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Foto ─ Garkalnes Olimpiskā centra arhīvs

Aizvadīta pirmā Ziemas Sporta diena

Bērnu hokejs, veiklības stafetes bērniem, hokeja turnīra zelta, sudraba un bronzas medaļu ieguvēji un bērnu biatlona uzvarētāji.

2015. gadā biedrība “Garkalnes Olimpiskais centrs” piedalījās konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” un īstenoja sen lolotu sapni
– Ādažu novada Garkalnes ciemā izveidoja publisko slidotavu – hokeja laukumu.
Kad vien laika apstākļi ļauj, uz tā ir rosība. 24. februārī aukstums pieteica sevi tik
spēcīgi, ka biedrībai izdevās noorganizēt
pirmo Ziemas Sporta dienu Ādažu novada Garkalnes ciemā. Pasākuma programmā – hokejs, veiklības slidojums, biatlons,
hokeja precizitātes metieni, bērnu hokejs
un organizatoru jaunradīts sporta veids –

slidatlons. Ziemīgajā dienā pirmie uz ledus
kāpa visjaunākie sportot gribētāji. Apbalvojumus par veiksmīgiem startiem saņēma ne vien nākamās hokeja zvaigznes, bet
arī tie, kuriem tuvs slidotprieks. Veiklības
slidojumā piedalījās 10 dalībnieki, kuriem
slidotavā vajadzēja izslidot trīs apļus apkārt konusiem un slidot uz ātrumu cauri
riņķim. Vēl lielākas kaislības uz ledus laukuma valdīja, kad hokeja spēles sākās pieaugušo komandām. Arī atbraukušie viesi
bija pārsteigti par spēlētāju augsto līmeni.
Pirmajā Ziemas Sporta dienā garlaicīgi

nebija arī tiem, kuri labprātāk kājās velk
nevis slidas, bet slēpju zābakus. Dalībnieki
varēja ne tikai vienkārši slēpot, bet arī izmēģināt spēkus īstā olimpiskā sporta veidā
– biatlonā. “Bija jāizslēpo 300m aplis, tad
jāizšauj seši šāvieni, no kuriem viens – izmēģinājuma šāviens,” stāsta biatlona tiesnese Lauma Zīle. Daudzi sacensību dalībnieki atzina, ka galvenais ir nevis uzvara,
bet gan sportisks kopā būšanas prieks! Ja
vien laika apstākļi ļaus, pasākuma organizatori ir apņēmības pilni Ziemas Sporta
dienu organizēt arī nākamgad.

 Vēsturisks mirklis.
21. februārī
domes izpilddirektors Guntis
Porietis paraksta
līgumu ar SIA
“Monum” valdes
priekšsēdētāju
Māri Ozoliņu par
skolas jaunās ēkas
būvniecību.

Foto – pilsetacilvekiem.lv

Foto – Laima Jātniece

MĒNESIS BILDĒS

Foto – Laima Jātniece

Foto – Uldis Štēbelis

 Apvienības “Pilsēta cilvēkiem.lv” interneta balsojumā par
pagājušā gada labāko notikumu lasītāji ierindojuši Gaujas
ielas pārvērtības Ādažos! Prieks, ka esam pamanīti!

 Ikgadējās Ādažu militārās bāzes un uzņēmēju tikšanās laikā tiek
apmeklēti uzņēmumi AZ Tehnika, Kenner, Rotons, Polymold, Transgroup, Emerald, Pelegrin.

Foto – Boriss Pereverzevs

 Apsveicam! Ādažu līnijdeju kopa
“Varavīksne” konkursā “Senioru kauss
2018” ieguvusi 2. vietu.

Foto – Māris Vītols

 Marta sākumā tirdzniecības
centrā Apelsīns atklāts jauns un
gaišs LAIMA saldumu veikals,
kas turpmāk laipni gaidīs ikvienu kārumnieku un saldummīli
Ādažos!

 Starptautiskā turnīrā “Miss
Valentine”
ādažniece
Nikola Astratjeva ieguvusi
bronzas
medaļu!
Apsveicam!

Foto – Orkla Confec�onery&Snacks Latvija arhīvs

 Elmārs Mukstiņš barikāžu
dalībnieku vārdā Ādažu muzejam nodod Latvijas brīvvalsts
laika
karogu,
kas
sargāja
ādažniekus barikāžu laikā!

Foto – no privātā arhīva

Foto – Laima Jātniece

 Ādažu uzņēmēji iepazīstas ar projekta “Uzņēmēji
armijai” piedāvājumu – izvietot sava uzņēmuma reklāmas
armijas teritorijā.

 1. un 2. martā amatierteātris "Kontakts" pulcēja pilnu zāli pašu rakstītās lugas pirmizrādē "Mazā Parīze".
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IZGLĪTĪBA

Uzsākta projekta “Vispārējās izglītības iestādes
mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” īstenošana

Jau iepriekš ziņojām, ka dome pagājušā gada 28.
novembrī Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) darbības programmas “Izaugsme un
nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2.
“Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi” ietvaros iesniedza projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (turpmāk – projekts) iesniegumu,
piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda
(ERAF) finansējumu. Izvērtējot projekta iesniegumu, CFLA pagājušā gada 29. decembrī pie-

