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Vizualizācija - Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta darba grupas izstrādātie materiāli

Ādažu novadam top jauns centrs

Gaujas ielas vizuālais veidols pēc rekonstrukcijas.

Ādažu novada centrālās ielas daļa, kas veido
novada centra seju, Gaujas iela A, vēsturiski
atradusies valsts īpašumā. Lai novada ielas
centrālā daļa beidzot piedzīvotu atjaunošanu, tā bija jāpārņem pašvaldības īpašumā.
Tikai 2014. gada rudenī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.405 “Par valstij piekrītošā
nekustamā īpašuma “Gaujas iela A” Ādažos,
Ādažu novadā, nodošanu Ādažu novada
pašvaldības īpašumā” Satiksmes ministrija
bez atlīdzības nodeva šo valsts nekustamo
īpašumu pašvaldībai. 2015. gada pavasarī
Ādažos norisinājās arhitektu plenērs, kurā
profesionāli arhitekti plānoja Gaujas ielas
un jaunā Ādažu centra attīstību. Arhitekti
atzinīgi vērtēja, ka plenēri notiek pirms ielas projektēšanas uzsākšanas, citādi nereti

gadās, ka dažādus sabiedrībai nozīmīgus
objektus, projektējot atdalīti vienu no otra,
zūd kopaina. Pēc arhitektu plenēra Ādažu
centrā notika satiksmes intensitātes izpēte.
Katrā no Gaujas ielas krustojumiem satiksmes intensitātes plūsmu uzskaiti veica divas reizes dienā – rīta un vakara satiksmes
maksimumstundās. Tika skaitīti gājēji, velosipēdisti un autotransports, to dalot vieglajās un kravas automašīnās un autobusos.
Pētījuma ietvaros tika prognozēta satiksmes
intensitāte arī nākamajiem 5 – 15 gadiem,
par pamatu ņemot līdz šim konstatēto iedzīvotāju skaita pieaugumu Ādažu novadā
no 2000. līdz 2014. gadam, un tas ir lielāks
par 40%.i “Gaujas ielas atjaunošanas vīzija
paredz izveidot Gaujas ielu un Ādažu centru

par drošu, ērtu un skaistu vidi gājējiem, auto
braucējiem un arī velo entuziastiem,” stāsta
Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta vadītājs, Ādažu novada domes Saimniecības un
infrastruktūras daļas vadītājs Valdis Ligers.
Ko mēs iegūsim, rekonstruējot Gaujas ielu?
“Pirmkārt, drošību. Drošu vidi iegūs gan
pensionāri, gan bērnu vecāki, gan skolēni,
gan velo braucēji, nebūs arī vairs bīstamo
bedru. Nebūs peļķes, jo līdz ar ielas remontu, izbūvēsim lietus ūdens kanalizāciju, kas
Gaujas ielas posmā no Rīgas gatves līdz vecajai domei nav vispār. Ja šodien, lai tiktu
Līgo parkā, jāiet pa zāli vai dubļiem, kā arī
pēc lietus vai sniega izveidojas lielas peļķes,
pēc projekta realizācijas šādas problēmas
vairs nebūs jāpieredz.
→ 6. lpp.

 Jaunās, energoefektīvās sporta zāles
atklāšana Valdorfa skolā raisījusi arī
žurnālistu interesi.

 Skatītājus priecē Ādažu amatierteātra
“Kontakts” izrāde “Krustmāte Jūle no Tūles”!

Foto – “Pasaku valstība” arhīvs

Foto – Sanda Tūtere

 Mākslinieces Daces Saulītes izstādes
atklāšana Ādažu Kultūras centrā. Tā apskatāma līdz 31. martam.

 Ādažu novada domes Saimniecības un infrastruktūras
daļas vadītāja vietnieks Ivo
Bērziņš un projektu vadītājs
Juris Antonovs pārstāv domi
pašvaldību energosacensību
svinīgajā atklāšanā.

Foto – Monika Griezne

 Vaifijs – zēns, kas dzīvo datorā,
ieradies sveikt privātās pirmsskolas
“Patnis” Zaķēnu skolas grupas bērnus un
skolotājas ar uzvaru viņa rīkotajā konkursā. Vaifijs ir tēls no grāmatas “Vaifija
skola”, ko izdevis Latvijas Interneta
asociācijas “Net-Safe Latvia” Drošāka
interneta centrs ar Eiropas Komisijas un
VARAM līdzfinansējumu. “Patnis” Zaķēnu
skolas grupā bērni izmanto datoru, lai
skatītos izglītojošus mācību materiālus,
iepazītu angļu valodu un paši veidotu
savas mācību darba lapas.

Foto – “Patnis” arhīvs

 Ar skaistu skanējumu priecē Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagogu
koncerts Ādažu Kultūras centrā.

Foto – SIA “Ekodoma”

Foto – Laima Jātniece

 Atklāta pirmā energoefektīvā sporta
zāle Pierīgā. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
valdes priekšsēdētāja Kerola Dāvidsone un Norvēģijas
Karalistes vēstniecības vēstnieks Steinars Ēgils Hāgens.

Foto – Laima Jātniece

Foto – Laima Jātniece

Foto – Laima Jātniece

MĒNESIS BILDĒS

 Kampaņa “Man ir tīri
zobi!” iesoļojusi arī
pirmsskolā
“Pasaku
valstība”. Bērni noskatījās izglītojošu animācijas filmu, uzzināja,
kā pareizi tīrīt zobus.
Kampaņu pirmsskolas
izglītības
iestādē
organizē
Veselības
ministrija sadarbībā ar
Slimību profilakses un
kontroles centru.

 Jubilejas atklāšanas koncerts Ādažos! Ar koncertu Ādažu Kultūras centrā "Opus Pro" atklāj 30 gadu jubilejas koncerttūri. Foto – Sanda Tūtere
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7. martā ādažniece Velta Priedīte
tuvinieku vidū sagaidīja savu 100.
dzimšanas dienu. Jautāta, kur sklēpjas ildzīvošanas noslēpums, jubilāre
atklāj, ka tās ir ilgas un garas pastaigas pa āru, darbīgums un iekšējs
miers reizē.
Jubilāres sveikšanas brīdī satiekam
arī Veltas Priedītes
mazmazmeitas Laini un
Leldi,
mazdēla
sievu Inesi un arī
šīs dzimtas piektās
paaudzes pārstāvi
– mazmazmazdēlu Jāni. Radinieki,
lūgti raksturot jubilāri, stāsta, ka viņa
vienmēr bijusi mierīga un nosvērta. Arī
Veltas Priedītes māsas nodzīvojušas garu
mūžu. Velta savos gados esot ļoti mūsdienīga. Patīk izmēģināt
visu ko jaunu, saprot,
ka jauniešiem patīk
pucēties un nestāsta,
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016
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Foto no privātā arhīva

Foto – Laima Jātniece

ka laikā, kad dītei vēl līdz šim arī pašai patīk palīdzēt
viņa bija jauna un iesaistīties dažādu darbu veikšanā,
– zāle bija za- piemēram, pavisam smalki izlobīt puļāka un debesis pas un zirņus no pākstīm. Lai gan šāda
– zilākas. Viņai darba veikšanai vajag īpašu uzmanību
garšojot mūs- un pirkstu veiklību, Veltai Priedītei tas
dienīgi ēdieni ir pa spēkam. Lai gan viņas slaidie, gaun viņa nepra- rie pirksti atgādina īstas dāmas rokas,
sot, lai gatavotu patiesībā tās ir arī darbā rūdītas. Viņa
tā, kā kādreiz. atceras, ka kolhoza laikā dienā izslauVeltai Priedītei kusi pat 12 govis. Par veselību Veltas
allaž garšojuši kundze nesūdzas, tikai atmiņa palikusi
arī saldumi. Arī tāda sliktāka. No zālēm viņa dzer tikai
tagad ik dienu vienu tabletīti – asinsspiedienam. Citas
vajag apēst vis- zāles viņai nevajagot. Reizēm tikai cemaz pāris šoko- ļiem kāda smēre jāpasmērē.
lādes konfektes Uz Ādažiem liktenis Veltas kundzi atun kādu cepu- veda 1971. gadā. Viņa dzimusi un aumiņu. Tuvinie- gusi Līgatnē, pārtikušā, bet ne bagātā
ki Veltu Priedīti ģimenē. Tēvs Jēkabs bija skroderis.
mīļi iesaukuši Veltas kundze atceras, kā tēvs ar ropar oku. Tā kā kām šuvis kažokus. Mamma, būdama
ģimenes visjau- sešu bērnu māmiņa, audzināja bērnus
nākajai atvasei un darbojās pa māju. Līgatnē vecākiem
ir arī ome, tad bijusi sava vienstāvu privātmāja. No
Velta Priedīte sešiem bērniem Velta ir jaunākā. Septikļuvusi par
oku.
Arī
radinieki
domā,
ka
okas
ilgdzīvoša nas
noslē pu m s
slēpjas garajās pastaigās svaigā gaisā. Vēl 80 gados viņa pati gājusi 2
km līdz Ādažu centram un atpakaļ,
lai gan vairumam senioru labākajā
gadījumā šajos gados nepieciešams
spieķītis. Arī tagad Velta katru dienu iet ārā, uzņēmusies rūpes par
diviem pamestiem kaķīšiem, kas
jau
kļuvuši
par savējiem.
Katru dienu
no rīta un vakarā iet viņus
apraudzīt:
“Parunājos
ar viņiem,
pastaigājos.”
Iesvētībās
Veltai Priedītei ir divi bēr- ņu gadu vecumā viņa sāka iet skolā un
ni, četri maz- nomācījusies tur sešus gadus, kas tajā
bērni, septiņi laikā lauku bērniem bijis daudz. Vēmazmazbērni lāk, kad Velta paaugās, palīdzēja darīt
un viens maz- mājas darbus skolotāja un viņa sievas
mazmazbērns mājā. Vēlāk līga par kalponi pie lauku
Jānis,
kurš saimniekiem. Velta Līgatnē pavadīja
labi saprotas gan bērnību, gan jaunības gadus. Spilgar vecvecvec- ta atmiņa palikusi, kad viņai bija kādi
māmiņu un gadi 18. Cauri Līgatnei braucis preziviņai palīdz. dents Ulmanis, un visi līgatnieši gājuši
Veltai Prie- uz šoseju skatīties. Arī Velta ar drau-
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Velta Priedīte ar mazmazmeitām un mazmazmazdēlu 100 gadu
dzimšanas dienā.

dzenēm brauca ar divriteņiem apskatīt prezidentu. Viņa
atceras, kā mājas pagalmā varēja dzirdēt Līgatnes parkā
notiekošo zaļumbaļļu mūziku. “Ai, kā man patika dejot!”
Velta atceras, bet mamma nav ļāvusi ballēties līdz pat 18
gadiem. Tādā pašā ballē Velta arī satika savu nākamo vīru,
un 20 gada vecumā apprecējās. 1938. gadā piedzima dēls,
1941. – meita. Karš sākās laikā, kad viņai bija divi mazi
bērni. Karš pagāja bēgļu gaitās, taču par šo smago laiku
viņa runā nelabprāt.
Pēckara gadi pagāja dažādās Latvijas vietās. 1971. gadā
atnāca uz Ādažiem. Toreiz te esot bijuši īsti lauki. Apkārt
ganības un labības tīrumi. Līdz pat 70 gadu vecumam, kamēr Veltai bija daudz spēka, te bija arī sava saimniecība
– gotiņa, cūkas un vistas.
Šobrīd Veltai Priedītei ir stingrs dienas režīms. Viņa ceļas
agri, līdz 8.00 gultai jābūt saklātai, brokastīm paēstām un
pašai jāsapošas, lai varētu iet ārā apraudzīt mājas suņus
un kaķus. Pusdienas laikā dažas stundas jāatpūšas un tad
atkal – ārā. Viņa saka: “Kad ir smuks laiks, gandrīz visu
dienu pa āru. Ārā, ārā! Iekšā nevar nosēdēt!”
Veltas Priedītes ģimene un Monika Griezne

Sirsnīgs paldies raksta tapšanā Veltas Priedītes ģimenei!

Darba devēji aicināti pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūrā dalībai Skolēnu vasaras nodarbināšanā
Sākot ar šā gada 3. martu, Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA) sāk pieņemt darba
devēju pieteikumus dalībai Skolēnu vasaras
nodarbinātības pasākumā, kas tiks īstenots
no 1. jūnija līdz 31. augustam. Lai pieteiktos,
darba devējam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa un tā jāiesniedz NVA filiālē, kuras darbības teritorijā plānots izveidot darba vietu
skolēnam.
Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu vecumā
no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst
izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās
darba vietās, nodrošinot viņiem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un darba
pieredzi.
NVA darba devējiem nodrošina šādu finanšu

atbalstu skolēnu nodarbinātības īstenošanai:
• dotāciju skolēna mēneša darba algai 50%
apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Skolēna mēneša atalgojumam
par pilnu nostrādātu darba laiku jābūt vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā – 370 eiro pirms nodokļu nomaksas;
• dotāciju darba vadītāja darba algai. Viens
darba vadītājs darbu vada vienlaicīgi ne
vairāk kā 10 skolēniem. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācija darba vadītāja algai ir
valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas apmērā. Par viena skolēna darba vadīšanu dotācijas apmērs ir viena desmitā daļa
no valstī noteiktās minimālās mēneša darba
algas;
• izdevumu segšanai veselības pārbaužu
veikšanai pasākumā iesaistītajam skolēnam,

ja to paredz normatīvie akti par obligātajām
veselības pārbaudēm;
• NVA apdrošina skolēnus pret nelaimes gadījumiem darba vietā.
Ja darba vietas tiek veidotas Rīgā, Ādažu,
Babītes, Baldones, Garkalnes, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils vai Stopiņu novados, tad pieteikums dalībai pasākumā jāiesniedz NVA Rīgas reģionālajā filiālē,
Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, 204.kabinetā.
Kontaktinformācija NVA Rīgas reģionālajā filiālē:
tālr. 67507858; e-pasts: liga.jansone@nva.
gov.lv; andrejs.tkacenko@nva.gov.lv.
Plašāka informācija par pasākumu NVA
mājaslapā:
http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=446&mid=534&txt=4252

Sākušās peldēšanas sacensības “Ūdensroze”

Alise Timermane

Foto – Monika Griezne

Ap Vējupes krastu izzāģēti vecie krūmi

Foto – DUEsport arhīvs

Jau trešo gadu pēc kārtas ar Ādažu domes atbalstu biedrība
“DUEsport’’ organizē peldēšanas seriālu “Ūdensroze’’, šogad vienkopus pulcējot ap 150 peldētāju. Peldētāji atbraukuši no dažādām Latvijas vietām – Lielvārdes, Saldus, Ogres,
Ķekavas, Carnikavas, Rīgas, Stopiņiem un citām vietām.
Peldēšanas sacensības (seriāls) sastāv no pieciem posmiem,
kas ilgst no februāra līdz aprīļa beigām. Katrā posmā dalībnieki piedalās peldējumu daudzcīņā un krāj iegūtos punktus, lai 25. aprīlī noteiktu absolūtos sacensību uzvarētājus.
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Izsludināta pieteikšanās konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli”

Foto – Laima Jātniece

novada teritorijā jebkurā no minētajiem
pasākumiem, būs 1000 EUR, bet projektiem, kas paredzēs teritorijas labiekārtošanas darbus ārpus Ādažu ciema, pašvaldības finansējums būs 3000 EUR. Projektu
īstenotāji, kuru projektā iekļautās izmaksas
nepārsniegs maksimālo domes finansējumu, varēs īstenot projektus, neieguldot savu
līdzfinansējumu. Tomēr, ja projekta īstenošanai būs nepieciešama lielāka summa vai,
ja vērtēšanas rezultātā tiks apstiprināta tikai
daļa no pieprasītā finansējuma, projekta iesniedzējam būs jānodrošina savs līdzfinansējums (kas nav saistīts ar kādu citu finansējumu no Ādažu novada domes).

