Ādažos.

Ādažu dramatiskā pulciņa aktieri dodas viesizrādēs. 20.gs.
20.‒30.gadi.
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Skatītāji Ernesta mājas pagalmā gaida izrādi. 20.gs. 20.‒30.gadi.
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aizsargiem.
Arhīva dokumentos Ernesta vārds nav atrodams starp
20. gs. 30. gadu otrās puses
Zeltmata kursus beigušajiem. Kas zina, vai viņš maz
vēlējās kļūt par profesionālu
aktieri, taču iespēja mācīties
pie Zeltmata viņam nozīmēja daudz. Kas bija Zeltmatis?
Pseidonīms, mākslinieka īstais vārds Ernests Kārkliņš,
Ernests (1. rindā pirmais no labās) un Zeltmatis (vidū)
Berlīnē
beidzis Dramatiskās
kursos Rīgā. 20. gs. 30. gadi.
mākslas augstskolas režiju,
kopā ar Jēkabu Duburu nodibināja pirmo profesionālo
latviešu aktieru skolu. Zeltmata moto: Par tīru latviešu
valodu, par sadzirdamu un
saprotamu aktiera runāto
vārdu. Savulaik aktieris Kārlis Sebris teica paldies Zeltmatim par viņa bezgalīgajiem runas vingrinājumiem.
“Mazā Alma rāvā bradā”…
Ādažu pagasta nams. Skatuves mākslas leģenda Pēteris Lūcis ar Ādažu dramatiskā pulciņa dalībniekiem. Dievs vien zina, cik reižu tas
Ernests – 1. rindā pirmais no kreisās.
tika teikts un atkārtots un cik
Aizsargu organizācija nosūtīja mani uz ļoti šīsdienas aktieriem pietrūkst šīs mateātra kursiem Zeltmata studijā”.
zās Almas, kas rāvā bradā.
Aizsargu organizācija un teātra kursi? Kāzas kara priekšvakarā
Patiesībā šo paramilitāro organizāciju 1939. gads Ernestam Fālim ir notikumēs Latvijā savulaik radījām pēc Somijas miem bagāts. Maijā iztur amata pārbaudi
parauga. Retais zina, ka vēriens, ar kādu un saņem Latvijas Amatniecības kame20. un 30. gados darbojās aizsargi, ir pel- ras apstiprinājumu savām prasmēm. 28.
nījis patiesu apbrīnu. Izplatot valsts aiz- oktobrī Ādažu baznīcā viņš apņem par
sardzības idejas ikvienā Latvijas pagastā, sievu savu mīļoto Albertīni. Bet Eiropā
tas bija milzu spēks, ar kuru būtu jārē- ir sācies karš. Kaut Latvijas avīzes par to
ķinās jebkuram iebrucējam mūsu zemē. neraksta. Latvija cer uz neitralitāti.
Somija to uzskatāmi
Ar saukli “Latviskus
pierādīja savā Zieuzvārdus latviešiem!”
mas karā. Aizsargi
sākās jaunais – 1940.
negāza demokrātiju
gads. Varasvīri izLatvijā 1934. gada
domājuši, ka viss vā15. maijā, tie ir maldi
ciskais ir slikts, bet
– apvērsumu valstī
latviskais – labs. 1939.
profesionāli izdarīja
gada beigās, kad sākās
armijas vienības un
baltvāciešu izceļošapolicijas ierēdņi. Pēc
na, valdība aicināja
1934. gada aizsargu
visus tos pilsoņus,
organizācija
plaši
kuru pašreizējais uzattīstīja kultūras un
vārds nav latvisks
izglītības dzīvi – ikvai tam ir piedauzīga
vienā Latvijas pagas- Ernests (guļ zālītē) ar saviem domu- vai nievājoša nozīme,
tā dibināja korus un biedriem – Ādažu dramatiskā pulciņa mainīt un latviskot
orķestrus, noturēja aktieriem. 20.gs. 20.gadi.
savus uzvārdus. Paizglītojošus sarīkojumus, iestudēja teātra tiesībā tā bija viena no interesantākajām
izrādes. Viss minētais norisinājās gal- kampaņām, ko savas vēstures laikā pievenokārt bez valsts finansiāla atbalsta, dzīvojusi Latvija. Ernests un Albertīne
balstījās tikai uz pašu aizsargu iniciatīvu savu vācisko Fālis maina pret latvisku
un organizatoriskajām spējām, kas ne- uzvārdu – Priedulājs.
apšaubāmi ir apbrīnas un cieņas vērtas.
Aizturēšana un izsūtījums
Šis arī iemesls, kāpēc mūsu stāsta varonis
Ernests Fālis lepojās ar savu piederību Īpaša diena Ernestam ir 1943. gada 1.
S
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janvāris. Ādažu dramatiskā pulciņa dalībnieki sagādā pārsteigumu: “Ar prieku
vērojot Jūsu vadībā un darbībā veiktos
darbus 20 gadu skatuves mākslā, esat
radījuši prieku un cieņu sabiedrībā. Novēlam nākotnē strādāt nenogurstoši iesākto,” viņi raksta un dāvā iemīļotajam
pulciņa vadītājam mazu gravējumu ar
pateicības vārdiem. Ernests sīciņo metāla gabaliņu spēj nosargāt cauri elles lokiem, kuri nāca pār galvu visai drīz.
No Latvijas Republikas pilsoņa Ernesta Priedulāja iesnieguma prokuratūrai
1993. gada 16. aprīlī: “Lūdzu apliecināt
manu nepamatoto apcietināšanu un izsūtīšanu uz nometnēm Krievijā. Kara
laikā strādāju Ādažu pagastmājā par
lietvedi. 1945. gada februārī mani bez
apsūdzības uzrādīšanas apcietināja. 4
dienas mani turēja čekas pagrabā Rīgā,
mazā telpā cilvēks pie cilvēka, visi stāvējām, apsēsties nebija iespējams. Pēc tam
mūs pārveda uz Centrālcietumu, bet pēc
tam Šķirotavas stacijā mūs sadzina vagonos un aizveda uz Urāliem”. Urālos
Ernests pavadīja 4 gadus.
Daudziem Ernesta vienaudžiem ir līdzīgs stāsts. Varbūt liktenis Ernestu
mazliet pasaudzē, to uzzinām no viņa
vēstules: “1949. gada decembrī mani atbrīvoja no apcietinājuma. Bija aizliegts
dzīvot Rīgā un Rīgas rajonā. Laimīgas
sagadīšanās dēļ Ādaži tajā laikā ietilpa
Saulkrastu rajonā un man bija iespējams
apmesties savā dzīvoklī “Krāču-Kicītēs””.
Atgriezties dzimtenē pie savējiem bija
liela laime.”
Atgriešanās teātrī namdara
lomā
Vai okupētajā Latvijā iespējams vēl sap-