21. februārī dome noslēdza līgumu par Ādažu vidusskolas
jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažos, Attekas ielā 16,
pirmās kārtas (mācību klases 1.-4. klasei), kā arī ielas gar
jaunās skolas ēku (Attekas ielas turpinājuma) būvniecību.
Atbilstoši Iepirkumu komisijas 16. janvāra lēmumam, būvniecības līguma slēgšanas tiesības tika piešķiras SIA “Monum”.
Līguma vienošanās paredz, ka tiks izbūvēta skolas jaunās ēkas
pirmā kārta par 10 528 882,50 EUR bez PVN un Attekas ielas
turpinājums par 1 269 050,30 EUR bez PVN. Tas būs lielākais
infrastruktūras projekts Ādažos, ko īstenos Ādažu novada
dome.
Parakstot līguma vienošanos, dome un SIA “Monum” apliecina, ka būvniecības procesa laikā tiks meklēti un piedāvāti risi-

nājumi objekta kopējās līgumcenas samazināšanai, tai skaitā
meklēti risinājumi materiālu, mehānismu un darba izmaksu
optimizācijai.
Atbilstoši SIA “Nams” izstrādātajam būvprojektam “Jauna
skolas ēka Ādažos” jaunās skolas ēkas pirmās kārtas platība ir
7282,5 m2, un tās ietvaros tiks izbūvēti 32 mācību kabineti. Lai
samazinātu ekspluatācijas izmaksas, ēka izprojektēta ar augstiem energoefektivitātes rādītājiem.
Jaunās skolas ēkas pirmās kārtas un Attekas ielas turpinājuma
būvdarbi tiks uzsākti marta beigās. Būvdarbiem paredzētais
termiņš – 15 mēneši. Plānots, ka jaunā skolas ēka darbu varēs
uzsākt 2019./2020. mācību gadā, savukārt skolas ēkas otrās
kārtas (multifunkcionālā zāle) un trešās kārtas (specializēto
mācību kabineti) būvniecība paredzēta līdz 2022. gada beigām.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 18 952 378,15 EUR apmērā, no kurām ERAF finansējums veido 2 564 487,00
EUR, valsts dotācijas plānotas 1 976 543,34 EUR apmērā un
14 411 347,81 EUR – pašvaldības finansējums.
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

ņēma lēmumu “Par projekta iesnieguma Nr. 8.1.2.0/17/I/028
apstiprināšanu ar nosacījumu”, kas paredzēja, ka domei līdz
šā gada 9. februārim jāiesniedz precizēts projekta iesniegums.
Ņemot vērā to, ka dome 6. februārī pieņēma lēmumu “Par grozījumiem Ādažu novada domes 24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības līdzfinansējuma
nodrošināšanu SAM 8.1.2. projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana
Ādažu novadā””, kas noteica precizētas darbības, kas būs jāīsteno šī projekta ietvaros, kā arī
vēl nebija noslēgušās sarunas ar konkursa “Skolas būvdarbi Ādažos” (iepirkums) uzvarētāju par
iespēju samazināt izmaksas būvniecības kārtai,
kuru pašvaldība varētu izbūvēt pieejamā finan-

sējuma ietvaros, CFLA tika lūgts pagarināt precizētā projekta
iesnieguma iesniegšanas termiņu. Izvērtējot esošo situāciju,
CFLA to pagarināja par vienu mēnesi.
Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un sekot līdzi informācijai un satiksmes ierobežojumiem pie būvobjekta!

@Adazu_novads

Inga Pērkone
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PROJEKTI

Īsteno savu projektu Ādažu novada attīstībai!

Arī šogad Ādažu novada dome aicina ikvienu, kam ir vēlme uzlabot dzīves vidi Ādažu novadā, iesaistīties
domes rīkotajā atbalsta konkursā iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2018”!

Konkursa mērķis nav mainījies, un arī
šogad tiks atbalstīti projektu iesniegumi,
kuros paredzēts uzlabot dzīves kvalitāti
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu
novadā, kā arī veicināt Ādažu novada
iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par
savu dzīves vidi.
Kas var pieteikties?
Projektus var iesniegt nereģistrētas iedzīvotāju grupas, sabiedriskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi) un
reliģiskas organizācijas. Projektiem jābūt
saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada teritorijā, tiem jābūt
tādiem, lai tos spētu realizēt paši iesniedzēji, un projekta ietvaros radītajiem
materiālajiem un nemateriālajiem rezultātiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas
plašākai sabiedrības daļai. Projektu grupās jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem, un
viena projektu grupa var iesniegt tikai
vienu pieteikumu. Konkursā kā projekta
vadītājs vai projekta grupas dalībnieks
nevar būt domes administrācijas amatpersonas un darbinieki.
Svarīgi!
Šogad, ir ieviesti stingrāki nosacījumi
projektu atbildīgajām personām – par
nereģistrētas iedzīvotāju grupas iesniegto projektu kopā ar projekta vadītāju
atbildība būs jāuzņemas arī galvotājam.
Tā būs persona, kas līguma noslēgšana gadījumā ar nereģistrētu iedzīvotāju
grupu, kopā ar projekta vadītāju parakstīs ar projektu saistītos dokumentus un
solidāri uzņemsies atbildību par projekta
grupas parādsaistībām pret domi. Galvotājam būs jābūt vienam no projekta
grupas dalībniekiem.