Foto – Laima Jātniece

Esi iniciatīvas
bagāts un vēlies
mainīt vidi sev
apkārt? Tad tieši
Tev domāts konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”!
23. februārī dome apstiprināja šā konkursa
nolikumu. Projektu pieteikumu pieņemšana konkursā sākas 16. martā un ilgst līdz
18. aprīļa plkst. 14.00.
Projektu pieteikumus var iesniegt gan sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodibinājumi), gan reliģiskas organizācijas, gan
nereģistrētas iedzīvotāju grupas (jau esošas
vai tādas, kas tiek veidotas tieši šim nolūkam) – vismaz 8 cilvēku grupa, kas vēlas
uzlabot dzīves vides kvalitāti Ādažu novada
teritorijā.
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti
fiziskajā un sociālajā jomā Ādažu novadā,
veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvu un
atbildību par savu dzīves vidi. Konkursa
ietvaros atbalstāmie pasākumi: teritorijas
labiekārtošana; ēkas remonts; izglītojošu,
kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu
attīstība vai uzlabošana. Projektu īstenošanas laiks – no 1. jūnija līdz 30. septembrim.
Līdzīgi kā iepriekšējā gadā, arī šogad pašvaldības piedāvātais finansējums vienam
projektam, kas tiks īstenots visā Ādažu

Projekta pieteikums aizlīmētā aploksnē
jāiesniedz Ādažu novada domes Klientu
apkalpošanas centrā (adrese: Gaujas ielā
33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164) ar
norādi “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu
atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvē-

seli””, kā arī iesniedzēja nosaukumu un
kontaktinformāciju.
Lai interesentiem sniegtu plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem, projektu pieteikumu gatavošanu un projektu
vērtēšanu, šā gada 23. martā plkst. 16.00
Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras centrā,
galerijas telpās notiks seminārs.
Plašāka informācija par projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas nosacījumiem, konkursa nolikums, projekta
pieteikuma veidlapa un cita aktuāla informācija pieejama Ādažu novada domes
mājaslapā http://www.adazi.lv/page/1011,
kā arī Ādažu novada domes Attīstības un
investīciju daļā, kontaktpersona – Attīstības un investīciju daļas vadītāja Karīna
Miķelsone (tālrunis: 67997300, e-pasts:
karina.mikelsone@adazi.lv).
Inga Pērkone

Ar 1. aprīli “Ādažu Namsaimnieks” nesegs komisijas maksu rēķinu apmaksai Latvijas Pasta nodaļās
Turpmāk komisijas maksa būs jāsedz pašam maksātājam!
Lūdzam izvēlēties sev ērtāko un izdevīgāko rēķinu apmaksas veidu.
Komisijas maksa par rēķina apmaksu:

• Bankā vai internetbankā – saskaņā ar bankas pakalpojumu
cenrādi
• Maxima Latvia veikalos – EUR 0,40
• Latvijas Pasta nodaļās – EUR 0,60

Jūsu “Ādažu Namsaimnieks”

1. martā Ādažu vidusskolā sākusies bērnu reģistrēšana mācību uzsākšanai 1. klasē
Ar šā gada 1. martu aicinām vecākus reģistrēt savus bērnus mācību uzsākšanai 1. klasē pamatizglītības programmā vai pamatizglītības mazākumtautību programmā Ādažu vidusskolā.
Iesniegumus pieņems vidusskolas kancelejā darba dienās no
plkst. 8.30 līdz 17.00 un piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15.00.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu sūtiet uz
e-pasta adresi vidusskola@adazi.tl.lv Ar kārtību bērnu uzņemšanai vidusskolā variet iepazīties Ādažu vidusskolas mājaslapā
www.adazuvidusskola.lv, kur pieejamas arī iesnieguma veidlapas.
Ādažu vidusskola

VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) šogad uzstādīs transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displejus. Pirmie displeji jau ir
uzstādīti pie Ādažiem un Valmieras. Šīs iekārtas nav fotoradari,
kuru uzdevums fiksēt pārkāpumu, tās darbosies informatīvos
nolūkos ar mērķi aicināt autovadītājus ievērot atļauto braukšanas
ātrumu. Ja atļautais braukšanas ātrums konkrētajā vietā netiks
pārsniegts, tad pamīšus attēlotajam ātrumam tiks rādīta "smaidīga seja" zaļā krāsā. Savukārt, ja atļautais braukšanas ātrums tiks
pārsniegts, tad pamīšus attēlotajam ātrumam tiks rādīta "dusmīga
seja" sarkanā krāsā, vēsta LVC. Displeji tiek uzstādīti vietās ar augstu ceļu satiksmes negadījumu īpatsvaru, kā arī vietās, kur maksimālā atļautā ātruma ievērošana ir ļoti būtiska satiksmes drošības
nodrošināšanai. To vidū ir arī vairākas vietas Pierīgā: Tallinas
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016

šosejā Ādažos, pretī Gaujas ielai, virzienā gan uz Rīgu, gan Ainažiem; Valmieras šosejā Murjāņos, no Gaujas tilta puses, netālu no
veikala "Vīganti"; Bauskas šosejā,
krustojumā uz Katlakalnu; autoceļā Ulbroka–Ogre pie Ulbrokas,
iebraucot no apdzīvotas vietas
"Vālodzes" puses. Displeju uzstādīšanas darbu kopējās izmaksas
ir nepilni 50 tūkstoši eiro. Darbus veic pilnsabiedrība "Fima
group". Uzstādītajiem displejiem
ir 5 gadu garantija.
Apriņķis.lv
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Foto – Vladlens Kovaļevs

Pie Ādažiem uzstādīts transportlīdzekļu momentānā ātruma attēlošanas displejs

NOVADĀ
1. lpp. → Ādažiem top jauns centrs
Neredzamā daļa, kas iedzīvotāju acīm
paliek nemanāma, ir nekvalitatīvās komunikācijas, kas tiks mainītas. Pēc lietus
un sniega šobrīd paliek peļķes, iedzīvotāji pilnvērtīgi nevar izmantot ietves, jāiet pāri ielai, bet pēc remonta brauktuve
un gājēju celiņi tiks pilnīgi rekonstruēti, kā arī izveidoti veloceliņi. Paredzētas
reljefās pārejas, lai nodrošinātu augstāku drošību, tādējādi autobraucējs būs
spiests tomēr nedaudz piebremzēt. Gā-

mazākais konfliktpunktu skaits, līdz ar
to – vismazākais iespējamais nelaimes
gadījumu skaits. Lai cik ļoti mēs vēlētos, visus negadījumus 100% nevarēsim
novērst, bet mūsu galvenais mērķis ir
samazināt iespējamo negadījumu skaitu
līdz minimumam.
Ja pie autobusu pieturvietām veido izkāpšanas platformu un sašaurina veloceļu, arī šāda autobusa pieturvieta mazina konfliktus starp riteņbraucējiem un
gājējiem. No pārejas uzreiz varēs nonākt
autobusu pieturā, kas, protams, arī pa-

projekta vadītājs Valdis Ligers.
Kāda šobrīd ir projekta virzība?
“Šobrīd gatavojam dokumentāciju apvienotajam projektēšanas un būvniecības
iepirkumam pēc FIDIC “Dzeltenās grāmatas”1 principiem. Tie ir starptautiski
noteikumi, kas nosaka, kā veidot apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu. Šobrīd konkursā par apvienotā
iepirkuma konsultēšanu, kā arī projekta
būvuzraudzību uzvarējis viens no lielākajiem konsultantu un inženieru birojiem “Firma L4”. Līdz aprīļa beigām tiks

jēji Ādažu centrā pamatoti varēs justies
daudz drošāk. No visām trim grupām
– velobraucējiem, gājējiem un autobraucējiem, pēdējā ir visaizsargātākā. Mums
ir jārūpējas par to, lai velobraucējs un
gājējs justos tikpat droši, tādēļ Gaujas ielas rekonstrukcijas projektā prioritāra ir
gājēju un velobraucēju ērtība. Izvērtējot
perspektīvās autosatiksmes, velosatiksmes un gājēju plūsmas, kļuva skaidrs, ka
jāveido rotācijas apļi Gaujas ielas – Pirmās ielas un Gaujas ielas – Attekas ielas
krustojumos.
Kā viens no svarīgākajiem kritērijiem
krustojumu tipu izvēlē ir konfliktpunktu skaits. Apļveida krustojumos ir vis-

augstinās satiksmes drošības līmeni.
Gan vizuāli, gan tehniski gājēju celiņi
būs atdalīti no velo celiņiem, un abi divi
no brauktuves.
Gaujas ielā ir ievērojams skaits publisko
objektu, tāpēc brauktuves abās pusēs būs
stāvvietu josla, kuru kombinēsim ar apgaismojumu, apzaļumojumu un citiem
labiekārtojuma elementiem.
Autobraucējiem, mēģinot apbraukt bedres, nebūs jāizdangā apmales. Iela būs
apgaismota ar modernām, energoefektīvām LED spuldzēm. Tumšajos gada laikos iela būs gaiša un vieglāk tīrāma. Iegūsim apgaismotu, modernu, sausu ielu
jaunā estētiskā kvalitātē,” pārliecināts

sagatavota iepirkuma dokumentācija un
pēc tam – izsludināts iepirkums. Tā kā
iepirkums ir apjomīgs, iespējams, būs arī
iepirkuma pārsūdzības. Ņemot to vērā,
iepirkuma procedūra varētu aizņemt
trīs mēnešus. Paredzam, ka jūlijā sāksies
projektēšana, bet būvniecības pirmās
kārtas īstenošana – šā gada oktobrī. Rudens periodā plānots pabeigt nomainīt
apakšzemes komunikācijas. Lai grunts
slāņi noblietētos, tie izies sasalšanas un
atlaišanās ciklu. Pirmajā kārtā veiksim
apakšzemes darbus, otrajā – virskārtas.”
Gaujas ielai – 25 gadi
2017. gadā, kad plānots atklāt rekonstruēto Gaujas ielas sākumposmu, apritēs
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Kādas būs priekšrocības, rekonstruējot Gaujas ielu?
Ko mēs iegūsim?
• Drošību, drošu ielu
• Apgaismotu, gaišu ielu ar energoefektīvām LED lampām
• Sausu ielu bez peļķēm
• Veloceliņus
• Ērtu vidi gājējiem, braucējiem un velo entuziastiem
• Ceļu bez bīstamām bedrēm
• Jaunu lietus ūdens kanalizāciju
• Jaunu brauktuvi ar jaunām apmalēm
• Jaunus, pilnīgi rekonstruētus gājēju celiņus
• Jaunas komunikācijas
• Jaunas autobusu pieturas
• Gājēju pārejas ar reljefu – Rietumeiropas drošības standartiem atbilstošas,
inovatīvas un ērtas
• Jaunus soliņus, atkritumu urnas
• Sakārtotā vide veicinās plašāku uzņēmējdarbības attīstību
• Atjaunotus ceļu posmus ielas blakus esošajiem īpašumiem
• Jaunus piebraucamos ceļus Gaujas ielā 3, Gaujas ielā 17, pie Līgo laukuma, pie
poliklīnikas
• Jaunas stāvvietas
25 gadi kopš centrālā novada iela ieguva
Gaujas nosaukumu. 1992. gada 7. augustā tolaik vēl Latvijas Republikas Rīgas
rajona Ādažu pagasta Tautas deputātu
padome lēma par ielas pārdēvēšanu.

nolēma pārdēvēt bijušo Ļeņina ielu par
Gaujas ielu.”
Kādēļ neremontē “manu ielu”, ielu,
kurā es dzīvoju, kādēļ “Gaujas ielu”?
Ādažu novada dome iestājas par to, ka
darbi jādara sistemātiski, jāplāno. Noteikti ne tādā veidā, ka
tur, kur ir caurums, to
aizlāpa, bez nekādas
sistēmas vai plāna attīstībai nākotnē. Tas,
protams,
neizslēdz

Lēmumā varam lasīt: “Ņemot vērā, ka
jau ilgāku laiku bijušajai Ļeņina ielai
nav piešķirts jauns nosaukums, un tas
rada zināmas neērtības iedzīvotājiem,
Ādažu pagasta Tautas deputātu padome

caurumu
lāpīšanu, tomēr
būtiski – darīt
darbus plānveidā. Ielu un ceļu

stāvoklis novadā tiek uzlabots sistemātiski, sākot ar centru un tad tālāk, pakāpeniski – visā novadā.
Gaujas iela ir centrālā iela, pa kuru bērni ik dienas dodas uz skolu. Gaujas iela
nodrošinās ērtu un sakārtotu vidi autobraucējiem, velo entuziastiem un gājējiem, īpaši bērniem, kuri pa šo jauno,
drošo ielu dosies gan uz jauno sākumskolu, kuru paredzēts pabeigt 2019. gadā,
gan arī uz esošo Ādažu vidusskolu.
Kādi ir citi plānotie ceļu un ielu remonti
novadā?
• Saistībā ar jaunās skolas un skolas
kavrtāla būvniecību notiks Attekas ielas
pagarinājuma izbūves projekta izstrāde;
• Draudzības ielas brauktuves un ietves
asfaltbetona seguma atjaunošana no Rīgas gatves līdz Saules ielai;
• Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve
Kanāla ielā (posmā no Alderu ielas līdz
Prauliņu ielai);
• Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve Baltezera ielā (posmā no Baltezera kapiem līdz Meža ielai);
• Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve
Alderu ielā (posmā no Kanāla ielas līdz
zemesgabalam Abuļi, posms pie Sūkņu
stacijas Baltezers);
• Saules ielas bruģa seguma izbūve ;
• Muižas ielas, Ataru un Laveru ceļa rekonstrukcija, ja iegūs ES struktūrfondu
līdzfinansējumu;
• Plānots atjaunot grants segumu Virpnieku ceļam, kā arī citām 8 novada ielām
(Ķiršu, Nūrnieku, Lauku, Graudu, Krūkļu, Nostūrīšu, Rasiņu, Mālnieku ielai).