Ernests darbā LPSR Akadēmiskajā drāmas
teātrī. 20.gs. 70. gadi.

instagram.com/adazilv/
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Ernesta 70. gadu jubileja LPSR Akadēmiskajā drāmas teātrī. 1976. gads.

ņot par teātri? Dzīve Ernestam pasniedz
pārsteigumu – šoreiz vislabāko, kāds
vien tolaik bija iespējams. Ernests atrod
darbu bijušajā Nacionālajā teātrī, kuru
toreiz, padomju okupācijas gados, pār-

dēvēja par A. Upīša LPSR Valsts Akadēmisko drāmas teātri. Nē, viņš te nebija
aktieris, bet, iespējams, ar Zeltmata kursos savulaik iegūtajām zināšanām nereti
spēja pārsteigt ne vienu vien savu kolēģi.

Klusēšana bija vislabākā taktika. Pagātni un izsūtīšanu
vajadzēja noslēpt dziļi, dziļi.
Drāmas teātrim bija vajadzīgas Ernesta zelta rokas jeb
“vecā labā amatnieku skola”.
Dekorācijas un rekvizīti neskaitāmiem Drāmas teātra
iestudējumiem – tolaik jau
nekur nekas nebija nopērkams, viss izrādēm jāgatavo
pašu spēkiem. Ernestam tie
bija laimīgi gadi – bezgala radošā vidē un iespēja ik dienu
būt klāt sava mūža lielajam
sapnim – TEĀTRIM.
Apbrīnas un cieņas vērta cilvēka dzīve.
Elita Pētersone

Īpaša pateicība Antrai Agrai Baumanei par
fotogrāfijām un dokumentiem, lai taptu šis
materiāls.

Tīnai Putānei 3. vieta Starptautiskajā jauno pianistu konkursā
29. janvārī Valmieras kultūras centrā
notika Jautrītei Putniņai veltītais Starptautiskais jauno pianistu konkurss. Konkursā piedalījās 28 dalībnieki, kuri izpildīja klasicisma laikmeta izvērstas formas
skaņdarbu, dalībnieka pārstāvētās valsts
komponista skaņdarbu un brīvas izvēles
skaņdarbu. Konkursu vērtēja starptautiska žūrija – Ventis Zilberts (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors), Ilze Treija (Emīla Dārziņa Mūzikas
vidusskolas pasniedzēja) un Lenel Rand

(Valgas Mūzikas skolas pasniedzēja).
Ādažu Mākslas un mūzikas skolu godam
pārstāvēja un guva panākumus divas
skolotājas Sandas Māgures klavierspēles
klases audzēknes – 3. klases audzēkne
Tīna Putāne ieguva 3. vietu A grupā, savukārt 2. klases audzēknei Alisei Kinčai
– pateicības raksts par veiksmīgu piedalīšanos A grupā.
Pateicība vecākiem par atbalstu un skolotājai par ieguldīto darbu!
Ādažu Mākslas un mūzikas skola

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem izcili panākumi
Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu konkursā
No 23. līdz 26. janvārim Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika XXV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un
sitaminstrumentu izpildītāju konkurss, kas
šogad bija veltīts Ludviga van Bēthovena
250 jubilejai. Ar izciliem
sasniegumiem iepriecinājuši Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi, kuri
atskaņoja obligāto Ludviga
van Bēthovena skaņdarbu
un brīvas izvēles skaņdarbu. Konkursā piedalījās 9
ĀMMS audzēkņi.
1. vietu Trompešu grupā
ar 94 punktiem 23 trompešu konkurencē ieguva
pedagoga Aivara Osīša
5. klases audzēknis Jānis
Deniņš, koncertmeistare
Iveta Gudrā.
1. vietu Alta Saksofona
grupā ieguva pedagoģes
Jeļenas Kovaļenko Bebrišas audzēknes – Ede
Mona Kraukle ar 94 punktiem un Katrīna
1 4