Projekta iesniedzējam, projekta vadītājam un galvotājam nevar būt nodokļu
parādi vai citas domē nenokārtotas finansiālas saistības 2018. gada 19. aprīlī.
Projekta vadītājs vai galvotājs nevar būt
persona, kam ir bijis uzsākts vai ir spēkā
esošs maksātnespējas process.
Kādās jomās var iesniegt projektus?
Konkursā tiks atbalstīti šādi pasākumi:
• Teritorijas labiekārtošana,
• Ēkas remonts,
• Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo
pasākumu attīstība.
Cik liels ir domes finansiālais atbalsts?
Maksimālais domes sniegtais finansējums vienam projektam, kas tiks īstenots
Ādažu novada teritorijā jebkurā no minētajiem pasākumiem, būs 1000 EUR.
Tomēr, lai sekmētu teritoriju ārpus Ādažu ciema robežām attīstību, 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.
Kādas būs attiecināmās izmaksas?
Konkursa ietvaros ir attiecināmas šādas
izmaksas: materiālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (netiks atbalstīti projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu
iegāde); kancelejas izdevumi; reklāmas
un sludinājumu izdevumi; PVN (ja tas

nav atgūstams).
Kad jāīsteno projekts?
Projektu īstenošanas laiks būs no 1.jūnija
līdz 14.septembrim.
Kā var pieteikties?
Lai pieteiktos konkursam, projektu pieteicējiem jāaizpilda un Ādažu novada
domē jāiesniedz projekta pieteikums
un tam pievienojamie dokumenti. Tiks
izskatīti visi pieteikumi, kas iesniegti
atbilstoši konkursa nolikumam, kā arī
atbilst konkursa mērķim un visiem vērtēšanas kritērijiem. Projektu pieteikumi
tiks pieņemti no 2018. gada 15.marta
līdz 19. aprīlim, plkst. 17.00.
Kur meklēt plašāku informāciju?
Konkursa nolikums, projekta pieteikums un citi dokumenti pieejami Ādažu
novada domes mājas lapā www.adazi.lv,
sadaļā “Pašvaldība”/“Konkursi”/“Atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli””, kā
arī Ādažu novada domes Attīstības un
investīciju daļā. Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties pie konkursa koordinatora un kontaktpersonas pašvaldībā – Ādažu novada domes projektu
vadītājas Ingas Pērkones, tālr.: 67996086,
e-pasts: inga.perkone@adazi.lv. Lai palīdzētu sagatavoties projektu konkursam,
4. aprīlī plkst. 15.00, Ādažu Kultūras
centra Vēstures un mākslas galerijā tiks
rīkots informatīvs seminārs par pieteikuma veidlapas aizpildīšanu un konkursa nosacījumiem.
Inga Pērkone

Aprīlī izsludinās konkursu jaunajiem uzņēmējiem

Turpinot 2016. gadā uzsākto Ādažu novada domes iniciatīvu, aprīlī plānots izsludināt konkursu jaunajiem uzņēmējiem “Ādažu novada jauno uzņēmēju konkurss 2018”. Konkursa mērķis ir veicināt jaunu uzņēmēju darbību Ādažu novadā, sekmējot darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu
piedāvājumu. Projektu konkursā varēs iesniegt fiziska persona, kurai uzvaras gadījumā būs jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam vai komersantam. Pašreiz tiek izstrādāts konkursa nolikums
ar pielikumiem, kuru plānots apstiprināt Ādažu novada domes sēdē šī gada martā. Lūdzu sekot līdzi
aktuālajai informācijai Ādažu novada domes mājaslapā www.adazi.lv sadaļā Pašvaldība/Konkursi.
Laura Indriksone
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NOVADĀ
1. martā iesniegts projekta pieteikums
Lauku atbalsta dienestā Laveru ceļa grants seguma pārbūvei
Ādažu novada dome atbalsta pasākuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros šī gada
1. martā iesniegusi Lauku atbalsta dienestā projekta “Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā” pieteikumu.
Projekta mērķis ir uzlabot publisko ceļu
infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās,
veicinot uzņēmējdarbību un saglabājot
apdzīvotību. Projektā plānoti būvdarbi

atbilstoši SIA “Ceļu komforts” izstrādātajam Laveru ceļa grants seguma pārbūves būvprojektam. Laveru ceļš savieno
Ataru ceļu ar Carnikavas novada robežu,
un tiks pārbūvēts posmā no 0.84km līdz
2.82km. Projekta ietvaros plānots veikt
brauktuves segas konstrukcijas, nobrauktuvju un caurteku izbūvi, kā arī izvietot
signālstabiņus, uzstādīt ceļa zīmes un labiekārtot teritoriju Laveru ceļa posmā no

0,84km līdz 1.84km. Plānots, ka projekta
kopējās izmaksas būs 233 333 eiro apmērā, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai finansējums – 210
000 eiro. Laveru ceļa pārbūves darbus
plānots veikt 2018./2019. gadā.
Gunta Dundure

Pieņemts lēmums apstiprināt Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
energoefektivitātes paaugstināšanas projektu ar nosacījumu

Ādažu novada dome 23.11.2017. Centrālajā Finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA)
iesniedza projekta “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegumu, lai
saņemtu Eiropas Reģionālā attīstības

fonda (ERAF) atbalstu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanai, veicot investīcijas
energoefektivitātes pasākumos atbilstoši
Ādažu novada ilgstpējīgas attīstības stratēģijas un Ādažu attīstības programmas
noteiktajiem mērķiem un prioritātēm.
Projekta īstenošanai darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.
specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes
paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības

ēkās” ietvaros Ādažu novadam pieejams
ERAF finansējums 451 000 eiro apmērā.
Izvērtējot projekta iesniegumu, CFLA
07.02.2018. pieņēma lēmumu “Par projekta iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/I/068 apstiprināšanu ar nosacījumu (otrās atlases
kārtas ietvaros)”, kas paredz, ka domei
līdz 26.03.2018. jāiesniedz precizēts projekta iesniegums.
Inga Pērkone