Pasūtītājs var atvieglot savu darbu pie konkursa dokumentācijas izstrādes, izmantojot standarta nolikumu un standarta līguma formas
vai kontrakta dokumentus. Pastāv vairāku iestāžu izdoti standarta līguma, kontrakta dokumenti: Pasaules Bankas; Eiropas Bankas; Āzijas
Attīstības bankas; FIDIC; Latvija: Vispārīgie līguma noteikumi. Latvijā visplašāk tiek izmantoti FIDIC līguma noteikumi. FIDIC līgumu
noteikumi visbiežāk tiek lietoti starptautiska mēroga konkursos (gandrīz visos Latvijā izsludinātajos valsts konkursos, kur tiek piesaistīts
Eiropas Savienības (ES) finansējums, tiek izmantoti FIDIC līguma noteikumi) un vietēja mēroga konkursos. Saskaņā ar FIDIC “Dzelteno
grāmatu” uzņēmējs gan izstrādā tehnisko projektu, gan veic būvniecības darbus.
i
Izvērtējot iegūtos rezultātus par gājējiem, varēja secināt, ka: lielāka intensitāte vērojama galvenokārt posma sākumā – pirmajos trīs un
izteiktāk – pirmajos divos krustojumos (Rīgas gatve un Pirmā iela), kas izskaidrojams ar izteiktu galamērķu koncentrāciju šajā posmā (sabiedriskā transporta pieturvietas, pakalpojumu un tirdzniecības vietas) un tuvumā esošos daudzstāvu dzīvojamās ēkas – iedzīvotājiem šis
attālums ir ērti veicams kājām. Izvērtējot iegūtos rezultātus par autobraucējiem, varēja secināt, ka vakara maksimumstundā autotransporta
plūsma ir lielāka par rīta, ka arī vienmērīgāka visā stundas griezumā.
1
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Foto – "Ādažu Namsaimnieks"

Mājas vecākais – mājas “labais gariņš”?

Ādažos, organizējot dzīvojamo māju
pārvaldīšanas procesu, izmanto modeli,
kad dzīvokļu īpašnieki ar savu balsojumu ievēl mājas vecāko, kuram starplaikos, kad netiek organizētas kopsapulces,
uztic savas mājas pārvaldīšanas darbu
koordinēšanu un kontroli.
Mājas vecākā galvenais uzdevums
ir nodrošināt informācijas apmaiņu
starp dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamo māju pārvaldnieku, kā arī veicināt
īpašnieku lēmumu pieņemšanu ar savu
mājokli saistītos jautājumos. Lai noskaidrotu, kā šī sadarbība notiek Ādažu
novada mājās, uz sarunu aicinājām Kadagas 8. nama mājas vecāko Daini Vītolu. Dainis Vītols šajā namā dzīvo jau 23.
gadu, un 5 gadus ir šīs mājas vecākais.
Dainim Vītolam šis darbs patīk.
Kā tas ir – būt par mājas vecāko?
Šajā darbā uzklausu īpašnieku vajadzības, sūdzības un vēlmes. Un, protams,
veicot šo darbu, vislabāk izprotu problēmas, kas saistītas ar mājas uzturēšanu. Kā
būtiskāko šķērsli māju tehniskajā uzturēšanā saskatu naudas trūkumu. Ņemot
vērā, ka dzīvojam jau 40 gadus vecās mājās, vienmēr var atrast lietas, ko uzlabot,
bet tas viss prasa naudas līdzekļus. Naudas devēji parasti ir paši dzīvokļu īpašnieki, retos gadījumos ir iespēja piesaistīt arī
ārēju finansējumu.
Kādas ir problēmas, komunicējot ar mājas iedzīvotājiem un kādas – ar apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju?
Vislielākās problēmas ir ar dzīvokļu
īpašnieku kopsapulču apmeklējumu.
Cilvēkiem vajadzētu būt aktīvākiem, lai
būtu vieglāk pieņemt lēmumus un pārvaldnieks varētu ātri rīkoties. Es regulāri
pārvaldniekam izsaku priekšlikumus par
veicamajiem darbiem, kurus būtu nepieciešams īstenot.
Kāda ir komunikācija ar mājas iedzīvotājiem? Tā ir vairāk pozitīva vai negatīva?
Vairāk ir jāuzklausa tomēr pozitīvā, kaut
8

gan arī negatīvie komentāri ir daudz. Paldies arī kādreiz pasaka. Piemēram: “Daini, ko mēs bez tevis darītu!” vai “Cik labi,
ka tu esi!”
Visbiežāk neapmierinātie cilvēki ir nemierā ar visu un vienmēr. Bet tādu ir
ļoti maz. Ļoti bieži mājas iedzīvotāju
vēlmes “skrien” pa priekšu viņu finansiālajām iespējām. Jūs jau zināt, kā tas ir
– vienmēr jau visu gribas uzreiz. Bet tas
ne vienmēr ir iespējams, tas ir atkarīgs
gan no laika apstākļiem, gan no uzkrātā
finansējuma, gan arī no pašu īpašnieku
pieņemtā lēmuma.
Kāda ir mājas vecākā loma?
Mājā ir jābūt vienam saimniekam, kurš
pieņem galējos lēmumus. Galvenā loma,
protams, ir dzīvokļu īpašniekiem, bet
bieži ir tā, ka īpašnieki nenodrošina vajadzīgo kvorumu, lai pieņemtu lēmumu,
un tad visi labie plāni var apstāties. Tieši
tādēļ ir vajadzīgs kāds, kurš ir gatavs uzņemties iniciatīvu un motivēt katru no
īpašniekiem pieņemt lēmumu, piedalīties
savas mājas ilgtspējīgā uzturēšanā. Mājas
vecākais ir cilvēks, kurš apstaigā visus
dzīvokļus, individuāli skaidro katram
īpašniekam, kādi darbi būtu mājā darāmi, cik ir nepieciešama nauda, lai tos darbus varētu izdarīt. Praktiskajā dzīvē ļoti
daudziem dzīvokļu īpašniekiem patiesībā
ir vienalga, kas notiek mājā, un līdz ar
to arī aktivitātēs par mājokļa uzturēšanu viņi neiesaistās. Bieži vien šie cilvēki
tālāk par sava dzīvokļa slieksni neskatās.
Viņiem liekas, ka tas, kas notiek apkārt,
uz viņiem it kā neattiecas.
Reizēm cilvēki ir bijuši rupji un neiecietīgi. Bieži mājas vecākajam ir jābūt arī kā
mājas policistam. Jārisina sadzīves problēmas un nebūšanas.
Bet ar šīm grūtībām ir pakāpeniski jātiek
galā – cilvēki ir jāpārliecina. Tas, protams,
nenāk viegli, jo katram ir vajadzīga sava
pieeja. Un tomēr – tas ir iespējams!
Kas ir būtiski, lai veidotos veiksmīga
sadarbība ar “Ādažu Namsaimnieku”?
Kā Jūs raksturotu pēdējos sadarbības
gadus?
Ar “Ādažu Namsaimnieku” ir viegli sadarboties, jo komunikācija ir ļoti laba.
Viegli ir izprast vienam otru. Māju lēnām un pakāpeniski atjauno. Šo piecu
gadu laikā ir veikti apkures, ūdens un
kanalizācijas stāvvadu remonti, starppaneļu šuvju hermetizācijas darbi, nomainītas ieejas durvis, uzstādītas jaunas
pastkastītes, nomainītas vecās lietus notekas uz jaunām, veikta apkures sistēmas
renovācija, uzlikti automātiskie atgaisotāji apkures sistēmai, kā arī daudzi citi
sīkie ikdienas darbiņi.

“Ādažu Namsaimnieks” ir padomājis
arī par finanšu avotu piesaistes modeli
mājas uzlabošanas pasākumu organizēšanai. Tas nozīmē – ja uzkrājumā nav
pietiekama finansējuma, tad tiek uzkrāts
tā saucamais - mērķmaksājums. Tas dod
iespēju mājas dzīvokļu īpašniekiem visu
atmaksāt lēnām un pakāpeniski, nevis
izdot lielu naudu nekavējoties, vai arī –
ņemt kredītu, kas sadārdzina visu procesu. Ļoti daudz darbu tiek veikti avansā,
dodot iespēju cilvēkiem samaksāt par
paveikto vēlāk. Apmēram 70% mājas
iedzīvotāju nav kur ņemt naudu uzreiz.
Mājā dzīvo gan pensionāri, gan mazturīgie iedzīvotāji. “Ādažu Namsaimnieks”
nāk pretī un palīdz izvēlēties arī labus
pakalpojumu sniedzējus, kas nav paši
dārgākie, bet kvalitātes ziņā atbilst standartiem.
Vai ir kādi īpaši, “nestandarta” darbi,
kas ir paveikti? Ar ko varat lepoties?
Ir izveidota speciāla kaķu telpa. Kaķu mīļotāji var mierīgi mīļot un lutināt kaķus
noteiktā vietā pagrabā. Kopš tā laika cilvēki vairs nemet ēdienu uz ielas. Tas bija
ļoti neglīti. Daudzi to darīja paslepus, bet
es jau vienalga pamanīju un liku savākt.
Tas radīja nevajadzīgus konfliktus un
domstarpības. Tagad viss ir kārtībā. Cilvēki var rūpēties par četrkājainajiem mīluļiem, nepamest tos badā, jo ir vieta, kur
aiziet un tos pabarot.
Vai tas nozīmē, ka jums šis darbs veicas
un ir pie sirds?
Es esmu ļoti apmierināts gan kā dzīvokļa
īpašnieks, gan kā mājas vecākais. Jā, man
patīk šis darbs.
Vai ir kāds pienākums, ko varbūt būtu
vēlams vēl papildu esošajam deleģēt mājas vecākajam?
Domāju, ka šobrīd viss ir pietiekami. Neesmu saskāries ar situāciju, ka kaut ko nedrīkst izlemt vai nav pilnvaras. Visi darbi
ir bijuši pilnvaru ietvaros.
Kādi darbi vēl ir ieplānoti?
Šogad mājai nomainīsim koplietošanas
telpu logus, nākamgad ķersimies pie kāpņu telpas atjaunošanas, stāvvadi arī tiek
pakāpeniski nomainīti. Liela problēma ir
balkoni – izskatās neglīti, bet tā kā katram
balkonam ir savs saimnieks, vienoties ir
ļoti grūti. It īpaši par ieguldījumu. Daudzi jau ir investējuši balkonu pārbūvē, būs
grūti pierunāt atkal pārbūvēt.
Ko Jūs gribētu novēlēt saviem kaimiņiem, ar kuriem dzīvojat vienā mājā un
par kuru kopīgo īpašumu rūpējaties?
Pacietību pret mani kā mājas vecāko. Pacietību un sapratni, ka nevar visu paveikt
uzreiz. Un, protams, priecīgas Lieldienas!
“Ādažu Namsaimnieks”
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Sekojiet līdzi informācijai par ielu remontdarbiem novadā!
2016. gada pavasarī Ādažu novada dome uzsāk Saules ielas bruģēšanu, vasarā – Draudzības ielas seguma atjaunošanu,
savukārt rudenī – novada centrālās ielas – Gaujas ielas rekonstrukciju.
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!