Kapitonova ar 92.5 punktiem,
koncertmeistare Iveta Gudrā.
1. vietu Baritona saksofonu
grupā ar 90 punktiem izcīnija
Paula Ģērmane, koncertmeistare Iveta
Gudrā.
3. vietu Soprāna saksofonu grupā ar
84 punktiem ieguva
Katrīna Kapitonova,
koncertmeistare Iveta
Gudrā.
Paldies par piedalīšanos
soprāna saksofonu grupā arī Bruno Brolišam.
2. vietu Piccolo flautas grupā ar 84.5 punktiem ieguva pedagoģes Vitas Zemtures audzēkne Elza Prokofjeva, koncertmeistare
Agnese Prokofjeva.
Flautu grupā 3. vietu ieguva pedagoģes
Vitas Zemtures audzēknes – Estere Velta
Stepānova ar 84.5 punktiem un Paula Līna
Ančupāne ar 84 punktiem, koncertmeistare
Iveta Gudrā. Flautu grupā audzēkne Elza
Prokofjeva ar 82 punktiem ieguva diplomu.

Flautu grupā pirmā vieta netika piešķirta nevienam.
Sitaminstrumentu grupā diplomu
ieguva pedagoga Raimonda Kalniņa
7. klases audzēknis Andris Jēkabs
Upītis, koncertmeistars Kaspars
Bumbišs.
1. vietu laureāti – Jānis Deniņš, Ede Mona
Kraukle, Paula Ģērmane – spēlēs konkursa
obligāto skaņdarbu solo ar orķestri konkursa noslēguma koncertā “BRAVO BRAVISSIMO” un laureātu
apbalvošanā Latvijas Universitātes Lielajā aulā
2020. gada 1.
martā.
Sirsnīgs paldies
visiem ĀMMS
audzēkņiem, pedagogiem un koncertmeistariem, kuri ieguldījuši darbu, sagatavojot mūsu audzēkņus konkursam, kā arī audzēkņu vecākiem
par lielo atbalstu.

Ādažu Mākslas un mūzikas skola
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Pirmās medaļas ādažniekiem krosmintonā

Ādažos krosmintons ienācis salīdzinoši
nesen. Tas ir sporta veids, kas apvieno
tenisa, badmintona un skvoša svarīgākās īpašības. Lai arī jaunākajai paaudzei
šīs bija pirmās sacensības, tas nekļuva
par šķērsli parādīt sekmīgu sniegumu
un iegūt vairākas svarīgas atziņas gan
par sevi, gan sporta veidu kopumā, raugoties vairāku pieredzējušu krosmintonistu spēles taktikā un sportiskajā garā.
Viennozīmīgi jāatzīmē katrs no mūsu
sportistiem, jo ikviens sevi parādīja ar
degsmi, kas izpaudās gan jaunākajos,
gan nobriedušākajos ādažniekos.

Foto no spor�stu privātā arhīva

Ar lieliskiem rezultātiem ādažniekiem
aizvadīts Latvijas Krosmintona līgas
posms, kas 25. janvārī noritēja Cēsu
Sporta kompleksā. Vienkopus tika pulcināti krosmintonisti no visas Latvijas,
apvienojot 73 sportistus, kuru vidū bija
arī astoņi SK Sporta Punkts/Ādaži krosmintonisti.
Rezultāti: Open B grupā 2. vietā Roberts
Stālmanis, 4. vietā Emīls Fricsons.
U18 meitenes grupā 3. vietā Linda Valdmane, 6. vietā Paula Ludborža.
O40 vīrieši grupā 5. vietā Einārs Zaprauskis, 7. vietā Juris Gailītis.

Foto Pierīgas izglī

as kultūras un sporta pārvalde

Ādažnieces labākās Pierīgas meiteņu volejbola turnīrā

Zvejniekciema vidusskolā aizvadīts Pierīgas skolēnu sporta spēļu volejbola turnīrs B vecuma grupas meitenēm

aprinkis.lv

Ādažnieki gūst
medaļas Robotikas čempionātā

No 18. līdz 19. janvārim Tallinā norisinājās mākslas vingrošanas sacensības INTERNATIONAL WINTER TOURNAMENT
2020. Sacenšoties ar Baltijas labākajām vingrotājām, Amanda
Sniedze 2005. gadā dzimušo junioru A grupā četru vingrojumu
kopvērtējumā ieguva godpilno 3. vietu, izcīnot 2. vietu vingrojumā ar bumbu un 3. vietu vingrojumā ar lenti. Tāpat Amanda
ieguvusi 2. vietu divu vingrojumu summā Ogres novada “Sniegpārsliņu kausā” mākslas vingrošanā, kas norisinājās 25. un 26.
janvārī, nacionālajā A grupā junioriem, dzimušiem no 2005.
līdz 2007. gadam.
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Foto no spor�stu privātā arhīva