Turpmāk maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro būs pieejami Eiropas
Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas, saimniecības preču un mācību piederumu komplekti
Turpmāk ne tikai trūcīgām un krīzes
situācijā nonākušām ģimenēm, bet arī
maznodrošinātām ģimenēm ar ienākumiem līdz 188 eiro, būs pieejami Eiropas
Savienības atbalstītie pārtikas, higiēnas,
saimniecības preču un mācību piederumu komplekti. Šādu palīdzības kārtību
nosaka 27. februārī valdībā pieņemtie
grozījumi Ministru kabineta noteikumos
par “Darbības programmas “Pārtikas un
pamata materiālās palīdzības sniegšana
vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.

gada plānošanas periodā” īstenošanu. Tāpat kā līdz šim pamats Eiropas Atbalsta
fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanai būs pašvaldības Sociālā
dienesta izsniegta rakstiska izziņa. No šī
gada 1. aprīļa maznodrošinātas personas
vai ģimenes, kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188 eiro, turpmāk saņems izziņas ar atzīmi, ka tās atbilst Fonda atbalsta saņemšanas nosacījumiem.
Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas
personas vai ģimenes ienākumu līmenis

noteikts mazāks par 188 eiro, kas ir aptuveni 18% no visām pašvaldībām, Fonda
atbalstu varēs saņemt visas maznodrošinātās personas vai ģimenes. Paredzēts, ka
turpmāk persona vai ģimene, attiecīgās
Sociālā dienesta izsniegtās izziņas derīguma termiņa laikā varēs saņemt atsevišķus
komplektus vai visu pārtikas, higiēnas
un saimniecības preču komplektu skaitu
uzreiz, nevis vienu komplektu kalendārā
mēneša laikā, kā tas bija noteikts iepriekš.
Monika Griezne

Ādažu pašvaldības telpiskās attīstības plānotāja
dalās pieredzē un gūst jaunas atziņas seminārā “Mana zaļā pašvaldība”

21. februārī, sniegoti baltā ziemas dienā, “Annas Koku skolas biedrība” Annas
Koku skolas telpās organizēja semināru
“Mana zaļā pašvaldība”. Seminārā aicināja
piedalīties pašvaldību pārstāvjus un citus
interesentus no visas Latvijas, lai uzklausītu idejas un dalītos pieredzē. Seminārā
dalījāmies zaļo zonu kopšanas pieredzē,
spriedām par to, kā efektīvāk kopt dzīvžogus, iepazināmies ar risinājumiem, kā
veidot racionālās puķudobes, ko darīt ar
mauriņu pilsētā un kā to iekārtot lētāk.
Tika apspriestas aktuālās tendences pilsētu zaļo zonu plānošanā. Speciālisti stāstīja,
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

kas notiek ar ozoliem Latvijā, kāpēc tie
kalst. Kā iespējamais jaunievedums Latvijā daudzgadīgo zālāju uzturēšanā tika
apspriesta tēma – zvēru ganības pilsētās.
Ādažu pašvaldība seminārā piedalījās ar
tēmu “Koki un citi apstādījumi Ādažos”.
Semināra apmeklētājiem bija iespēja iepazīties gan ar to, kā attīstījušies Ādažu centra apstādījumi pēdējo četru gadu laikā,
gan arī ar Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta procesu un rudenī sagaidīto rezultātu. Bija liels prieks dzirdēt labus vārdus no
nozares kolēģiem gan par Ādažu daudzgadīgo puķu dobēm, gan arī saņemt kom@Adazu_novads

plimentus par rekonstruētā Gaujas ielas
posma vizuālajiem un tehniskajiem risinājumiem. Tuvāku un tālāku novadu kaimiņi
ir pamanījuši izmaiņas Ādažu novadā!
Iveta Grīviņa
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Finansējums pirmsskolas izglītībai privātajos bērnudārzos 2018. gadam

No 2018. gada janvāra Ādažu novadā deklarētajiem bērniem no pusotra līdz četru
gadu vecumam līdzfinansējums pirmsskolas izglītības programmas apguvei
privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
noteikts 233,63 eiro mēnesī. Līdzfinansējums bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5–7 g.)
noteikts 212,17 eiro mēnesī no 2018. gada
1. janvāra līdz 2018.gada 31. augustam un
168,01 eiro mēnesī no 2018. gada 1. septembra līdz 2018. gada 31. decembrim.
Līdzfinansējuma aprēķinu metodiku pašvaldībām nosaka Ministru kabineta 2015.
gada 8. decembra noteikumi Nr.709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši
tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz

pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”, kur
noteikts, ka par pamatu aprēķiniem tiek
ņemtas pašvaldības izglītības iestādes
iepriekšējā gada izmaksas un audzēkņu
skaits. Tā kā 2017. mācību gada sākumā
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tika atvērta jauna grupiņa, tad bērnu
skaits pieauga, līdz ar to – viena bērna
izmaksas samazinājās. Pašvaldība, izvērtējot izmaksu svārstības un to, ka tās top
zināmas mācību gada vidū, pieņēma lēmumu līdzfinansējumu bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, mainīt mācību gada sākumā.
Uzziņai: līdzfinansējuma summa atkarībā
no bērnu vecuma saistīta ar Ministru kabineta 2016. gada decembrī pieņemtajiem