Foto – Laima Jātniece

Aizliegts makšķerēt, peldēties un lietot Vējupes ūdeni saimniecībā līdz turpmākajiem norādījumiem

Reaģējot uz Valsts Vides dienesta saņemto
ziņu, ka Vējupes virskārtā koncentrējusies
krāsviela ar svina saturu, Ādažu novada
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks sasauca Civilās aizsardzības komisijas ārkārtas sēdi, lai diskutētu par iespējamiem riskiem, ko varētu radīt piesārņojums Vējupē,
turpmāko monitoringa režīmu un analizētu iespējas piesārņojuma absorbcijai vai
ūdens virskārtas attīrīšanai. Jau iepriekš
vēstījām, ka sākotnējās analīzes liecināja,
ka ūdens kvalitāte Vējupē atbilst virszemes
ūdens kvalitātes normām.
Civilās aizsardzības komisijas sēdē piedalījās pārstāvji no Ādažu novada domes,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes-

ta, Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes, pašvaldības policijas, “Ādažu
Ūdens” un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Civilās aizsardzības komisija nolēma,
ka turpinās meklēt piesārņojuma izcelsmes
vietu ūdenī, izmantojot arī ūdenslīdēju palīdzību. Piesārņojums ir lokāla rakstura,
tāpēc, lai tālāk monitorētu piesārņojuma
līmeni visā ūdenstilpnē, ne tikai virskārtā,
arī turpmāk Valsts vides dienests periodiski
veiks ūdens analīzes, ņems zivju paraugus
analīžu veikšanai un veiks pārbaudes uz
dzīvajiem mikroorganismiem. Piesārņojuma vietā ir izvietotas brīdinājuma zīmes
iedzīvotājiem, pastāv aizliegums peldēties,
makšķerēt un lietot ūdeni saimniecībā līdz
turpmākajiem norādījumiem.
Kā ziņots iepriekš, Ādažu novada dome
februāra beigās saņēma jaunu informāciju
par analīžu rezultātiem Vējupē, kas liecināja, ka Vējupē nonākusi krāsviela ar svina saturu. Valsts vides dienests konstatēja,
ka krāsviela ir vieglāka par ūdeni, tādēļ
piesārņojums un rozā krāsa atradās tikai
ūdens virskārtā, kuru saistīja ledus slānis.
Piesārņojums nav skāris visu Vējupi, bet ti-

kai tā dēvēto Podnieku Vējupi jeb Vējupes
dienvidu dīķi.
Sakarā ar zemo ūdens līmeni un palu
neesamību, šopavasar piesārņojuma nokļūšana Vējupē, kur atrodas publiskā
pludmale, un arī nonākšana Gaujā, nav
iespējama.
Ādažu novada dome saņēmusi Veselības
inspekcijas vēstuli, kurā norāda – ja nav
tendences uz pastāvīgu upes ūdens piesārņojumu, gruntsūdeņu piesārņojuma iespēja ir niecīga, līdz ar to – maz ticama arī
vietējo ūdens ieguves avotu piesārņošana.
Ādažu novada pašvaldība un
“Ādažu Ūdens” aicina pieslēgt
savu mājsaimniecību centralizētajam ūdensvadam, jo Ādažu centrā pirms diviem gadiem
izbūvēti maģistrālie ūdensapgādes tīkli, tai skaitā Vējupes
dienvidu dīķa rajonā. Ūdens
kvalitāti ilgtermiņā var iespaidot ne
vien piesārņojums virsūdeņos, bet arī
mājsaimniecību radītais sadzīves piesārņojums.
Ādažu novada dome

Saskaraties ar grūtībām bērnu audzināšanā? Iespēja saņemt padomu īpašā atbalsta grupā!
kās iemaņas, kā arī dalīties pieredzē ar
speciālistu un domubiedriem dažādu
situāciju risināšanā.
Atbalsta grupas nodarbības notiks reizi
mēnesī no plkst.18.00 līdz 20.00 – ceturtdienās, Ādažu novada domes Sociālajā
dienestā Gaujas ielā 13/15, Ādažos.
Pieteikties pa tālr. 67996661

Foto – publicitātes foto

Aicina turpināt palīdzēt skanēt ērģelēm Baltezera baznīcā

Baltezera baznīcas pārstāvji pasakās visiem, kuri ziedoja, lai Baltezera baznīcā
skanētu krāšņas, baznīcai atbilstošas ērģeles. Šobrīd savākti aptuveni 1000 eiro
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016

no 12'500 eiro nepieciešamā. Kopš draudzes atjaunošanas un Baltezera baznīcas
atgūšanas, dievkalpojumi notiek sintezatora pavadībā. Taču jau ilgu laiku draudzei ir sapnis baznīcā dzirdēt arī ērģeļu
skaņas. Draudze vēršas pie ādažniekiem
ar aicinājumu ziedot kopēja sapņa piepildīšanā par ērģelēm Baltezera baznīcā.
Ziedot ērģelēm var, pārskaitot ziedojumu
uz draudzes kontu, ar norādi “Ērģeļu iegādei”, vai arī – ievietojot ziedojumu šim
nolūkam paredzētās aploksnēs, kas atrodamas dievnamā. Atgādinām, ka Ādažu
evaņģēliski luteriskajai draudzei ir pie-

Foto – https://www.pinterest.com/
pin/501518108484011141/

Bieži vien vecāki jūtas apmulsuši un nezina, kā veidot attiecības ar
saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas pieauguši un neatkarīgi, lai
patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Lai sniegtu izpratni par
to, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, vecākiem,
kuriem aug bērns ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimeņu vecākiem vai vecākiem, kuri saskaras ar bērna audzināšanas grūtībām,
ir iespēja iesaistīties bezmaksas atbalsta grupā “Mainos es – mainās
pasaule”. Iespēja saņemt gan teorētiskās zināšanas, gan arī praktis-

Ieva Roze

šķirts sabiedriskā labuma organizācijas
statuss, līdz ar to ziedotājiem ir pieejami
nodokļu atvieglojumi.
Jautājumiem vai ierosinājumiem, lūdzu,
rakstiet uz info@baltezerabaznica.lv.
Konts ziedojumiem ar norādi
“Ērģeļu iegādei”:
Ādažu Evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040,
Konta Nr. LV39UNLA0002000701636
Pateicībā jau iepriekš, Ādažu evanģēliski
luteriskā draudze.
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Foto – publicitātes foto koncerttūrei "Atspulgi"

patīkami, ja vēl kāds pamanījis, ka mums kaut kas sanācis, bet tas nekādā ziņā nav
pašmērķis. Man liekas, tā nav
nevienam māksliniekam. Es
cenšos izdarīt labāko, ko varu,
bet ne vienmēr arī sanāk. Patīkami, ka ir bijuši tādi projekti,
kuros šīs atzinības ir gūtas, bet
ne jau es šos projektus esmu
veidojis, tajos esmu bijis uzaicināts kā mākslinieks. Prieks, ka
ir bijusi iespēja sadarboties ar
visprofesionālākajiem kolektīviem Latvijā – tie ir gan visi
orķestri, gan arī Latvijas Radio
koris. Paldies viņiem un viņu
mākslinieciskajiem vadītājiem
par iespēju sadarboties.
Kur jūtaties labāk – dzīvē vai
uz skatuves?
Kā kuru reizi. Daudz būts uz
skatuves arī Rīgas Doma zēnu
kora laikā. Diezgan daudz solo
dabūju dziedāt arī operās. Šī
vide kaut kādā ziņā turēja arī
grožos. Redzēju, kā strādā citi
kolektīvi, kā veidojas darbs
mūzikā. Tas labi, jo neradās
nepareizs priekšstats. Esmu
reālists, zinu, cik daudz darba
jāiegulda tajā, lai kaut kas izdotos.
Skatuve sniedz laimes izjūtu, kas ne vienmēr ir dzīvē?
Jā, sniedz, tikai, vai to saukt par laimes
sajūtu… Vai gandarījumu, vai vienkārši
emocijām… Bet, vai šīs sajūtas jāsalīdzina ar dzīvi… Nav tā, ka uzstājoties rodu
mieru. Esmu reālists. Man nepatīk sajūsmināties.
Reālists – pesimists?
Pagaidām vairāk, jā. Lai gan periodiski.
Esmu garastāvokļa cilvēks. Varbūt reizēm
manī parādās arī kādi optimisma viļņi.
Drīzāk, kā jau teicu, reālists. Pats neesmu
šajā jautājumā tā iedziļinājies, bet citi man
teikuši – ai, tu jau esi pesimists.
Kas rada prieku?
Lai jums ir ko uzrakstīt, nu labi, uzstājoties ir prieks. Protams, ne vienmēr. Ne
vienmēr viss ir veiksmīgi. Kādreiz, kad
kaut kas tiešām izdodas, tad gandarījuma
izjūta sniedz tādu pacilātību.
Kāpēc teicāt – “lai jums ir ko uzrakstīt”?
Es jau jūtu, ka spiežat uz to, ka uz tās pašas
skatuves ir tā laimes izjūta.
Nē, es tikai jautāju.
Atklāti sakot, nekam citam nemaz neatliek
daudz laika. Un tad, jā, droši vien, ka to
momentu noķer, visticamāk, uzstājoties.
Dažkārt arī mēģināšanas procesā, kas ikdienai ir tik svarīgi, jo ikdiena arī nereti ir

Daumanta Kalniņa vārds, šķiet, ne tikai
mūzikas mīļotāju, bet arī pārējo vidū nav
jaunums. Akadēmiskās mūzikas vidē sevi
pieteicis jau kopš bērnības – atveidojis
dažādas lomas operās, tai skaitā 9 gadu
vecumā – mazā ģēnija Mocarta lomu operā “Burvju flauta”, mācījies Rīgas Doma
kora skolā, bijis Rīgas Doma zēnu kora
solists. Plašākai publikai kļuvis zināms ar
Kvazimodo lomu izrādē “Parīzes Dievmātes katedrāle”, par kuru 2012. gadā saņēma “Spēlmaņu nakts” balvu “Gada debija
skatuves mākslā”. Pērn džeza mākslinieku konkursā “Riga Jazz Stage” ieguvis
“Grand Prix”. Jau divas reizes nominēts
“Lielās mūzikas balvai”. Šogad – nominācijā “Par izcilu sniegumu”, bet pirms
trim gadiem – kategorijā “Gada debija”.
Jau otro reizi kļuvis par “Lielas mūzikas
balvas” publikas simpātiju portāla “Delfi”
balsojumā. Pirms diviem gadiem pabeidzis Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas obojas klasi, pērn – džeza vokālu.
Ko jums pašam nozīmē balvas?
Ir patīkami tās saņemt, tas ir darba novērtējums, bet tas neatsver to procesu, par ko šī
balva saņemta.
Kādā ziņā neatsver?
Ne jau dēļ balvām mēs strādājam. Protams,
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tāda rutīna – daudz kas jāspēj izdarīt – iemācīties, sagatavot. Tāda pacilātība rodas
negaidīti. Vienkārši pēkšņi vairs nav tā nemiera, ka kaut kas atkal jāizdara, nav liekā
stresa. Jā, laikam tieši tajos brīžos, kad nav
nemiera, šķiet, ka viss taču patiesībā ir baigi skaisti. To izjūtu ir vērts pieturēt, bet ne
vienmēr sanāk. Vajadzētu šo sajūtu atstāt
arī tam brīdim, kad ir kāda nevajadzīga
spriedze. Tas jātrenē.
Jūtat publikas noskaņojumu koncertos?
Jā, jāmēģina sajust, arī nav tik vienkārši,
bet pēdējā laikā jau diezgan ātri varu uztaustīt, kāda publika ir atnākusi – vai tikko
izrāvusies no darba, vai nē… Ļoti var just,
vai tā ir Rīgas publika, vai ārpus tās. Rīgā,
atnākot uz koncertu, cilvēki savās domās
vēl aizvien ir darbā.
Cik tuva ir aktiermāksla? Pirms 4 gadiem
par Kvazimodo lomu saņēmāt “Spēlmaņu nakts” balvu.
Neesmu mācījies par aktieri. Par Kvazimodo tas ir atsevišķs stāsts. Tā bija muzikāla
izrāde, kur visa aktieriskā šķautne nemaz
nebija jāparāda. Es pat neesmu nekad tādā
pilnā aktiera ampluā iejuties. Līdz ar to –
es nevaru runāt par aktiera dotībām.
No bērnības esat bijis arī uz operas skatuves…
Bet opera arī vairāk tomēr ir muzikāla
performance. Es neliegšu, ka man patīk
arī teātris. Patika būt arī “Zojas dzīvoklī”
Valmieras teātrī, tomēr es esmu dziedātājs,
nevis aktieris. Aktiera darbs ir ļoti smags,
atceros, kad tapa Kvazimodo, tos divarpus
mēnešus es neko citu vispār neredzēju. Tas
nebija viegli – iet uz mēģinājumu, domāt
tikai par lomu, tad atkal mēģinājums, tā
nonāc līdz stāvoklim, kad dzīvo tikai ar to.
Šobrīd būtu jāizvērtē, vai ar pilnu atdevi
varu piedalīties kādā teātra uzvedumā.
Ko Kvazimodo loma nozīmēja emocionāli?
Pēc katras izrādes bija tāds maziņš tukšums. Kad atdod sevi lomai, tā notiek. Publikas mīlestība ir ļoti patīkama, bet, kad
noej no skatuves, tāpat pēc tam esi viens.
Publikas aplausi un sajūsma šo tukšumu
neaizpilda?
Emocionālā pacēluma brīdī pēc izrādes –
jā, bet pēc tam vienalga paliek tāda izjūta it
kā būtu kalnu apgāzis. Fizisks un emocionāls tukšums reizē.
Kāpēc kā profesiju neizvēlējāties operdziedāšanu?
Acīmredzot bērnībā biju par daudz dziedājis. Latvijas Nacionālā opera sadarbojas
ar Rīgas Doma kora skolu. Kad operās
kādreiz ir kādas bērnu lomas, izpildītājus
meklē Rīgas Doma kora skolā. Tā arī es
bērnībā nonācu uz operas skatuves, bet,
kad vajadzēja stāties vidusskolā, Rīgas
Doma kora skolā atvēra jaunu programĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016

NOVADĀ
mu – džeza mūzikas programmu. Vilināja
toreiz vēl nezināmais, gribēju sevi pamēģināt jaunā veidolā. Pats šobrīd operā nedaudz spēlēju oboju, kas ir mana otra specialitāte.
Esat domājis, kas vēl varētu būt, ja nebūtu mūziķis?
Droši vien sportists. Sports vienmēr ļoti
uzrunājis, būtu nopietni sportojis. Kas vēl
no mākslas? Nezinu. Diezgan slikti zīmēju. Nekāds zīmētājs noteikti nebūtu. Mana
bērnība sākās mūzikā. Zēnu korī slodze
bija diezgan liela jau no 10 gadu vecuma.
Reizēm pat uz mēnesi bijām prom no mājām. Man liekas, ka daudzi, kuri dziedāja
zēnu korī, bija aktīvi cilvēki un nodarbojās
ar dažādām sportiskām aktivitātēm.
Vai no mūzikas var nogurt?
Domāju, ka jā, bet tas ir tā periodiski. Sa-

gursti, bet pēc tam jau vilina atpakaļ.
Pirms koncertiem ir lampu drudzis?
Ir. Bez tā nevar. Lielāks uztraukums ir tieši pirms kāda pirmatskaņojuma, jo nevar
jau zināt, kā viss sanāks. Bet ir pat labi, ja
ir tāds neliels stress, jo tas palīdz fokusēt
uzmanību. Atceros, kā spēlēju oboju vienā
koncertā, jūtu, jā ir bišku uzvilciens, nu, kā
tu tiksi ar to galā, nu nekā, ir tāda iekšēja
spriedzīte.
Ir kādas autoritātes mūzikā?
Gluži, ka apbrīnoju – nē, bet novērtēt novērtēju daudzus. Ir daudz lielu mākslinieku, kuru daiļrade mani saista. Arī dažādi
žanri. Piemēram, dziedātājs un mūziķis
Stings, esmu iedvesmojies no viņa, kādu
laiku tas bija džeza dziedātājs Kurts Elings.
Ko domājat par popmūzikas dziesmu
konkursu “Eirovīzija”?