Foto no spor�stes privātā arhīva

Amanda Sniedze iegūst 3. vietu
starptautiskajās mākslas
vingrošanas sacensībās

(2004./05.g.dz.). Piecu komandu konkurencē pirmo vietu izcīnīja Ādažu vidusskolas audzēknes.
Turnīrs noritēja pēc viena apļa sistēmas, katrai komandai tiekoties ar katru spēlē līdz diviem uzvarētiem setiem (sets līdz
25 punktiem). Ādažnieces izrādījās pārākas visās četrās cīņās,
turklāt nezaudēja nevienā setā un Pierīgas čempioņu titulu izcīnīja otro gadu pēc kārtas.
Otro vietu ieguva laukuma saimnieces Zvejniekciema vidusskolas skolnieces, kuras uzvarēja trijās pārējās spēlēs. Izšķirošajā mačā par otro vietu viņas ar 2:1 pārspēja Siguldas Valsts
ģimnāzijas komandu, kas ierindojās trešajā vietā.
Ceturto vietu ieguva Ādažu Brīvas Valdorfa skolas komanda,
kas vienīgo uzvaru 2:1 svinēja pār Berģu Mūzikas un mākslas
pamatskolas vienību, kurai nācās samierināties ar četriem
zaudējumiem un pēdējo – piekto vietu.

25. janvārī Preiļu Robotikas čempionātā, kas ir viens no Latvijas Robotikas Čempionāta posmiem, Ādažus pārstāvēja “Telpnīcas” dronu robotikas komanda “Ādažu bites”, kas 2 dronu
disciplīnās ieguva 6 godalgotas vietas no 8 iespējamām: 1. vietā
– Ieva Purviņa (ĀBVS) un Jurijs Masaļskis (ĀBVS), 2. vietā –
Krišjānis Varkalis (ĀBVS), 3. vietā – Marks Vulāns (ĀBVS) un
Emīls Leimanis (ĀBVS), 4. vietā – Māris Vaivads (ĀV). Sveicam
jaunos censoņus un novēlam panākumus arī nākamajos posmos Siguldā un Rēzeknē!

@Adazu_novads
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Plāno iesniegt attaisnoto izdevumu čekus VID?
Dari to ērtāk ar aplikāciju visa gada garumā!
Liekot lietā viedtālruni un aplikāciju “Attaisnotie izdevumi”, vairs
nav jāraizējas, ka medicīnas
vai citi attaisnoto izdevumu čeki, kurus plānojat
iesniegt Valsts ieņēmuValsts un pašvaldības vienotais
klientu apkalpošanas centrs
mu dienestā (VID) iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksai, varētu pazust
vai izbalēt.
Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” izveidota, lai
atvieglotu gada ienākumu deklarācijas D4 pielikuma “Attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” aizpildīšanu. Fotografējot čekus mobilajā lietotnē, fotogrāfija vienmēr būs EDS piemērotā izmērā. Ar šo aplikāciju
jebkurā brīdī varat aizsūtīt savus čekus EDS. Tie nonāks vienkopus čeku krātuvē (EDS atrodas sadaļa “Attaisnoto izdevumu
dokumenti”) un līdz pat brīdim, kad nolemsiet iesniegt deklarāciju, tie būs apskatāmi, labojami un dzēšami.
Pievienot attaisnoto izdevumu čekus un kvītis iesniegšanai
VID ar mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi” ir vienkārši! Un
pats galvenais – to var darīt visa gada garumā pirms gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas! Kad pavasarī sniegsiet deklarāciju, ar lietotni pievienotie čeki būs jau automātiski iekļauti
tajā. Aizpildot deklarāciju, atliks tikai norādīt bankas kontu,
pārbaudīt un saglabāt deklarācijā VID jau iekļauto informāciju
par attaisnotajiem izdevumiem un nospiest pogu “Iesniegt”.
Nosūtīt EDS čekus par izglītības un ārstniecības pakalpojumiem iespējams divos veidos – ne tikai izmantojot mobilo lietotni “Attaisnotie izdevumi”, bet arī datorā, izmantojot to pašu
EDS sākumekrānā pieejamo sadaļu “Attaisnoto izdevumu dokumenti”.
Pieslēdzoties EDS, ekrānā redzama sadaļa “Gada ienākumu
deklarācija”. EDS sākumlapā ir norāde “Atvērt”, kur var apskatīties iepriekšējo gadu deklarācijas un attaisnoto izdevumu
dokumentus, kur arī tiek pievienoti čeki, kvītis u. c. dokumenti. Iesniegt iespējams arī iepriekšējos gados neiesniegtās gada
ienākumu deklarācijas.
Mobilajā aplikācijā – bilde un čeka dati
Lejupielādējot mobilo aplikāciju, tajā ir jāautorizējas, izmantojot VID piešķirto lietotājvārdu un paroli vai lietotāja EDS