grozījumiem noteikumos un izmaksu aprēķināšanas metodikā, kas paredz atšķirīgu kārtību līdzfinansējuma aprēķināšanai bērniem obligātajā izglītības vecumā.
Līdzfinansējuma apmērs bērniem no 5
gadu vecuma ir mazāks, jo valsts piešķir
mērķdotāciju pedagogu atalgojumam un
nodrošina daļēju finansējumu mācību līdzekļu un materiālu iegādei. 2017. gadā
pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītībai saņēma 399 Ādažu novadā
deklarētie bērni. Pašvaldības mājaslapas
www.adazi.lv sadaļā “Izglītība – bērnudārzu tāmes” bērnu vecākiem ir nodrošināta pieeja visai informācijai vienkopus,
tai skaitā Ādažu novada izglītības iestāžu
izdevumu tāmēm 2018. gadam.
Ināra Briede

Ēnu dienā Ādažos viesojās jaunieši pat no Daugavpils, Kokneses un Mārupes, iepazīstot pašvaldības policiju, Ādažu bērnudārza mūzikas skolotāja darbu un piedaloties karjeras izaugsmes pasākumā “Kā realizēt savus sapņus” Ādažu Kultūras centrā.

Veseli un aktīvi gan mazi, gan lieli!

Marts Veselības projektā sācies ar daudzām jaunām aktivitātēm. Ādažu novada
mazākie iedzīvotāji Kadagas pirmsskolas
izglītības iestādē aktīvi piedalās ritmikas un vispārattīstošās vingrošanas nodarbībās, savukārt Ādažu pirmsskolas
izglītības iestādē mazie audzēkņi apgūst
ritmiku jau kopš februāra. Ritmiku pasniedz smaidīgā, atraktīvā deju un ritmikas skolotāja Dace Adamsone. Nodarbībās rotaļu un deju veidā bērniem tiek
attīstīta ritma izjūta, muzikālā atmiņa,
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kustību koordinācija un veiklība. Mazie
dalībnieki iepazīstas un darbojas arī ar
dažādiem interesantiem mūzikas instrumentiem. Tiek pilnveidotas prasmes
izteikt emocijas mūzikas ritmos, tādā
veidā palīdzot attīstīt spēju pašizpausties. Savukārt vispārattīstošo vingrošanu
mazajiem ādažniekiem pasniedz vienmēr
jaukā un aktīvā ritmikas skolotāja, fitnesa trenere Līga Pastore-Kviese. Nodarbībās iekļauti akrobātikas elementi, spēles
un rotaļas, atbilstoši vecumposmam,
veicinot bērnu fizisko attīstību. Izmantojot daudzveidīgu inventāru, rotaļu un
spēļu veidā tiek apgūti dažādi vingrojumi un attīstīta veiklība. Sākot ar martu,
piektdienās, ādažniekiem vecumā no 54
gadu vecuma visa gada garumā sniegta
iespēja piedalīties nūjošanas nodarbībās
fizioterapeites Marikas Gladkijas vadībā. Pirmā nodarbība norisinājās marta

pirmajā piektdienā. Nūjošana veicina veselīgu sirds un asinsrites sistēmas darbību, palīdz nostiprināt un attīstīt dažādas
muskuļu grupas. Nodarbību mērķis ir
darbaspēju uzturēšana un organisma novecošanās aizkavēšana. Projekta ietvaros
iegādātas arī 20 pāru nūjas, ko nodarbību dalībnieki varēs izmantot. Aicinām
pievienoties un baudīt dabu svaigā gaisā!
Tikšanās vieta un laiks – piektdienas,
Gaujas iela 16 plkst. 18.00. Sekojiet līdzi
projekta aktivitātēm, pasākumiem un
jaunumiem Ādažu novada domes mājaslapā un facebook.com kontā! Aktivitātes
tiek īstenotas projekta “Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu
novadā”, Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Sanda Kaša

ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (206) 2018

Foto ─ Laima Jātniece

Ēnu dienā jaunieši iepazīst dažādas profesijas

Mīlestība
ir darbības
vārds

Linda ar mammu Lindas 15 gadu jubilejā.