VIESIS ĀDAŽOS

Šķiet, pasākums savu laiku ir nodzīvojis,
bet labi, ka ir kādas jaunas vēsmas, kā tas
Latvijā tiek darīts. Man šķiet, ka vienu brīdi “Eirovīzija” sevi absolūti bija izsmēlusi.
Ne jau Latvijas kontekstā, bet vispār. Es
nevaru teikt neko īpašu pozitīvu vai negatīvu. Mēs jau zinām, kā ir ar tiem kaimiņu valstu balsojumiem, tāpat – reizēm
nevar saprast, vai uzvar dziesma, vai šovs,
vai dziedātājs. Katru nākamo gadu daudzi
mēģina atdarināt iepriekšējā gada uzvarētāju… Kamēr reitingi turas, tikmēr jau
laikam viss ir labi.
Vai pašam ir plāni iekarot vēl plašāku
mūzikas pasauli?
Šobrīd par to nedomāju. Šogad ir pirmais
gads, kopš esmu beidzis savas studijas.
Pašlaik tepat, ko darīt, ir pietiekami.
Monika Griezne

Foto – publicitātes foto

Piedalies fotokonkursā “Mans Ādažu fotostāsts”!

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 no
15.marta 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. Atzi-

nības raksti konkursa uzvarētājiem tiks
pasniegti pašvaldības 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 naskākie peldētāji Pierīgā
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trim simtdaļām apsteidzot novadniekus no Brīvās Valdorfa skolas. Uzvaru
komandu vērtējumā ādažniekiem garantēja Mārtiņa Staņko otrā un Laura
Annas Matjuhinas trešā vieta.
C grupā pirmās trīs vietas ieguva Ādažu vidusskola, Babītes vidusskola un
Jaunmārupes
pamatskola.
Individuāli ātrākie 50 metru
brīvā stila distancē bija Elīza
Zvīgule no Ādažiem un Pēteris Ozols no Mārupes vidusskolas.
Arī A grupā Ādažu vidusskolas audzēkņi bija tuvu maksimālajam rezultātam – Ieva
Skrastiņa-Knēziņa uzvarēja
sacensībās jaunietēm, komanda bija labākā stafetē.
Summā ādažniekiem 4 punkti, aiz viņiem Krimuldas
vidusskolas un Babītes vidus-

skolas peldētāji.
Un vienīgi B grupā Ādažu vidusskolas
uzvaru sēriju pārtrauca Ulbrokas vidusskolēni. Individuāli labākie bija Elīna
Beinare-Tjutjunova no Ulbrokas un Eduards Vilnis no Ādažiem.
Apriņķis.lv

Foto – Apriņķis.lv arhīvs

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu
peldēšanas sacensībās Inčukalnā labākos rezultātus uzrādījuši Ādažu vidusskolas skolēni, kuri komandu vērtējumā uzvarēja trijās no četrām vecuma
grupām.
Dalībnieki jaunākajā D grupā sacentās
25 metru brīvā stila distancē un 4x25
metru stafetē, bet pārējās trijās grupās
peldēja 50 metrus. Rezultātus komandu vērtējumā rēķināja, summējot katras skolas labākā puiša, meitenes un
stafešu komandas iegūtās vietas.
D grupā 12 skolu komandu konkurencē otro gadu pēc kārtas labākie
izrādījās ādažnieki, kuri turklāt guva
dubultuzvaru – pirmajā vietā Ādažu
vidusskola (6 punkti) un otrajā Ādažu
Brīvā Valdorfa skola (13 p.). Trešo vietu ieņēma Vangažu vidusskola.
Stafetē pirmie bija Ādažu vidusskolas
skolēni (1:09,48), tikai par sekundes
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Martā uzsāksim Saules ielas bruģēšanu
Marta otrajā pusē līdz ar atbilstošu laika apstākļu iestāšanos Ādažu novada dome uzsāks Saules ielas bruģēšanas darbus posmā
no Attekas līdz Draudzības ielai. Remontdarbu laikā iespējama apgrūtināta vai īslaicīgi ierobežota piekļuve Saules ielas iedzīvotāju īpašumiem. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām remontdarbu laikā! Darīsim visu, lai iedzīvotāji pēc iespējas
mazāk sajustu šīs neērtības. Aicinām Saules ielas un tuvāko ielu iedzīvotājus remontdarbu laikā plānot savas ikdienas gaitas,
pielāgojoties remontdarbu veikšanas teritorijā noteiktajiem transporta līdzekļu kustības ierobežojumiem! Par problēmām vai
risināmajiem jautājumiem Saules ielas bruģēšanas procesā aicinām zvanīt domes ceļu ekspluatācijas inženierim, tālr. 67996265.
Ādažu novada dome

19. martā no 20.30 – 21.30 akcija “Zemes stunda”

Foto – publicitātes foto

19. martā laikā no plkst. 20.30 līdz 21.30 visi pasaules iedzīvotāji aicināti sagaidīt Zemes stundu,
izslēdzot apgaismes objektus. Zemes stunda ir starptautisks pasākums, kura dalībnieki aicināti
izslēgt gaismu un maznozīmīgas elektriskās iekārtas uz vienu stundu. Simboliskās akcijas mērķis
ir pievērst uzmanību vides problēmām, klimata pārmaiņām, kā arī popularizēt domu par elektroenerģijas taupīšanu ikdienā. Zemes stunda ir lielākais klimata tēmai veltītais pasākums, kāds
jebkad noticis. Tās laikā miljoniem cilvēku visapkārt pasaulei vienojas, lai aizdomātos par planētu
– Zeme, tās piesārņotību un nākotni.
Monika Griezne

Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pirmais termiņš
Tuvojas nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas pirmais termiņš - 31.marts,
tādēļ aicinām iedzīvotājus savlaicīgi
veikt nodokļa maksājumus! Nodokli
par zemi un mājokli aprēķina uz gadu,
un tas tiek sadalīts četros maksājumos.
Šogad nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas termiņi noteikti 31. marts,
16. maijs, 15. augusts un 15. novembris.
Maksājumu var veikt gan pa daļām
norādītajos termiņos, gan arī avansa
veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam, samaksājot visu
summu. Savukārt, ja samaksas termiņi ir nokavēti, tad atbilstoši likumam
par termiņa kavējumu maksātājam
tiek aprēķināta nokavējuma nauda –
no laikā nenomaksātā pamatparāda
0,05 procenti par katru nokavēto dienu. Kavējuma nauda tiek aprēķināta
par katru nokavēto termiņu atsevišķi.
Ja ir iekrājies parāds, neaizmirstiet
nomaksāt arī iepriekšējā gada maksājumus!

Aicinām iedzīvotājus, kas nav saņēmuši
nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus, vērsties Ādažu novada domē pie
nekustamā īpašuma nodokļu administratores Veras Salenieces, tālr. 67996458
vai sūtīt informāciju uz e-pastu: vera.saleniece@adazi.lv. Vienlaikus lūdzam informēt par savu sasniedzamību, norādot
dzīvesvietas vai e-pasta adresi.
Atgādinām – valsts un pašvaldības korespondence, tajā skaitā nekustamā īpašuma nodokļu paziņojumi, tiek sūtīti
uz adresi, kuru esat norādījis kā savu
deklarēto dzīvesvietu, tādējādi aicinām
pārliecināties, ka Jūsu deklarētās dzīvesvietas adresē ir uzstādīta pasta kaste
korespondences saņemšanai!
Nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli iespējams Ādažu novada domes kasē,
“Latvijas Pasts” nodaļā, internetbankā,
kā arī portālos www.epakalpojumi.lv
un www.latvija.lv. Ādažu novada domes kasē maksājumi veicami tikai ar

maksājuma karti.
Atcerieties – maksājumu
veicot caur internetbanku,
būtiski ir pārliecināties, vai
pārskaitījums tiek adresēts
Ādažu novada pašvaldībai, un
pārskaitījumu veikt uz maksāšanas paziņojumā norādīto
kontu. Maksājuma mērķī jānorāda vārds, uzvārds, nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi
un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par
kuru veikts maksājums. Ja īpašums pieder vairākām personām domājamās daļās, maksājums jāveic par katru personu
atsevišķi, norādot katras personas datus.
Ērtākais veids nekustamā īpašuma nodokļa nomaksai ir portālā www.epakalpojumi.
lv vai www.latvija.lv, kur nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija un ir pieejami pašvaldību banku konti nodokļa samaksai.
Laima Jātniece

Jauna tradīcija – latviešu kino vakari Ādažu Kultūras centrā

Foto – publicitātes foto

Ādažu Kultūras centrā jauna tradīcija – katra mēneša pēdējā otrdienā plkst. 19.30. tiks izrādītas jaunākās latviešu kino filmas.
Biļetes maksās 3 eiro un būs iegādājamas Ādažu Kultūras centra kasē gan mēnesi pirms filmas kases darba laikā, gan stundu
pirms seansa. Laipni aicināti! Tuvākais kino vakars – 29. martā plkst.19.30 – režisores Ievas Ozoliņas filma – autobiogrāfisks
dokumentāls “detektīvstāsts”. Filmas režisore meklē savu tēvu, bankrotējušas bankas prezidentu, kurš 20. gadsimta 90. gados
pazuda bez vēsts. Pēc 16 gadiem no “Interpola” pienāk ziņa… Par pārējo – filmā!
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Foto – https://www.youtube.com/watch?v=GnaPN18nMag

Vajag
dzīvot

“Ja kāds saka, ka vajag tikai izglītoties
un izglītoties, tad man liekas – vajag
dzīvot,” pārliecināts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestra vadītājs, filozofs,
mūziķis, pasaku autors, tradicionālu un pavisam netradicionālu mūzikas instrumentu pārvaldītājs Andrejs
Grimms. Kultūras akadēmijas maģistratūrā saņemot desmitniekus un sākot rakstīt arī maģistra darbu, viņš saprata, ka tas viss viņam nav vajadzīgs,
pārcēlās uz dzīvi laukos un devās ceļojumos uz Sibīriju un Indiju. Kad spēlē
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas orķestra
jaunieši, viņu acis mirdz un staro. “Šis
ir ļoti neparasts orķestris. To neviens
nediriģē, nekoriģē,” saka tā vadītājs
Andrejs Grimms. “Ja kādam ko uzspiež, rodas pretestība. Mēs spēlējam
visi kopā, sazināmies ar acu skatu.”
Bijis klāt grupas “The Hobos” izveides
pamatos, spēlējis un arī tagad atsevišķos projektos darbojas kopā ar grupu
“Autobuss debesīs”, šobrīd Andrejs
Grimms gatavojas pasaules mūzikas
grupas “Future Folk Ochestra” 5 gadu
jubilejas koncertam Ādažu Kultūras
centrā. Izrādās, šīs grupas izveides iniciatori tās pašos pirmsākumos arī bijuši Valdorfa skolas orķestra dalībnieki.
Kā izdodas panākt īpašo degsmi jauniešu acīs, to, ka viņi muzicē ar prieku?
Lai gan pēc izglītības esmu filozofs, bail
teikt kaut kādas vispārējas, filozofiskas
frāzes, jo beigās varu nepateikt neko.
Patiesībā jau laikam atļauju cilvēkiem
būt tādiem, kādi viņi ir. Es necenšos būt
pasniedzējs, pedagogs un mācīt. Vienkārši uzklausu viņu intereses. Es viņiem
izstāstu savas problēmas, viņi man – saĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016

vējās. Kā draugs draugam. Mūsu attiecības ir tuvu draugu attiecībām vai diezgan tuvu tam. Par degsmi… Jaunieši var
man stāstīt, ko vēlas, nevis to, ko kāds
liek. Par repertuāra izvēli – jā, mums ir
jāvienojas, un es esmu tas, kurš saka gala
vārdu, bet patiesībā brīnos, ka pat cilvēkiem, kuri klausās tikai klaju popmūziku un nav interesējušies ne par ko vairāk,
tik un tā viņi ar lielu prieku uzklausa
šo to interesantu no klasikas, džeza vai
Imanta Kalniņa agrīnos darbus.
Orķestrī katrs pats izvēlas, kādu instrumentu spēlēs, vai tomēr jūs nosakāt,
ko kurš spēlēs?
Valdorfa sistēmā visi sākumā mācās pentatoniskās – piectoņu flautas, pēc tam –
blokflautas, kur ir septiņas skaņas, pēc
tam – stīgu instrumentus – vijoli vai ģitāru, veiksmīgākie nonāk orķestrī. Orķestris sākas no 5. klases, līdz tam klases
pasniedzēji jau ir apjautuši, kādi talanti
kuram vairāk izpaužas un iesaka skolēnus, kurus tas saistītu. Daudzi, protams,
vēlas spēlēt bungas, tas ir top instruments. Pēc tam – ģitāra.
Cik instrumentus pats spēlējat?
Esmu ieguvis izglītību vijoles spēlē, protams, arī klavierspelē, jo tā mūzikas skolā ir obligātais priekšmets, blokflautu,
mazliet kokli. Ģitārspēli un kompozīciju
esmu apguvis pašmācības ceļā, konsultējoties ar komponistiem, kā arī, strādājot
ar Imantu Kalniņu un grupu “Autobuss
debesīs”.