profilā pieejamo QR kodu. Katrs čeks ar mobilo ierīci jānofotografē, kā arī jāieraksta par čeku prasītā informācija:
dokumenta nosaukums, datums, samaksātā summa,
pakalpojums, jānorāda pakalpojuma sniedzējs/reģistrācijas numurs.
Ja sūta ģimenes locekļa čeku, tas ir jānorāda kopā ar radinieka datiem: vārdu, uzvārdu, personas kodu un radniecības pakāpi. To nosūta, nospiežot “Saglabāt”.
Informācijai aizpildītajos laukos jāatbilst tai, kas ir norādīta
čekā. Ja čekā samaksātā summa par konsultāciju pie ārsta ir
35 eiro, tādai jābūt arī rakstītajā informācijā. Jārēķinās, ka tiks
pārbaudīts, vai rakstiskā informācija sakrīt ar “bildi” (čekā redzamo). Ja radīsies šaubas, VID var lūgt paskaidrojumu, un tas
attālinās naudas atmaksas brīdi.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni
67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas
centrā vai arī iesūtīt savu jautājumu rakstiski VID tīmekļvietnē “Uzdot jautājumu VID”, kā arī sazināties pa tālruni
67997350 vai apmeklēt Valsts un pašvaldības vienoto klientu
apkalpošanas centru (VPVKAC) Ādažos.
Aicinām un iedrošinām novada iedzīvotājus izvērtēt mūsdienu tehnoloģiju priekšrocības un jau šogad sākt aizpildīt
gada ienākumu deklarācijas elektroniski. VPVKAC vienmēr
radīsiet atbalstu e-pakalpojuma pieteikšanas iemaņu apgūšanā. Vienlaicīgi, ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, aicinām
iedzīvotājus izvērtēt nepieciešamību iesniegt VPVKAC klātienē deklarācijas tieši marta pirmajos datumos, jo tajā laikā
parasti veidojas rindas, kas pagarina jūsu gaidīšanas laiku
pakalpojuma saņemšanai.
Mobilā lietotne “Attaisnotie izdevumi” ir pieejama bez maksas
vietnēs Google Play, App Store, Microsoft Store.
Valsts un pašvaldības
vienotais klientu
apkalpošanas centrs

Izstādes un pasākumi Ādažu bibliotēkā februārī
Lasītavā

Abonementā

• Izstāde “Pagātnes un tagadnes jausmas”
Rakstniekam Jēkabam Janševskim – 155 (1865–1931)
• Izstāde “Laikmeta elpas neizpratne”
Krievu rakstniekam Borisam Pasternakam – 130 (1890–1960)
• Izstāde “Dvēseles atspulgi ūdensrozēs”
Franču gleznotājam Klodam Monē – 180 (1840–1926)
• Izstāde ““Zelta” laiks mūzikā”
Poļu komponistam, pianistam Frederikam Šopēnam – 210 (1810–1849)
1 6

• “Kā var mācīties citu valodu? Zinot savu valodu” (J. Peters)
21. februāris – Starptautiskā dzimtās valodas diena
• 12. februāris – “Ēnu diena”
• Lietuva un Igaunija svin dzimšanas dienu!
16. februāris – Lietuvas Republikas Neatkarības
diena
24. februāris – Igaunijas Republikas Neatkarības
diena

Bērnu literatūras nodaļā
• “Drošāks internets sākas ar tevi!”
10. februāris – Pasaules drošāka interneta diena
• Izstāde “Žurciņas un pelītes…”
Grāmatu tematiska izstāde
Ā AŽU VĒSTIS 17. FEBRUĀRIS (227) 2020

R E I

Uzņēmējdarbības projektu īstenošanai pieejams LEADER finansējums
Īstenojot projektu “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana un īstenošana biedrības “Gaujas Partnerība” teritorijā – Ādažu novadā”, biedrība “Gaujas Partnerība” ir
izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtu Lauku
attīstības programmas ietvaros.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 17.02.2020. līdz
17.03.2020. rīcībā “1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu
pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai”.
Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas
uzņēmējdarbības attīstību Ādažu novada teritorijā (vietējās
produkcijas realizēšanu tirgū gan Ādažu novada teritorijā, gan
pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz
15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu, tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un
uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:
• jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
• jaunu uzņēmumu veidošana;
• esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba
apstākļu uzlabojumiem;
• produktu ražošana un pārstrāde;
• jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
• jaunu realizācijas veidu ieviešana;
• esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez maksas (grāmatvedības,
apmācību u.c. jomās).
Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski Lauku atbalsta dienesta (turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.
Piektajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 29 452,29
EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam – 30 000 EUR.
Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts.
Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projek-

ta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; ja projektu īsteno
aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā
paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija “Ar projektu saistītā
personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas,
kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas – 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu; pārējo projektu īstenošanas
termiņš – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā sadaļā “Papildu informācija, kas
sniedzama saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1. rīcībai noteiktajam rezultatīvajam rādītājam; tiešo klientu apraksts.
Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa
par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai
rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot
katram kritērijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot punktu skaita atbilstību.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā Pirmajā ielā 38A, Ādažos, Ādažu novadā
(iepriekš saskaņojot laiku). SVVA stratēģija pieejama arī
elektroniski biedrības “Gaujas Partnerība” tīmekļvietnē:
www.gaujaspartneriba.lv.
Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 5. kārtas ietvaros,
29.02.2020. plkst. 12.00 Gaujas ielā 33A, Ādažos, Kultūras
centra Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvs seminārs.
Kontaktinformācija:
• Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja:
tālr. +371 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv;
• vispārīgiem jautājumiem: gaujaspartneriba@inbox.lv.