Saistībā ar ažiotāžu, ko izraisīja domes
iecere veidot Dienas centru bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem un pieaugušajiem ar garīgiem traucējumiem,
turpinām iepazīties ar ģimenēm, kurās
aug bērni ar invaliditāti. Anitas Krūzmanes 16 gadīgā meita ir bērns invalīds
kopš dzimšanas, bet abiem pieaugušajiem dēliem ir invaliditātes otrā grupa.
Pirmais Anitas dēls piedzima 1981. gadā,
otrais – 1985. gadā. Abiem dēliem tagad
ir invaliditātes otrā grupa. Kad Anitas
abi dēli jau bija pasaudži, viņa satika savu
otro vīru, kurš arī pats ļoti gribēja bērnus. Tā pasaulē nāca Anitas trešais bērniņš – ilgi gaidītā meitiņa Linda. Viņa
piedzima ar Dauna sindromu, kas ir iedzimta ģenētiska īpatnība.* Anita stāsta,
ka pēc dzemdībām no slimnīcas personāla saņēmusi jautājumus – vai pirms
dzemdībām neveica analīzes? Analīzes
tika veiktas, bet, kā vēlāk izrādījās, ne
visas nepieciešamās, lai noteiktu Dauna
sindromu auglim. Anita nezināja, kāda
būs dzīve tālāk, ko vispār praktiski nozīmē šī diagnoze, kā to uztvers radi, draugi
un vīrs… Izmisums bija liels, šaubas un
neziņa… Anita ir pateicīga savam vīram
Guntim, ar kuru kopā ir teju 20 gadus, ka
viņš bija pietiekami stiprs, lai pieņemtu
savu likteni. “Viņš Lindu ļoti mīl,” stāsta Anita. Vasarā Anita pie sevis aicināja vairākas mammas, kurām ir bērni ar
Dauna sindromu, lai gūtu pieredzi un
zināšanas. Anita domā, ka varbūt ar mācīšanās prasmēm Lindai veiktos labāk, ja
divu nedēļu vecumā smadzenēm nebūtu
trūcis skābeklis. Kad Lindai bija tikai divas nedēļas, viņa aizrijās, un smadzenes
bija skābekļa badā. Linda nonāca reanimācijā.
SEKO MUMS:
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Daži vārdi
Šobrīd, 16 gadu vecumā, Linda runā
pavisam maz. Ir cilvēki, kuri ar Dauna
sindromu var beigt skolu, koledžu un
reizēm pat arī universitātes, taču Anita
domā, ka Linda to nevarēs. Līdz septiņu
gadu vecumam Linda gāja specializētajā
bērnudārzā Rīgā. Tagad – Strazdumuižas specializētajā internātskolā. Sarunas
laikā Anita rāda video, kur Linda, klausoties dzejoli, ar roku kustībām atveido
dzejā aprakstītos tēlus un kopā ar citiem
šīs skolas bērniem dejo mūzikas pavadībā. Ikdienā Linda visbiežāk kādu vārdu
pasaka vien tad, ja ir ļoti, ļoti iepriecināta un pārsteigta, piemēram, nogaršojot
kādu īstu kārumu, viņa izsaucas: “Garšīgs!” Šajā vārdā gan grūtības sagādājot
burta “r” izruna. Ja
vakarā ar mammu
kopā skatīsies kādu
filmu, tad Linda izsaucas “Patīk!” To,
cik daudz no redzētā Linda patiešām
saprot, mammai
grūti teikt.
Mājas – skola –
mājas
No rīta Anita Lindu aizved uz speciālo skolu un pretī
dodas jau pēc pusdienām. Linda ļoti
ātri nogurst, tāpēc
līdz dienas beigām
skolā nepaliek. Abām īpašs brīdis dienā
ir satikšanās, kad mamma ierodas pēc
meitas. Tad abas smaidot skrien viena
otrai pretī. Arī intervijas laikā Anita uztraucas, lai nenokavētu mirkli, kad Linda
pēc pusdienām viņu gaida. Kā vienmēr.
@Adazu_novads

Šeit un citviet rakstā foto no privātā arhīva

MŪSU CILVĒKS
Citādi Linda var saskumt. Kad atgriežas
mājās, Linda allaž grib pagulēt. Pēc tam,
kad ir atpūtusies, var spēlēties ar lellēm
vai griezt no reklāmu bukletiem dažādas
figūras, kas ir viņas mīļākā nodarbošanās. Lindai patīk zīmēt, veidot un krāsot,
bet burtus viņa pazīst tikai lielos. Tieši
tādus viņa prot arī uzrakstīt. Mamma
stāsta, ja Lindai ir labs garastāvoklis,
viņa var nosaukt arī ciparus.
Nekad nav raudājusi
Meklējot informāciju par šo diagnozi,
atrodu formulējumu: “Ar šo slimību slimojošajiem raksturīga labsirdība, atklātība, emocionalitāte, bērni bieži vien ir
ļoti muzikāli un labi zīmē.” Vai tiesa, ka
cilvēki ar šo diagnozi pārsvarā ir mierīgi,
nav raksturīgas dusmu lēkmes? “Jā, Linda patiešām ir mūsu saulīte, viņa ir mierīga, mīļa. Viņa nekliedz, nebļauj, nav
agresīva, viņa nekad pat nav raudājusi. Ja
Lindai kaut kas nepatīk, viņa var parādīt
man kulaku un tai pat laikā pati pasmieties par to,” stāsta mamma Anita. Lielāko
prieku vasarās Lindai sagādājot peldēšanās Baltezerā. Ziemā gan uz aktivitātēm
viņa ir grūti pierunājama, kaut arī tās
būtu ļoti nepieciešamas, jo ir liekais svars.
Kad ziemā mamma aicina iet pastaigās,
allaž saņem noraidījumu. Bez iedzimtās
slimības Lindai ir arī citas kaites, piemēram, plakanā pēda, paaugstināts cukura
līmenis asinīs, nepieciešamas brilles un
dzirdes aparāts, arī ortopēdiskie zābaki.
Cilvēkiem ar Dauna sindromu ir izteikti
mazs deguns, tāpēc bieži nākas sasirgt
arī ar dažādām elpceļu slimībām. Tā kā
Lindai ir sausa āda, regulāri dodas arī uz
virpuļvannu Baltezerā. Visvairāk Lindai
pašai patīk smilšu
terapija, kur smilšu kastē var izveidot savu pasauli
ar cilvēciņiem, lellītēm. Valsts rehabilitāciju Baltezerā
apmaksā tikai divas reizes gadā. Ja
rehabilitācijas pakalpojumus vēlas
izmantot biežāk,
tas jādara par personīgajiem līdzekļiem. Pašvaldība
par dažādām terapijām, kas nepieciešamas bērnam
– invalīdam, apmaksā pusi.
Vākt zīmodziņus – pazemojoši
Anita pēc Lindas piedzimšanas vairs nevarēja strādāt, tagad viņai ir trūcīgā statuss, viņa pati ir arī Lindas asistents, taču
ar asistenta algu izdzīvot ir ļoti grūti.
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ka viņu ļoti sāpina interneta komentāri,
kur, piemēram, kāds BMW šoferis ietriecas kokā, bet komentētāji raksta – daunis, daunis… Cilvēki tik bieži mētājas
ar vārdiem, kuri nozīmi nesaprot. Anita sapņo par to, ka Linda varbūt varētu
kādreiz dzīvē strādāt kādu vienkāršu
darbiņu. Ārvalstīs cilvēki ar šādu diagnozi daudz biežāk redzami, strādājot
kafejnīcās, veikalos, veidojot dažādas interesantas un skaistas lietas. “Visvairāk
mūs, protams, satrauc, kas notiks ar Lindu, kad mūsu vairs nebūs,” atzīst Anita.
Viņai pašai vislielāko prieku sagādā dažādas romantiskas krievu filmas. Tās uz
mirkli ļauj aizmirsties…