Dzīves jēga – pavisam cita
“Dažreiz man šķiet, ka par daudz izglītības čakarē iespēju būt pašam sev,” tā
esat teicis. Kāpēc tā?
Tā vienkārši ir! Tas ir tas pats, kādēļ ne-

esmu pedagogs un arī negribētu būt! Pats
esmu ļoti dziļi mēģinājis urbties džezā
un šur tur vēl. To vairāk vai mazāk esmu
apguvis pašmācības ceļā ar atsevišķām
konsultācijām un vienkārši saspēlējoties
ar cilvēkiem, kas to jūt un zina. Jūtu, ka
ir kāds brīdis, kad izglītība kaitē izjust
katru niansi. Apkārt par to tik daudz pļāpā, testē, vai esi pietiekami izglītots, lai
piešķirtu darba un peļņas iespējas. Tiek
atņemts patiesuma mirklis, kādēļ cilvēks patiesībā dzīvo – lai salasītos daudz
grāmatu? Lai nokārtotu eksāmenus? Lai
iegūtu zinātniskos grādus, kas vispār ir
muļķīgi. Tomēr dzīves jēga ir pavisam
cita. Un katram – cita. Esmu pārliecināts, ka reti kurš savā dzīvē īstenojis tādu
profesiju, kuras dēļ viņš tiešām dzimis.
Grāmatas, eksāmeni, lekcijas… Es pats,
protams, arī tam esmu gājis cauri. Kultūras akadēmijā sāku rakstīt arī maģistra
darbu, bet tad sapratu, ka man tas viss
nav vajadzīgs un apstājos.
Saskatījāt tajā bezjēdzību?
Jā, aizgāju no Rīgas dzīvot uz laukiem,
tad man bija pāris interesantu ceļojumu
uz Krieviju un Indiju. Izpratu, ka kaut
kas nav kārtībā. Ja kāds saka, ka vajag tikai izglītoties un izglītoties, tad man liekas – vajag dzīvot. Ar izglītību es domāju
oficiālo rāmi, kas nepārtraukti tiek rādīts
kā kritērijs tam, vai atbilsti sabiedrības
prasībām. Ja ir doktora grāds, vari runāt
visādas muļķības, un vairākums uzskatīs, ka tas ir pareizi. Lai gan arī doktori
un profesori ir dažādi. Piemēram, pasniedzējs Augusts Milts. Viņš bija brīnišķīgs cilvēks, ārkārtīgi dziļš cilvēks...
Tomēr arī jūs pats gājāt studēt filozofiju…
Tas notika tad, kad jau biju palaidis vējā
oficiālās mūzikas izglītības brīdi. Ja Mūzikas akadēmijā esi stiprs, ar ļoti spēcīgu
sava ceļa izjūtu, tad tā ir laba skola. Ja esi
par vāju, tad, iespējams, vēlāk orķestrī
vari būt lelle, kam jāizpilda viss, ko saka.
Vai tad kāds mūziķis vispār var būt kā
lelle?
Var. Diemžēl. Šī tehniskā spēlēšana izpaužas situācijās, kur vienu un to pašu
programmu spēlē jau simto reizi. Piemēram, tas pats džezs, kas kādreiz radies kā
protests, un tomēr arī tajā ir kaut kādi
rāmji. Manam draugam, kurš spēlē mandolīnu, ir milzīgs protests pret Dziesmu
svētkiem, jo šis pūlis, satraukums un
enerģija, kas no tā nāk, viņā izraisa asaras, bet tajā pašā laikā jūt, ka dziļāku jūtu
viņā nav. Iespējams, mūzikas vērtības
kritērijs varētu būt tās izraisīto jūtu ilgstamība. Ja šis saviļņojums dvēselē paliek
ilgāk, tajā ir vērtība. Popmūzikā hītus
var uztaisīt, zinot, ka, ievērojot noteik13
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tas sakarības mūzikā, var panākt vairāk
emociju.
Un attiecīgi arī vairāk nopelnīt…
Nu, protams, jā, ja tas aiziet. Es mazliet
zinu mūzikas aizkulises… Ir tik daudz
konkurences dēļ uzražota materiāla, vai
arī vienkārši tikai tādēļ, ka kādam ir labs
balss materiāls. Un tad nemaz nav vairs
tik būtiski, ko dziedi un kāpēc. Smuki
dziedāt ir labi, jā, visi smaida, bet, vai
tam ir dziļāka jēga? Kāpēc viņš dzied?
Dziedot cilvēks ir meditatīvā stāvoklī,
un tas viņam kaut ko dod, bet reizēm
blakus aspekti ir būtiskāki. Nezinu, varbūt esmu pārāk skarbs.

Mīlēt ienaidnieku

Savā “Facebook” profilā rakstāt - “Cilvēks nav nekur ticis tālāk par Vecās
Derības asiņainajām spēlēm... [..] Pēdejais laiks saprast, ka iemācīties mīlēt
savu ienaidnieku ir vienīgais ceļš uz
dzīvību.” Vai pats to arī izjūtat?
Protams, es to jūtu visu laiku. Man ir nācies tikties ar cilvēkiem, kuri to lieliski
ir apguvuši un dzīvo, atteikušies no pasaules labumiem. Es brīnos, kā viņi var
dzīvot, bet viņi dzīvo. Un viņi ir absolūti
svētlaimīgi. Skaidrs, ka Kristus atnāca,
lai mācītu mīlestību. Viņš atnāca pirms
2000 gadiem, ir nākuši arī citi, bet visā
šajā ir kāds izmisīgs kliedziens – kopš
Kristus atnākšanas cilvēki nav mainījušies. Asinis tiek izlietas nepārtraukti, konkurence un cīņa, karš. Māksla ir
pagriezt otru vaigu. Cilvēcība stāv pāri
visam.
Vēl esat ceļā vai jau esat iemācījies mīlēt savu ienaidnieku?
Protams, ka ceļā. Uz mīlestību, protams,
ceļā, bet ceļu, pa kuru iet, šķiet, esmu at-

radis. Tā ir cenšanās skatīties sev acīs, lai
pašam nebūtu kauns.
Saņemot kādus sitienus no ārējās pasaules, spējat palikt mierīgs, vai tomēr
reaģējat uz ārējiem kairinājumiem?
Diemžēl nespēju palikt mierīgs, to visvairāk laikam jūt mani bērni un sieva.
Un bērni pat vairāk. Mājās varu būt atklātāks. Un to pauž arī manis teiktais.
Ja es vispār atļaujos teikt, ka kaut kas
apkārt nav patiess, tas jau norāda uz to,
ka nespēju palikt vienaldzīgs. Būtiska ir
ticība sev. Ne tādā reliģiskā izpratnē, bet
vispār. Tas pēdējais laiks ir katru dienu, nepārtraukti. Šodien pateikt kādam
kaut ko maigi ir neiespējami, tas būtu
iespējams, ja visi apkārt būtu ļoti trausli. Tā kā šī trausluma nav, jāsaka asi. Jau
2000 gadu ir pēdējais brīdis. Tā kā mēs
neviens nezinām, cik gara būs mūsu
dzīve, šis pēdējais brīdis ir katru mirkli.
Mani draugi – etnomūziķi Jansoni, kuri
agrāk dzīvoja blakus Drustos, aizbrauca dzīvot uz Sibīriju. Arī es kādu mēnesi
padzīvoju pie Visariona. Šajā kopienā
ļaudis visu darina pašrocīgi, kaimiņi
viens otram dāvina dāvanas, viņi cenšas
būt prom no visas naudas sistēmas, kas,
protams, iespējams tikai līdz kaut kādam brīdim…
Kā filozofs droši vien esat pētījis dažādas reliģijas…
Jā, sākotnēji biju pievērsies Bahai reliģijai. Pēc tam topā bija daoisms. Vispār ir
bijuši dažādi topi. To jau nav iespējams
izteikt vārdos, tas izkristalizējies no ļoti
daudz kā. Arī Sibīrijas brauciens ļoti
iespaidoja. Braucām ar auto, biju pie
stūres visu ceļu, maldījāmies, tas viss,
kā tur nokļuvām... Tas savā ziņā arī bija

svētceļojums. Agrāk esmu daudz braucis arī ar stopiem. Šie ceļojumi bijuši
brīnišķīgi.

Neseko vienai grāmatai

Tomēr kādai noteiktai reliģijai nesekojat?
Nē. Tā nav, ka sekotu vienai grāmatai.
Tai pat laikā jūs savā dzīvē ievērojat
noteiktus principus…
Neēst gaļu – tas man šķiet pašsaprotami, ja vien pats esi dzīvs. Ja agrāk par šo
tēmu ar cilvēkiem strīdējos, tad tagad
to esmu atmetis. Pēc tam, kad gandrīz
aizgāju no šīs pasaules, no gaļas ēšanas
atteicos pavisam.
Ko varat pastāstīt par grupu “Future
Folk Orchestra” tiem, kuri nekad neko
par to nav dzirdējuši?
Grupa radās kā mēģinājums spēlēt to,
kas bija sakrājies uz sirds man un ne tikai
man. Valdorfa orķestrī viens puisis spēlēja bungas, otrs – basģitāru, viņi uzrunāja mani, ka varbūt mēs varam paspēlēt
kopā. Tas arī bija tas impulss – ok, varbūt, ka ir interesanti, varbūt mēs varam.
Un tā, pamazām, pievienojās citi mūziķi.
Piecu gadu laikā “Future Folk Orchestra”
iedvesmojis klausītājus festivālos “The
Great Escape” Anglijā, “Viljandi Folk
Festival” Igaunijā, “Suklegos” Lietuvā,
kā arī “Positivus”, “Rīgas ritmi”, “Laba
Daba”, “Zemlika” u.c. Spēlēti visdažādākā rakstura koncerti – no ielas mūzikas
un hipiju kāzām līdz baznīcai, ieskaņots
pavadījums Valmieras teātra izrādei
“Šveiks”, bet galvenais – ieskaņots pasaules zemju mūzikas albums “Antarktīda
kūst!”. Pirms gada albums tika nominēts
“Zelta mikrofona” balvai.
Monika Griezne

Pieņemti saistošie noteikumi par kārtību bērnu rotaļu un sporta laukumos

Ādažu novada dome ir pieņēmusi Saistošos noteikumus nr.44 “Par kārtību bērnu
rotaļu un sporta laukumos”, kuri nosaka
14

kārtību, kas jāievēro, uzturoties Ādažu novada pašvaldības
īpašumā esošajos bērnu rotaļu
un sporta laukumos.
Noteikumi paredz, ka laukumi apmeklētājiem pieejami un
ir atļauts tajos uzturēties katru
dienu no plkst. 7.00 līdz 23.00.
Sporta laukumi apmeklētājiem
nav pieejami izglītības programmu izpildes laikā vai gadījumos, kad ir noslēgts līgums
par laukuma izmantošanu.
Laukumus aizliegts izmantot
tam neparedzētiem mērķiem,
kā arī lietot rotaļu laukumos
izvietotās ierīces neatbilstoši
to paredzētajai nestspējai. Laukumos aizliegts ievest dzīvniekus, izņemot pašvaldības rīkotos vai ar pašvaldību saskaņo-

tos publiskos pasākumos, aizliegts braukt
ar velosipēdiem, skrituļdēļiem, skrituļslidām un skrejriteņiem personām, vecākām par 10 gadiem, aizliegts lietot rotaļu elementus personām, kas vecākas par
12 gadiem. Nav atļauts laukumos ienest
un lietot stikla taru, ienest un izmantot
jebkura veida pirotehnikas priekšmetus,
lāpas un dūmu sveces, braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem, kā arī izmantot rotaļu laukumu elementus lietus
laikā, uzreiz pēc lietus un laika periodā,
kad klimatiskie apstākļi (sniegs, sals) to
nepieļauj. Aicinām laukumu apmeklētājus ievērot noteikumus, par pārkāpumiem informēt pašvaldības policiju, kā
arī cienīt pārējos laukumu apmeklētājus
un izturēties saudzīgi pret laukumos izvietoto aprīkojumu!
Laima Jātniece
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Pieteikšanās daudzdzīvokļu māju zemesgabalu labiekārtošanai – tagad vienkāršāka

Ādažu novada dome paredzējusi
finansējumu daudzdzīvokļu mājām
piegulošu teritoriju labiekārtošanai.
Finansējums pieejams trotuāru,
piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, apgaismojuma, bērnu rotaļu laukumu,
soliņu, atkritumu urnu, zālienu un apstādījumu, veļas žāvētavu, velosipēdu novietņu
jaunbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai.
Galvenais pašvaldības nosacījums – iedzīvotājiem šādos labiekārtošanas pasākumos
jāpiedalās arī ar saviem līdzekļiem. Šim nolūkam var izmantojot arī mājas apsaimnie-

košanas uzkrājuma līdzekļus, ko administrē
mājas apsaimniekotājs, kā arī jābūt iedzīvotāju pilnvarojumam mājas apsaimniekotājam
realizēt iedzīvotāju izvēlēto ieceri. Lai domes
finansējuma saņemšanas procesu padarītu
vienkāršāku un dzīvokļu īpašnieki varētu
ātrāk pieņemt lēmumu par uzlabojumu veikšanu un attiecīga pilnvarojuma došanu mājas
apsaimniekotājam, dome ir veikusi izmaiņas
2015. gada 25. marta saistošajos noteikumos Nr.21 “Par pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Ja līdz šim

lēmumam par labiekārtošanu bija vajadzīga
iedzīvotāju kopsapulce, ko bija grūti izdarīt
dzīvokļu īpašniekiem pieņemamā laikā, tad
turpmāk mājas apsaimniekotājs var veikt arī
dzīvokļu īpašnieku rakstisku aptauju vai saskaņot ieceri ar mājas kopības pilnvaroto personu (mājas vecāko). Aicinām iedzīvotājus un
māju apsaimniekotājus izmantot šo iespēju,
lai ar mazākiem personīgiem naudas izdevumiem panāktu savas mājas ārtelpas uzlabojumus. Esiet labi saimnieki ne tikai savam
dzīvoklim, bet arī savai mājai!
Laima Jātniece

Foto – Karīna Miķelsone

Ādažu vidusskola – “Labākā CSDD satiksmes drošības skola – 2015”

Par “Labāko CSDD satiksmes drošības skolu – 2015” kļuvusi Ādažu vidusskola, iegūstot
244,77 punktus. 2. vietā – Strautiņu pamatskola, bet trešajā– Nīcas pamatskola. 2015.gadā

līderos izvirzījušās skolas, kuru skolēni jau
vairākus gadus sevi apliecina gan kā aktīvus
ceļu satiksmes noteikumu pārzinātājus, gan kā
CSDD sacensību dalībniekus. “Labākās CSDD
satiksmes drošības skolas” rezultātus veido
divu CSDD sacensību bērniem un jauniešiem
– “Jauno satiksmes dalībnieku forums” (4.-6.
klašu skolēniem) un “Gribu būt mobils!” (6.-8.
klašu skolēniem) rezultāti. Iepriekšējā sezonā
“Jauno satiksmes dalībnieku forumā” piedalījās skolēni no 111 skolām, kas nozīmē, ka tika
pārstāvētas teju 15% Latvijas skolu. Savukārt
“Gribu būt mobils!” piedalījās jaunieši no
168 izglītības iestādēm jeb no 20% skolu.