Aicinām piedalīties aptaujā par LEADER programmas
nepieciešamību Ādažu novadā
Cienījamie Ādažu novada uzņēmēji, iestāžu pārstāvji un iedzīvotāji! Lūdzam piedalīties biedrības “Gaujas Partnerība”
organizētajā aptaujā.

Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada uzņēmēju, iestāžu un iedzīvotāju domas par biedrības “Gaujas Partnerība”
darbību, biedrības Vietējās attīstības stratēģijas 2015.–2020. gadam ieviešanas gaitu un pienesumu Ādažu novada teritorijas
attīstībai, kā arī noteikt biedrības turpmākos darbības virzienus 2021.–2027. gada plānošanas periodā.
Aptauja
notiek
no
01.02.2020. līdz 30.04.2020.
Aptauja tiek veikta elektroniski (https://forms.gle/SGGiLdXqfyN9QWjn8). Tā ir anonīma, tās rezultāti tiks publicēti
tikai apkopotā veidā.
Viedtālruņu lietotāji aptauju
var aizpildīt:

S

U S

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

instagram.com/adazilv/
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D MES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas (07.01.2020.) sēde

Sēdē piedalās 12 deputāti: Pēteris Balzāns (RA),
Jānis Beķers (RA) (no plkst. 13.46), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks
(RA) (no plkst. 13.55), Liāna Pumpure (RA),
Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS),

Edgars Verners (RA). Nepiedalās: (attaisnotu
iemeslu dēļ): Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S); (neattaisnotu iemeslu dēļ):
Gundars Bojārs (LZP).
3. Par grozījumiem pašvaldības 2019.gada budžetā.

Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.1/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2019 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2019.gadam””.
Balsošana: vienbalsīgi (12) “Par”

Ādažu novada domes ārkārtas (14.01.2020.) sēde

Sēdē piedalās 8 deputāti: Pēteris Balzāns (RA),
Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Adrija
Keiša (LZS), Jānis Neilands (RA), Liāna Pumpure (RA), Edvīns Šēpers (LZS). Nepiedalās: (attaisnotu iemeslu dēļ): Raitis Kubuliņš (LZP), Edgars
Verners (RA); (neattaisnotu iemeslu dēļ): Gundars Bojārs (LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Svet-

lana Kuzmina- Žuravļova (S), Pēteris Pultraks
(RA), Kristīne Savicka (RA).
1. Par parakstu vākšanas vietu un Ādažu novada domes Vēlēšanu komisijas darba laika
noteikšanu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.1 “Par parakstu
vākšanas vietu un Ādažu novada domes Vēlēša-

nu komisijas darba laika noteikšanu”.
Balsošana: vienbalsīgi (8) “Par”.
2. Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.2 “Par kokmateriālu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu”.
Balsošana: vienbalsīgi (8) “Par”.

Ādažu novada domes kārtējā (28.01.2020.) sēde

Sēdē piedalās 14 deputāti: Jānis Beķers (RA),
Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis
Kubuliņš (LZP), Svetlana Kuzmina-Žuravļova
(S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA),
Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA).
1. Par Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra sēdes darba kārtības apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt domes šā gada 28.janvāra
sēdes darba kārtību.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
2. Par dalību Erasmus+ projektā “Skolotāju
pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz
nākotni”.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt ĀVS dalību
Erasmus+ projektā “Skolotāju pedagoģiskās izaugsmes skola – ar skatu uz nākotni”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
3. Par dalību Nords+ projektā “Baltic Country=Healthy Nation” (“Baltijas valsts=veselīga
tauta”).
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt ĀVS dalību
Nordplus projektā “Baltic Country = Healthy
Nation” (“Baltijas valsts = veselīga tauta”).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
4. Par dalību Nords+ projektā “Baltic culture
through education” (“Baltijas kultūra caur izglītību”).
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt ĀVS dalību
Nordplus projektā “Baltic culture through education” (“Baltijas kultūra caur izglītību”).
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
5. Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.3 “Par bērna uzņemšanu ārpus kārtas Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš””.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
6. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas
izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.4 “Par atteikumu
uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
7. Par atteikumu uzņemt bērnu pirmsskolas
izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.5 “Par atteikumu
uzņemt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
8. Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.6 “Par pašvaldības izmaksām privātām pirmsskolas izglītības
iestādēm”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
9. Par viena izglītojamā uzturēšanas izdevumiem Ādažu novada pašvaldības izglītības
iestādēs 2020.gadā.
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Lēmums: Apstiprināt viena izglītojamā uzturēšanas izdevumus Ādažu novada pašvaldības
izglītības iestādēs no šā gada 1.janvāra saskaņā
ar pielikumu (2.pielikums).
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
10. Par subsīdijām un naudas balvām sportam
2020.gadā.
Lēmums: Atbalstīt subsīdijas un naudas balvu
piešķiršanu: 12 sporta sacensību rīkošanai Ādažu novadā par kopējo summu 5850 euro saskaņā
ar pielikumu Nr.1; 29 sportistu dalībai sporta sacensībās un treniņnometnēs par kopējo summu
6005 euro saskaņā ar pielikumu Nr.2; 8 sporta
organizāciju darbības nodrošināšanai par kopējo summu 6000 euro saskaņā ar pielikumu Nr.3;
naudas balvu piešķiršanai 65 sportistiem un 18
treneriem par kopējo summu 9121,94 euro saskaņā ar pielikumu Nr.4.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
11. Par atbalstu Ādažu novada daudzbērnu ģimenēm 2020.gadā.
Lēmums: Atbalstīt ikgadēju vienreizēju naudas
pabalsta 50 euro apmērā noteikšanu izmaksai
daudzbērnu ģimenes katram bērnam ar 2020.
gadu pēc šī nolēmuma 2.punkta izpildes.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
12. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.7 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Zaļkalni””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
13. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 64.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.8 “Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Rīgas
gatvē 64”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
14. Par nekustamā īpašuma Dzidrumu ielā 11
detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.9 “Par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Attekas ielā 26,
43 un 45.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.10 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem
īpašumiem Attekas ielā 26, 43 un 45”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam “Biškalni”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.11 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam
īpašumam “Biškalni””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Bārdu ielā 4.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.12 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam

īpašumam Bārdu ielā 4”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
18. Par nekustamo īpašumu “Jauntiltiņi 74”
un “Jauntiltiņi 75” apvienošanu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.13 “Par nekustamo īpašumu “Jauntiltiņi 74” un “Jauntiltiņi 75”
apvienošanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
19. Par nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27
un Gaujmalas ielā 29 apvienošanu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.14 “Par nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 27 un Gaujmalas
ielā 29 apvienošanu”.
Balsojums: “Par” - 12 (Pēteris Balzāns (RA),
Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Kerola Dāvidsone (RA), Raitis Kubuliņš (LZP),
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna
Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Edvīns
Šēpers (LZS), Edgars Verners (RA)), “Pret” –
nav, “Atturas” – nav, “Nebalso” – 1 (Valērijs
Bulāns (RA)).
20. Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā
Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi
teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.15 “Par grozījumiem 29.01.2019. lēmumā Nr.18 “Par lokālplānojuma projekta izstrādi teritorijai starp Gaujas
ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
21. Par inženierkomunikāciju pārņemšanu no
Cits mežaparks.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.16 “Par inženierkomunikāciju iegūšanu īpašumā bez atlīdzības”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
22. Par saistošo noteikumu “Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kārtība Ādažu
novadā” projektu.
Lēmums: Atcelt domes 2019.gada 26.novembra
saistošos noteikumus Nr. 29/2019 “Pašvaldības
nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kartība Ādažu
novadā“. Pieņemt domes 2020.gada 28.janvāra
saistošos noteikumus Nr.2/2020 “Pašvaldības
nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas kartība Ādažu
novadā”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
23. Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A”
iegūšanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums:Pieņemt lēmumu Nr.17 “Par nekustamā īpašuma “Vecštāles iela A” iegūšanu pašvaldības īpašumā”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
24. Par dzīvokļa “Vējupe 13”- 9 atsavināšanu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.18 “Par dzīvokļa
“Vējupe 13”- 9 atsavināšanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
25. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.20 “Par nekustaĀ AŽU VĒSTIS 17. FEBRUĀRIS (227) 2020
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mā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve Vējavas ielā 2”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.19 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem projektam “Pievadceļu izbūve Vējavas ielā 2””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
27. Par gozījumiem Ādažu novada domes
2019.gada 26.novembra lēmumā Nr.227 “Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.21 “Grozījumi Ādažu novada domes 26.11.2019. lēmumā
Nr.227 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
28. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un
apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam
“Mežaparka ceļš 5”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.22 “Par izsoles
rezultātu apstiprināšanu un apbūves tiesību nodibināšanu īpašumam “Mežaparka ceļš 5””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
29. Par grozījumiem Ādažu novada domes
24.10.2017. lēmumā Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 4.2.2. projektam
“Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana””.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.23 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā
Nr.244 “Par līdzfinansējuma nodrošināšanu
SAM 4.2.2. projektam “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana”””.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “Par”.
30. Par atklātā konkursa “Atkārtots iepirkums – Ataru ceļa pārbūve” rezultātiem.
Lēmums: Slēgt iepirkuma līgumu ar A/S
“A.C.B.” par Ataru ceļa pārbūves 1.kārtas būv-

darbiem. Uzdot domes Iepirkumu komisijai organizēt atkārtotu iepirkuma procedūru par Ataru ceļa pārbūves 2.kārtas būvdarbu veikšanu.
Balsojums: “Par”- 9 (Pēteris Balzāns (RA), Jānis Beķers (RA), Valērijs Bulāns (RA), Kerola
Dāvidsone (RA), Jānis Neilands (RA), Pēteris
Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne
Savicka (RA), Edgars Verners (RA)), “Pret”
– 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – 4
(Gundars Bojārs (LZP), Adrija Keiša (LZS),
Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Edvīns Šēpers (LZS)).
31. Par līguma slēgšanu ar SIA “Garkalnes
ūdens”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.24 “Par sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanu ar SIA
“Garkalnes ūdens””.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
32. Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Garkalnes ūdens” tarifu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.25 “Par SIA
“Garkalnes ūdens” tarifu”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
33. Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA
“Taču būda”.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.26 “Par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu SIA “Taču būda””
.Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
34. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums”.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.3/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes
2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22 “Ādažu novada pašvaldības nolikums””.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
35. Par Ādažu novada pašvaldības Būvvaldes
reorganizāciju.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.27 “Par Ādažu
novada pašvaldības Būvvaldes reorganizāciju”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