Linda Baltezera pludmalē, netālu no mājām.

Lai apliecinātu, ka Linda ir bijusi pie visiem speciālistiem, uz katra dokumenta
ārstam jāuzliek zīmogs. Staigāt un vākt
šos zīmodziņus Anitai šķiet pazemojoši.
Valsts diemžēl ir izveidojusi šādas normas. Tā kā Anitas vīrs ir 3. grupas invalīds, finansiāli iztikt nav viegli. “Cik vien
varu, cenšos sevi aizstāvēt,” stāsta Anita.
Sapnis par Dienas centru
Anita ir bijusi uz visām apspriedēm par
centra izveidi un ļoti cer, ka Linda tajā
varētu darīt ko interesantu un saistošu.
Anita saprot, ka cilvēku izpratnes līmenis par šāda veida saslimšanām ir ļoti
minimāls, jo pat viņas pašas radinieku
lokā ir cilvēki, kuri domā, ka Linda ir pārāk izlutināta, nevis slima. Anita atzīst,

* Dauna sindroms ir viena no hromosomu
pataloģijas formām, kad 46 hromosomu vietā
ir 47 hromosomas, kas rada fiziskās un garīgās attīstības atpalicību. Bērniem ar Dauna
sindromu mācīšanās ir daudz lielāks izaicinājums nekā citiem bērniem, taču, daudz un
regulāri ar viņiem strādājot, var panākt pārsteidzošus rezultātus. Cilvēki ar Dauna sindromu ne vien pabeidz skolas, bet arī koledžas
un reizēm universitātes. Jo agrāk un intensī-

vāk ar bērnu sāk strādāt, jo labāki rezultāti
sasniedzami. Bērni var labi iekļauties skolu
vidē un pieaugušie ar Dauna sindromu var ar
panākumiem strādāt dažādus darbus. Mācību
grūtības eksaktajos priekšmetos bieži vien novērš audzinātāju uzmanību no bērna spējām
un talantiem citās sfērās. Visās attīstītajās
pasaules valstīs bērni ar Dauna sindromu tiek
veiksmīgi iekļauti skolās. Cilvēki ar Dauna
sindromu var strādāt gan ofisos, viesnīcās, res-

torānos, slimnīcās, gan citās vietās. Viņi savu
darbu dara ar precizitāti, entuziasmu un atbildību. Pateicoties veiksmīgai integrācijai sabiedrībā, daudzās valstīs cilvēki ar Dauna sindromu dzīvo neatkarīgi no vecākiem, pārsvarā
kopā ar draugiem jeb grupu mājās. Tomēr ir
arī cilvēki, kuri dzīvo paši savās mājās.
Pēc Rūpju bērna materiāla “Personu ar garīgās attīstības traucējumiem raksturojums”,
www.maminuklubs.lv

Monika Griezne

Veiks meža izstrādes darbus Ādažu novadā pie Ataru ezera
SIA “Rīgas meži” veiks meža izstrādes
darbus pie Ataru ezera Ādažu novadā, lai
nodrošinātu meža ilgtspējīgu ekoloģisko
vērtību, rekreatīvo un ekonomisko funkciju uzturēšanu ilgtermiņā.
Darbi nodrošinās optimālus augšanas
apstākļus spēcīgākajiem kokiem, dodot
tiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un
bioloģiskiem faktoriem noturīgāka mežaudze.
Vienlaicīgi tiks uzlabota meža vides
rekreatīvā vērtība, kā arī nodrošināta iespēja plašākai bioloģiskās daudzveidības
attīstībai gan meža zemsedzē, gan kokos.
Meža izstrādes darbu laikā tiks cirsti

koki krājas kopšanas un vienlaidu izlases ciršu veidā, izcērtot pameža krūmus
un mežu vienmērīgi izretinot. Zarus
un citus ciršanas atlikumus darba gaitā
un pēc darbu pabeigšanas paredzēts no
meža izvest, atstājot no zariem tīru un
sakoptu vidi.
Meža izstrādes darbi tiks veikti 32ha lielā
platībā. Teritorijā, kurā notiks mežistrādes darbi, dabā tiks izvietoti gan informatīvi plakāti, gan brīdinājuma zīmes.
Darbu plāns
Darbi tiks uzsākti 2018. gada martā vai
aprīlī (atkarībā no laika apstākļiem) un
pabeigti 2018. gada oktobrī.
Ierobežojumi