Konkursa “Labākā CSDD satiksmes drošības
skola” 20 laureātskolu un 40 skolotāju svinīgā sveikšana notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 40 labākos ceļu satiksmes drošības
skolotājus izvirza katra no 20 “Labākajām
CSDD satiksmes drošības skolām”. CSDD
izglītības projektu mērķis gadu no gada sevi
attaisno, jo palielinās gan bērnu un jauniešu
interese un izpratne par ceļu satiksmes drošību, gan skolu un skolēnu skaits, kas piedalās
šajos projektos. Vairāk par CSDD izglītības
projektiem bērniem un jauniešiem – satiksmes drošības portālā www.berniem.csdd.lv.
Ceļu satiksmes drošības direkcija

Biedrība “Gaujas Partnerība” aicina interesentus iesaistīties LEADER programmas līdzekļu apguvē
Biedrība “Gaujas Partnerība” ir vietējā
rīcības grupa, kas darbojas Ādažu novadā un 2009.-2014. gada plānošanas perioda laikā administrēja Lauku attīstības
programmas LEADER veida pasākumus
šajā novadā. Lai varētu turpināt šīs iniciatīvas sekmēšanu arī jaunajā plānošanas periodā, biedrība 2015. gadā saņēma LR Zemkopības ministrijas atbalstu
Sabiedrības virzītas vietējās attīstības
(SVVA) stratēģijas, kas ir vietēja līmeņa
plānošanas dokuments, kurā pamatotas
un raksturotas LEADER programmas
ietvaros atbalstāmās aktivitātes konkrētā
teritorijā, sagatavošanai.
2015. gada decembrī biedrības SVVA
stratēģija tika iesniegta LR Zemkopības
ministrijā un 2016. gada 22. februārī
tika saņemts ministrijas lēmums par
stratēģijas apstiprināšanu, kas nozīmē, ka biedrība “Gaujas Partnerība”
var izsludināt atklātu projektu konkursu projektu iesniegumu pieņemšanai LEADER programmas ietvaros
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam
apakšpasākuma “Darbību īstenošana
saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” aktivitātēs “Vietējās
ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016

un “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana konkursa 1. kārtas ietvaros notiks laika
posmā no 2016.g. 18. aprīļa līdz 20.
maijam biedrības “Gaujas Partnerība”
birojā (Ādažu nov., Ādažos, Gaujas ielā
33A, 240.kab.). Projektu iesniegumus
var iesniegt arī elektroniski Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās
sistēmā, kā arī elektroniska dokumenta
formā, parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu
Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu lad@lad.gov.lv.
Kopējais pieejamais publiskais finansējums abās aktivitātēs 1. kārtā
ir 284 439 EUR:
• Aktivitātei “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”, kas paredz uzņēmējdarbības un nodarbinātības
veicināšanu, var pieteikties, iesniedzot
projekta iesniegumu šādās rīcībās: 1.1.,
1.2., 1.3. un 1.4. (kopējais pieejamā atbalsta apmērs 170 663 EUR);
• Aktivitātei “Vietas potenciāla attīstības
iniciatīvas”, var pieteikties, iesniedzot

iesniegumu kādā no 2 rīcībām:
- Rīcībā 2.1., kas paredz vietējās teritorijas sakārtošanu (pieejamā atbalsta apmērs 71 110 EUR);
- Rīcībā 2.2., kas paredz sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu (pieejamā atbalsta
apmērs 42 666 EUR).
Informācija par katru no rīcībām un projektu vērtēšanas procesu, t.sk., par projektu vērtēšanas kritērijiem, pieejama biedrības “Gaujas Partnerība” SVVA stratēģijā
(publicēta biedrības mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv). Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu iesniedzējiem, 2016.
gada 7. aprīlī plkst. 18.00 Ādažos, Gaujas
ielā 33A, Kultūras centrā, galerijas telpās
tiks rīkots informatīvs seminārs. Atbildes
uz jautājumiem un konsultācijas par projektu iesniegšanu vai sagatavošanu sniedz
biedrības ELFLA administratīvā vadītāja
Zane Pūpola (tālr.: 26591527, e-pasts: zane.
pupola@gmail.com vai personīgi biedrības
birojā, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku).
Aicinām iepazīties ar biedrības “Gaujas
Partnerība” SVVA stratēģiju, LEADER
atbalsta saņemšanas nosacījumiem, un
pieteikt savu projekta iesniegumu kādā
no izsludinātajām rīcībām!
EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
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Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas
1. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros
EIROPAS SAVIENĪBA

EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana 18.04.2016.-20.05.2016.
Sludinājuma kopsumma

284 439 EUR
1. Rīcība 1.1.
2. Rīcība 1.2.
170 663 EUR
3. Rīcība 1.3.
4. Rīcība 1.4.
5. Rīcība 2.1. – 71 110 EUR
6. Rīcība 2.2. – 42 666 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš būs 2 gadi,
pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads
Rīcības un to apraksti

Rīcība

Mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana,
Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

Atbalsta apmērs

Kopējais atbalsta apmērs 1.1., 1.2., 1.3., un 1.4. rīcībām ir 170 663 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590
5. punktā minētā darbība

5.1.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā,
piem.:
• jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
• jaunu uzņēmumu veidošana;
• esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem.

Rīcība

Mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana,
Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai

Atbalsta apmērs

Kopējais atbalsta apmērs 1.1., 1.2., 1.3., un 1.4. rīcībām ir 170 663 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590
5. punktā minētā darbība

5.1.2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba
apstākļu radīšanai

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības attīstību VRG darbības teritorijā,
piem.:
• produktu ražošana un pārstrāde;
• produktu realizēšana tirgū;
• uzņēmumu darba vides uzlabojumi.

Rīcība

Mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana,
Rīcība 1.3. Atbalsts tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai

Atbalsta apmērs

Kopējais atbalsta apmērs 1.1., 1.2., 1.3., un 1.4. rīcībām ir 170 663 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590
5. punktā minētā darbība

5.1.3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija,
un jaunu realizācijas veidu ieviešanai

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās produkcijas realizēšanu tirgū VRG darbības teritorijā un pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000,
piem.:
• jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
• jaunu realizācijas veidu ieviešana;
• esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.

Rīcība

Mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana,
Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs

Kopējais atbalsta apmērs 1.1., 1.2., 1.3., un 1.4. rīcībām ir 170 663 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590
5. punktā minētā darbība

5.1.4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu,
tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību.
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Rīcība

Mērķis M2 Vietējās teritorijas sakārtošana,
Rīcība 2.1. Atbalsts vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

Atbalsta apmērs

71 110 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590
5. punktā minētā darbība

5.2.1. Vietējās teritorijas, tostarp dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, lai uzlabotu
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt vietējās teritorijas sakārtošanu, pieejamo dabas un
kultūras objektu pieejamību un izmantošanas kvalitāti sekmējot kvalitatīvas, labiekārtotas un drošas dzīves vides attīstību VRG darbības teritorijā, piem.:
• dabas objektu sakopšana;
• kultūras objektu sakārtošana;
• vietējās teritorijas intereses objektu atvēršana sabiedrībai, pieejamības uzlabošana.

Rīcība

Mērķis M3 Sabiedrisko aktivitāšu dažādošana,
Rīcība 2.2. Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācības un interešu klubu,
sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai

Atbalsta apmērs

42 666 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590
5. punktā minētā darbība

5.2.2. sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas veidu) dažādošanai

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu vietējiem iedzīvotājiem, tādā veidā sekmējot viņu iespējas radoši attīstīties, iegūt jaunas zināšanas,
saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot veselību, piedalīties novada kultūras dzīvē, saņemt
sociālo palīdzību, kā arī veicināt novada teritorijas labiekārtošanu (piem., izveidot centrus sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai).

Projektu vērtēšanas kritēriji
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no
0 līdz 2. Minimālais punktu skaits, kas
projektam jāiegūst, lai par to sniegtu
pozitīvu atzinumu, ir 10. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu,
priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu
atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam, kas
nav ieskaitīts maksimālajā iegūstamo
punktu skaitā (punktu skaits no 0 līdz
0,1 tiek pieskaitīts papildus projekta iegūtajiem punktiem pamata vērtēšanas
kritērijos). Informācija par projektu vēr-

tēšanas kritērijiem pieejama biedrības
“Gaujas Partnerība” sabiedrības virzītas
vietējās attīstības stratēģijā.
Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties biedrības “Gaujas Partnerība” mājas
lapā: www.gaujaspartneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv.
Projektu iesniegumu iesniegšana
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju, saņemt atbildes uz jautājumiem un
iesniegt projektu iesniegumus papīra formā iespējams biedrības “Gaujas
Partnerība” birojā: Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas iela 33A, 240. kabinetā.
Projektu iesniegumus var iesniegt arī
elektroniski Lauku atbalsta dienesta
elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, kā

arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu
un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, projekta iesniegums nosūtāms uz
e-pastu lad@lad.gov.lv.

Ādažu ev. lut. draudzē Baltezera baznīcā

Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus
draudzes dievkalpojumi
aprīlī un maijā

Lieldienu dievkalpojumi
Ādažu militārās bāzes kapelā

Svētdienās – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu 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 pēdējo svētdienu.
‡
Lieldienu laika dievkalpojumi Baltezera Baznīcā:
Zaļā ceturtdiena, 24. martā plkst. 19.00
Lielā Piektdiena, 25. martā plkst. 11.00
Klusā sestdiena, 26. martā plkst. 22.00
Pirmās Lieldienas, 27. martā plkst. 11.00
Ādažu ev. lut. draudzes mācītājs Ivars Jēkabsons
Vairāk: www.baltezerabaznica.lv, facebook.com/
BaltezeraBaznica, twitter.com/BaltezerBaznica
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Dievkalpojumi notiks
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

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija pieejama arī
elektroniski biedrības “Gaujas
Partnerība” mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv un Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
Kontaktinformācija: Zane Pūpola,
ELFLA administratīvā vadītāja (mob.:
+371 26591527, e-pasts: zane.pupola@
gmail.com). Vispārīgiem jautājumiem:
gaujaspartneriba@inbox.lv.

PŪPOLSVĒTDIENA
Svētdien, 20. martā plkst. 15.00
Pūpolu un palmu zaru svētīšana
‡
Kunga Augšāmcelšanās dienas
LIELDIENU sv.Mise
Svētdien, 27. martā plkst. 15.00
Lieldienu ēdiena un ūdens svētīšana
‡
KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA
Svētdien, 3. aprīlī plkst. 15.00
Pēc sv. Mises draudzes Lieldienu agape
‡
Pirms katras svētās mises Grēksūdzes sakraments
Ierodoties armijas bāzē jāuzrāda
personas apliecinošs dokuments
Tuvākā informācija pa tālr. 26434830
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DOMES LĒMUMI

PAZIŅOJUMI

Ādažu novada domes kārtējā (23.02.2016.) domes sēdē izskatītie jautājumi un domes
lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks, J.Antonovs, P.Balzāns, A.Brūvers,
V.Bulāns, K.Dāvidsone, A.Keiša, J.Neilands,
E.Plūmīte, P.Pultraks, E.Šēpers, E.Verners,
N.Zviedris.
1. Par pašvaldības dzīvokļa piešķiršanu.
Lēmums: Izīrēt S.P. un viņas ģimenes locekļiem A.K. un R.P. pašvaldībai piederošo
labiekārtoto vienistabas dzīvokli ar kopējo
platību 39.1 kv.m.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
2. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu 100
gadu jubilejā.
Lēmums: Piešķirt V.P. naudas pabalstu EUR
150 apmērā sakarā ar 100 gadu jubileju.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
3. Par atteikumu uzņemt bērnu Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas.
Lēmums: Atteikt R.E.D. uzņemt Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādē ārpus rindas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
4. Par detālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 55.
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma Rīgas
gatvē 55 detālplānojuma projekta izstrādāšanu, ar nolūku pamatot Maizes tradīciju
centra izvietošanu darījumu iestāžu apbūves
zonā, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu, t.sk., pieslēgumu izveidošanu autoceļam A1 un Rīgas gatvei.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
5. Par Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projekta pilnveidošanu.
Lēmums: Pilnveidot Kadagas ciema centrālās daļas detālplānojuma projektu. Pagarināt
darbu izpildes termiņu līdz 31.08.2016. Slēgt
vienošanos par grozījumiem ar SIA "Reģionālie projekti" par Kadagas ciema centrālās
daļas detālplānojuma izstrādi.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Meldru ielā 2.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības
projektu nekustamajam īpašumam Meldru
ielā 2, Birznieku ciemā, ar mērķi veikt nekustamā īpašuma sadalīšanu divās daļās.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Ezera ielā 5
un adrešu un lietošanas mērķu piešķiršanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma Ezera ielā 5 zemes
vienībai Baltezera ciemā un piekrist zemesgabala sadalīšanai. Piešķirt parcelēm Nr.1,
Nr.2. un Nr.3 adreses, attiecīgi, Baltezera iela
2A, Baltezera iela 2B un Baltezera iela 2C,
Baltezers, Ādažu nov.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".