ĀDAŽU NOVADA DOME AICINA DARBĀ

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

Nr.9). Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada Būvvaldē un tīmekļvietnē
www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par atkārtotu automašīnas izsoli
Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija paziņo, ka 2020.
gada 20. februārī plkst. 10.00, Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Ādažu novada domes Ceriņu zālē, tiek
rīkota atkārtota atklāta mutiska automašīnas
Ford Transit (izlaiduma gads 2007.) ar valsts
reģistrācijas Nr. GM 7569, izsole ar lejupejošu
soli. Par dalībnieku var kļūt maksātspējīgas juridiskas un fiziskas personas, kuras noteiktajā
termiņā iesniegušas pieteikumu uz šo izsoli un
S

U S

izpildījušas visus izsoles priekšnoteikumus. Atsavināmās automašīnas nosacītās cenas apmērs
ir EUR 640. Nodrošinājuma nauda – EUR 64.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams
Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novadā, klientu apkalpošanas centrā līdz
2020. gada 18. februāra plkst. 17.00. Ar izsoles
noteikumiem var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Īpašumi/Aktuālās izsoles.

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Gaujas ielā 16
19. februārī plkst. 13.00
Viesis – mākslas zinātniece Ramona Umblija.
18. martā plkst. 13.00
Domes pārstāvis iepazīstinās ar 2020.g. budžetu.

SENIORU SKOLA

detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts
Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts
Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un
ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru darba
dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz
e-pastu: silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu apstiprināšanu
Ādažu novada domes 2020. gada 28. janvāra sēdē
ir apstiprināti detālplānojuma “Jaunbullas” grozījumi nekustamajā īpašumā Dzidrumu ielā 11,
Stapriņu ciemā, Ādažu novadā (sēdes lēmums

36. Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu novada pašvaldībā.
Lēmums: Pieņemt noteikumus Nr.1 “Par komandējumiem un darba braucieniem Ādažu
novada pašvaldībā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
37. Par izmaiņām domes amatu sarakstā.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.28 “Par izmaiņām domes amatu sarakstā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
38. Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām 2020.gadā.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.29 “Par pašvaldības amatpersonu un darbinieku mēnešalgām
2020.gadā”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.
39. Par pašvaldības 2020.gada budžetu.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.4/2020 “Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”.
Balsojums: “Par” - 13 (Pēteris Balzāns (RA),
Jānis Beķers (RA), Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), Kerola Dāvidsone (RA),
Adrija Keiša (LZS), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks
(RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka
(RA), Edvīns Šēpers (LZS), Edgars Verners
(RA)), “Pret” – 1 (Raitis Kubuliņš (LZP)), “Atturas” – nav.
40. Par automašīnas Ford Transit izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles
rīkošanu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.30 “Par automašīnas Ford TRANSIT izsoles atzīšanu par nenotikušu un atkārtotas izsoles rīkošanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par” .
41. Par Baltezera kapu teritorijas paplašināšanu.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.31 “Par Baltezera
kapu teritorijas paplašināšanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “Par”.

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI

Traktortehnikas vadītāju, labiekārtošanas strādnieku, Kancelejas klientu apkalpošanas speciālistu (pieteikšanās līdz 23. februārim), BIS sistēmas koordinatoru, pirmsskolas izglītības skolotāju palīgu Kadagas PII (pieteikšanās līdz 28. februārim), u.c. darbiniekus! Plašāk ar prasībām, kā arī citām aktuālajām pašvaldības vakancēm
iespējams iepazīties tīmekļvietnē www.adazi.lv, sadaļā Pašvaldība/Vakances.

Saskaņā ar Ādažu novada domes būvvaldes 2019.
gada 3. marta lēmumu BV/7-5-1/19/8 “Par atļauju
izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Viršu ielā 13” ir uzsākta
detālplānojuma grozījumu projekta izstrāde ar
mērķi precizēt īpašuma izmantošanu Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS) un pamatot ar to
saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu. Par

UMI

Gaujas ielā 16
25. martā plkst. 11.00
Kontaktpersona Biruta Krūze, tālr. 29444371

Publicēti saistošie noteikumi
Ādažu novada pašvaldības informatīvajam izdevumam “Ādažu Vēstis” (Nr.227) izdots pielikums (Nr.222), kurā publicēti šādi Ādažu
novada domes saistošie noteikumi: Nr. 1/2020
(07.01.2020) “Grozījumi Ādažu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2019 “Saistošie
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2019. gadam””. Nr.2/2020 (28.01.2020.)
“Pašvaldības nozīmes ceļu un ielu uzturēšanas
kārtība Ādažu novadā”. Nr.3/2020 (28.01.2020.)
“Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada
20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums””. Nr.4/2020
(28.01.2020.)”Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, drukātā veidā ar
tiem var iepazīties Valsts un pašvaldības vienotajā 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.

instagram.com/adazilv/

1 9