8. Par Baltezera kapu attīstības vīziju.
Lēmums: Apstiprināt Baltezera kapu attīstības vīziju. Organizēt pārrunas ar SIA "Rīgas
meži" un Rīgas pilsētas pašvaldību par tās
nekustāmā īpašuma maiņu, lai paplašinātu
Baltezera kapu teritoriju atbilstoši attīstības
vīzijai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
9. Par dalību projektos par zivju resursu
pavairošanu.
Lēmums: Piedalīties 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 pašvaldību īpašumā" ar projektiem "Zivju
resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada administratīvās teritorijas ūdenstilpēs",
"Zivju resursu pavairošana Ādažu novada
Mazajā Baltezerā" un "Zivju resursu pavairošana Ādažu novada Dūņezerā", un iesniegt
projektus Lauku atbalsta dienestā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
10. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst E.D. nekustamā īpašuma nodokļa parādu 256,55 EUR apmērā par nekustamo īpašumu – zemi.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
11. Par dalību programmā "Eiropa pilsoņiem".
Lēmums: Piedalīties domes un Igaunijas organizācijas "Vaivara Sinimägede Sihtasutus"
kopprojektā "Tourist sites that talk about
the events of the 2nd World War in Europe",
programmas "Eiropa pilsoņiem" darbības "1.
Eiropas vēstures piemiņas pasākumi" ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
12. Par dalību programmā "Eiropa pilsoņiem".
Lēmums: Piedalīties Ādažu novada domes
un Austrijas brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizācijas "Bezirks-Feuerwehrkommando
Linz-Land" kopprojektā "Voluntary firemen – a way how citizens can paricipate in
the protection of their place of residence",
programmas "Eiropa pilsoņiem" darbības "2.
Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā
līdzdalība" apakšpasākumā "2.1. Pašvaldību
sadraudzība" ietvaros.
Balsojums: vienbalsīgi (13) "par".
13. Par Saimniecības un infrastruktūras
daļas (SID) restrukturizāciju.
Lēmums: Apstiprināt SID reorganizāciju un
ar tās ieviešanu saistīto pasākumu plānu. Ar
2016.gada 31.martu likvidēt Ādažu vidussko-

las struktūrā šādas amata vienības: "Elektriķis", "Labiekārtošanas strādnieks", "Uzkopšanas darbu organizators". Ar 2016.gada
31.martu likvidēt SID struktūrā šādas amata
vienības: "Automobiļa vadītājs", "Meliorācijas sistēmas operators". Ar 2016.gada 1.aprīli
izveidot SID struktūrā šādas jaunas 7 amata
vienības: "Tehniskā dienesta vadītājs", "Labiekārtošanas strādnieks" – 3 amata vienības,
"Traktortehnikas vadītājs/labiekārtošanas
strādnieks", "Automobiļa vadītājs/labiekārtošanas strādnieks", "Lietvedības sekretārs".
Ar 2016.gada 1.jūniju izveidot SID struktūrā
šādas jaunas 2 amata vienības "Traktortehnikas vadītājs/labiekārtošanas strādnieks".
Ar 2016.gada 1.jūliju izveidot SID struktūrā
jaunu amata vienību "Labiekārtošanas strādnieks".
Balsojums: "par" – 9, "pret" – 4 (A.Keiša,
E.Plūmīte, E.Šēpers, N.Zviedris), "atturas"
– nav.
14. Par grozījumiem finanšu stabilizācijas
projektā.
Lēmums: Apstiprināt grozījumus domes
2010.gada 9.decembra finanšu stabilizācijas
projekta 9.sadaļā par ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanas plānu, norādot projektus,
kas tiek īstenoti 2016.gadā un turpmākajos
gados, kā arī pašvaldības ieceres attiecībā
uz ES fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanu,
atbilstoši domes 2016.gada 26.janvāra lēmumam Nr.10 "Par Ādažu novada pašvaldības
prioritārajiem investīciju projektiem".
Balsojums: "par" – 11, "pret" – 2 (A.Keiša,
N.Zviedris), "atturas" – nav.
15. Par grozījumiem domes 2015.gada
22.decembra lēmumā Nr.259 "Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu iepirkumiem par jaunas skolas ēkas meta izstrādi,
tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzības nodrošināšanu".
Lēmums: Veikt grozījumus iepirkuma komisijas sastāvā iepirkumam par jaunas skolas
ēkas meta un tehniskā projekta izstrādi, kā
arī autoruzraudzības nodrošināšanu, un apstiprināt komisijas sastāvu.
Balsojums: "par" – 11, "pret" – 2 (A.Keiša,
N.Zviedris), "atturas" – nav.
Lēmums: Palielināt metu konkursa balvu
fondu līdz 10000 EUR: I vietai nodrošināt
tiesības projektēt jaunas skolas būvēšanu, nepiešķirot naudas balvu, savukārt II-IV vietai
proporcionāli sadalīt balvu fondu.
Balsojums: "par" – 8, "pret" – 4 (A.Keiša,
E.Plūmīte, E.Šēpers, N.Zviedris), "atturas"
– 1 (J.Antonovs).

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu

Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 15.02.2016. ar lēmumu
Nr. ĀND/5-24/16/50, Michael Christensen
(dzim. 03.09.1966.) adresē Gaujas iela 11-39,
Ādaži, Ādažu novadā, LV-2164; 26.02.2016.
ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/54, Dmitrijam
Mickānam (dzim. 02.02.1978.) adresē Pirmā
iela 28-13, Ādaži, Ādažu novadā, LV-2164;
01.03.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/56,
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Dacei Savvinai (dzim. 08.09.1963.), Rolandam Savvinam (dzim. 16.04.1987.), Ivaram
Savvinam (dzim. 05.02.1991.) adresē “Kadaga 11”- 45, Kadaga, Ādažu novadā, LV-2103;
02.03.2016. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/16/58,
Veronikai Nikandrovai (dzim. 24.07.1945),
Ivetai Kubulniecei (dzim. 25.04.1968.) adresē “Kadaga 9”- 51, Kadaga, Ādažu novadā,
LV-2103, pamatojoties uz Dzīvesvietas dek-

larēšanas likuma 12. panta pirmās daļas otro
punktu. 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, LV-2164) viena mēneša
laikā no nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016

PAZIŅOJUMI
2. APRĪLĪ LIELGABARĪTA ATKRITUMU BEZMAKSAS IZVEŠANA
Novada dome aicina iedzīvotājus izmantot izdevību un atbrīvoties no nevajadzīgajiem LIELGABARĪTA
SADZĪVES ATKRITUMIEM BEZ MAKSAS, nododot mēbeles un elektropreces (kopā līdz 100 kg personai) 2016.
gada 2. aprīlī SIA ”Eco Baltia Vide” pārvietojamā atkritumu savākšanas punktā šādos laikos un vietās:
1. UPMALAS (pie iebrauktuves ciemā)
09.00 – 09.30
2. KADAGA (vecais veikals)
10.00 – 10.30
3. ĀDAŽI (Centra katlu māja, Attekas iela 43)
10.45 – 12.00
4. KRASTUPES iela (pie mājas Nr.8)
12.15 – 12.45
5. GARKALNE (Lazdu iela 3, pie atkritumu konteineriem)
13.00 – 13.30
6. ALDERI (pie veikala)
13.45 – 14.15
7. BALTEZERS (pie kapsētas centrālās ieejas)
14.30 – 15.00
8. LIELSTAPRIŅU un MAZSTAPRIŅU ielu krustojums
15.15 – 15.45

KĀRTĒJIE IKMĒNEŠA SENIORU SAIETI
16. martā plkst 13.00 Gaujas ielā 16
• Senioru vokālie ansambļi prezentēs savas
sagatavotās skates programmas
• Pārrunas par Latviešu leģionu
20. aprīlī plkst. 13.00
• Dr. M. Beltes lekcija par lāzerterapiju un
iespējām ārstēties mājās.

LIELDIENU PASĀKUMS SENIORIEM

28. martā plkst. 14.00
Gaujas ielā 33A
Koncertēs Ādažu amatierkolektīvi un
īpašais viesis Miervaldis Jenčs.
Balli spēlēs Ivars un Inese.
Kafiju un tēju nodrošina organizatori.
Galdiņus var pieteikt pie Birutas, tālr. 29444371.

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.184) izdots informatīvs pielikums, kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.1/2016 (26.01.2016.) “Grozījums Ādažu novada domes 25.03.2015. saistošajos noteikumos
Nr.21/2015 “Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai.”
Nr.3/2016 (26.01.2016.) “Grozījums Ādažu novada domes 23.02.2010 saistošajos noteikumos Nr.3
”Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma

nodrošināšanai.”
Nr.7/2016 (23.02.2016.) “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 novada dome informē, ka, pamatojoties uz
2016. gada 23. februāra lēmumu Nr.21, ir uzsākta
nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 55 (kadastra apzīmējums 8044 007 0018) detālplānojuma projekta
izstrāde, ar nolūku pamatot Maizes tradīciju centra izveidošanu darījumu iestāžu apbūves zonā,
kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu, t.sk.,
pieslēgumu izveidošanu autoceļam A1 un Rīgas
gatvei, ielas veidojot kā atsevišķas zemes vienības,
detālplānojuma teritorijā ietverot arī nekustamos

īpašumus Rīgas gatvē 51 (kad.apz. 8044 007 0061)
un Rīgas gatvē 53 (kad.apz. 8044 007 0409).
Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs-arhitekts Silvis Grīnbergs.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā
detālplānojuma 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 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

© “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.

ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016

No sirds sveicam
marta jubilārus!
Dzintru Ābeli 70 g.
Jāzepu Babri 70 g.
Valentīnu Kadzeju 70 g.
Ingrīdu Terēzi Krastiņu 70 g.
Genādiju Toropovu 70 g.
Vili Veinbergu 70 g.
Jevgeniju Avdijenko 75 g.
Ati Breidi 75 g.
Igoru Čugunovu 75 g.
Taisiju Haščenko 75 g.
Karēnu Kozlovu 75 g.
Olafu Kronlaku 75 g.
Gaļinu Sprindžuku 75 g.
Intu Stelboviču 75 g.
Mirdzu Strautu 75 g.
Birutu Freimani 80 g.
Ignatu Aloizu Līvmani 80 g.
Aleksandru Migunovu 80 g.
Ināru Rasmu Rozi 80 g.
Vincentu Veģi 80 g.
Valēriju Žeržinski 80 g.
Veltu Babuli 85 g.
Dzidru Vēveri 85 g.
Nikolaju Vinogradovu 85 g.
Zigrīdu Kaulu 90 g.
Teklu Salu 90 g.
Veltu Priedīti 100 g.
Cieņā un sirsnībā,
Ādažu novada dome
No 6. februāra līdz 4. martam
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti:
meitenes – Milana, Samanta,
Katrīna, Kerija;
zēni – Ernests, Dominiks, Olivers,
Daniels, Markus, Maksims.

Apsveicam jaunos vecākus!

PATEICĪBA
Izsaku visdziļāko pateicību Ādažu novada
domei un personīgi Pēterim Balzānam par
vecmāmiņas Dainas Dzirkales izvadīšanu
aizsaulē.
Patiesā cieņā,
mazdēls Gints Dzirkalis

Bezmaksas juridiskās konsultācijas
Sociālā dienesta klientiem
16. un 18. martā plkst.15.00
Sociālajā dienestā, Ādažos, Gaujas ielā 13/15
Pieteikšanās pa tālr. 67996661
Advokatūras dienu ietvaros Sociālā dienesta klientiem būs pieejama bezmaksas juridiskā palīdzība.
Informācija, kā saņemt palīdzību citos tiesību jautājumos, atrodama advokatūras mājas lapā
www.advokatura.lv
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KULTŪRA

Līdz 31. martam
IZSTĀŽU ZĀLĒ

DACES SAULĪTES personālizstāde
VĒJŠ SPĀRNOS
17. martā plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

VALMIERAS TEĀTRA VIESIZRĀDE
ROMEO UN DŽULJETA
Šekspīra 450. jubilejas gadā Mārtiņš Eihe
iestudē visu laiku slavenāko mīlas stāstu
kā mūsdienām tuvinātu notikumu. Varoņi
ir pusaudži, kas visasāk uztver netaisnību,
visjūtīgāk reaģē uz ierobežojumiem, saredz
pasauli tikai melnbaltu, bet tieši tāpēc ir pelnījuši, ka ar viņiem runā godīgi un ar cieņu.

29. martā plkst. 19.30

14. aprīlī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Dokumentāls detektīvstāsts
MANS TĒVS BAŅĶIERIS
Autobiogrāfisks dokumentāls detektīvstāsts,
kurā režisore seko sava tēva gaitām 20. gadsimta 90. gados, kad viņas tēvs – bankrotējušas bankas prezidents – pazūd bez vēsts.

Jāņa Lūsēna jaunā programma
INGUS PĒTERSONS. ROMANTIKA
Dziedātāja Ingus Pētersona personības
šarms, neatkārtojamā balss, tās siltums un
lirisms koncertā ieskanēsies vēl nebijušās nokrāsās, veidojot mūzikas valodas,
teksta poētisma un interpretācijas vienotu
veselumu

Biļetes EUR 3.00 kultūras centra kasē

30. martā plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Radošās apvienības ”Tu un es”
izrāde bērniem
SUNĪTIS UN KAĶITE

Biļetes EUR 7.00, 8.50, 10.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

Biļetes EUR 10.00, 12.00, 15.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

15. aprīlī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Saksafonu kvarteta Vislatvijas koncertūre
N[EX]T MOVE

19. martā plkst. 18.00
CERIŅU ZĀLĒ

KORU DRAUDZĪBAS KONCERTS
Ieeja brīva

20. martā plkst. 6.00
Vējupes krastā iepretim Kultūras centram
PAVASARA SAULGRIEŽI
Tradīciju kopa ĀBOLS gaida ikvienu
uz Lielās dienas svinībām, lai līdzdarbotos
tradicionālajos pavasara atnākšanas rituālos:
saullēkta sagaidīšanā, kopīgā dziesmu
dziedāšanā, šūpoļu pušķošanā,
olu ripināšanā, kā arī spēlēs un rotaļās.
24. martā plkst. 19.00

2. aprīlī plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Senioru deju kolektīvu saiets
DĒKA PIE GAUJAS
Ieeja brīva

SKATĪTĀJU ZĀLĒ

3. aprīlī plkst. 12.00

FUTURE FOLK ORCHESTRA

CERIŅU ZĀLĒ

Biļetes EUR 5.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

27. martā no plkst. 12.00
LĪGO LAUKUMĀ

Lieldienu radošās darbnīcas kopā ar
LIELDIENU ZAĶI un viņa draugiem
28. martā plkst. 14.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

SENIORU LIELDIENAS
Ieeja brīva
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Biļetes EUR 3.00, 5.00, 6.00 Kultūras centra kasē

ATRODI SAVU MEISTARU
Latviešu šūpuļdziesmas un kokles spēle.
Pašizaugsme caur latvisko dzīvesziņu.
Šūpuļdziesmu mācīšanās kopā ar Andu
Ābeli un tradīciju kopas ĀBOLS dalībniekiem;
Saruna ar Inesi Krūmiņu par Latvju Dainām – to tekstu un zemtekstu;
Kokļu spēles dziļgremde un sadziedāšanās.

Biļetes EUR 5.00, 7.00, 9.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

18. aprīlī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Dziesmu spēle
ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ
Teatrāls, dzīvespriecīgs, labdabīgi ironisks
uzvedums, R. Paula mūzika, spilgti raksturi,
asprātīgi dialogi, negaidītas situāciju maiņas

Ieeja brīva

8. aprīlī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

KRISTAPA RASIMA ŠOVS

Biļetes EUR 6.00, 8.00, 10.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

Biļetes EUR 6.00, 8.00, 10.00
”Biļešu Paradīzes” kasēs www.bilesuparadize.lv

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

ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (184) 2016