Meža izstrādes darbu laikā drošības apsvērumu dēļ konkrētajā teritorijā būs
spēkā šādi ierobežojumi:
1. Aizliegta jebkādu mehanizēta transporta līdzekļu kustība visā teritorijā, t.sk.
arī visos meža ceļos un dabiskajās brauktuvēs;
2. Aizliegta gājēju un riteņbraucēju kustība visā mežistrādes teritorijā mežā, uz
meža ceļiem un dabiskajām brauktuvēm.
Minētie ierobežojumi neattieksies uz
SIA “Rīgas meži” darbiniekiem un meža
izstrādes un kokmateriālu transportēšanas darbu veikšanā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

SIA “Rīgas meži”

Ādažu vidusskola – otrā labākā satiksmes drošības skola

Ceļu satiksmes drošības direkcijas
(CSDD) 2017. gadā rīkotajā konkursā “Labākā satiksmes drošības skola”
pirmajā vietā ar 281 punktu ierindojās
Strautiņu pamatskola Alūksnes novadā,
bet otro vietu, atpaliekot par 18 punk8

tiem, ieņēma Ādažu vidusskola. Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) 2008.
gadā uzsāka konkursu “Labākā satiksmes
drošības skola”, aicinot skolas piedalīties
projektos “Jauno satiksmes dalībnieku
forums” un “Gribu būt mobils!”. Konkursa mērķis bija veicināt skolu un pedagogu
vēlmi līdzdarboties satiksmes drošības
projektos, audzinot un gatavojot jauno
satiksmes dalībnieku paaudzi drošai ceļu
satiksmei. Pagājušajā gadā konkursā “Labākā satiksmes drošības skola” bija startējusi 221 Latvijas izglītības iestāde, un
labāko desmitniekā no Pierīgas skolām
izdevās iekļūt arī Baložu vidusskolai.

Daudzās Latvijas skolās, piemēram, Baložu vidusskola, audzēkņi satiksmes drošības pulciņa nodarbībās var padziļināti
apgūt šīs svarīgās zināšanas un iemaņas
gājējiem, pasažieriem, velosipēdu un mopēdu vadītājiem. Savukārt Ādažu vidusskolā, kur satiksmes drošības mācības
pamatā veic klašu audzinātāji un sociālo
zinību pedagogi, skola kopīgi ar vecāku
padomi pieņēmusi lēmumu, ka visiem
ādažniekiem, sākot no 4. klases, mācību
gada laikā ir jānokārto velosipēdu vadītāju eksāmens, lai Ādažu velosatiksmē
iekļautos zinoši jaunie velobraucēji.
Apriņķis.lv
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Foto ─ Ādažu Fotogrāfu biedrība

Aicina piedalīties skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu konkursā!

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

ceļabiedriem vasarā, piedāvājot savas
idejas un to īstenošanu radošajās darbnīcās Ādažu novadā! Ādažu novada dome
izsludina skolas vecuma bērnu vasaras
radošo darbnīcu programmu konkursu
ar mērķi iegūt labākās programmas un
to īstenošanu, kas veicinātu saturīgu un
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizētu veselīgu dzīvesveidu, attīstītu
komunikācijas prasmes, radošumu un
komandas darba iemaņas.
Radošo darbnīcu mērķgrupa – Ādažu
novadā administratīvajā teritorijā dek-

larēti bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem.
Konkursu līdzfinansē Ādažu novada
dome. Konkursa koordinators un kontaktpersona – izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede, tālrunis
67895700, e-pasts: inara.briede@adazi.lv.
Aicinām pretendentus iepazīties ar
konkursa nolikumu un iesniegt programmas līdz š.g. 10. aprīlim plkst.17.00
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas
iela 33A, Ādaži.
Ināra Briede

Aicinām sūtīt ierosinājumus par pieturvietu papildinājumu
skolēnu ērtībām jaunajā reisā Baltezers – Alderi – Ādažu skola!
buss kursē darba dienās no pieturvietas
Baltezers (Dreimaņu iela) plkst. 7.40.
Reiss tiks izpildīts skolēnu mācību gada
laikā.
Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība
tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

Augot pieprasījumam un eksportam,
uzņēmums Felici atklājis dabīgo mušļu
ražotni Rīgas gatvē 8, Ādažos. Veikalos
jaunā dizainā un sastāvā turpmāk būs
pieejami vairāk zīmola Graci produkti,
kas tapuši sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu zinātniekiem. Investīcijas 600 000
eiro apmērā ļāvušas 750 m² ražotnē izbūvēt jaunākās
iekārtas,
kas ražo vairāku
veidu graudaugu
ga laprodu k tus,
nodrošinot pareizās proporcijas un
nemainīgi augstu

Foto ─ Diāna Taube

Ādažos atklāj dabīgo mušļu ražotni

kvalitāti. Ar paplašināšanos plānots
būtiski palielināt
ražošanas apjomus.
Produktus,
kas
pirms tam tapuši ar
rokām, tagad varēs

Foto ─ Laima Jātniece

Aicinām sūtīt ierosinājumus par pieturvietu papildinājumu šajā maršrutā skolēnu ērtībām domes Saimniecības un
infrastruktūras daļai sid@adazi.lv vai
zvanīt pa tālr. 67996265.
Jau iepriekš informējām, ka pēc iedzīvotāju ierosinājuma no šā gada 12.februāra
maršrutā Nr.5269 Baltezers–Alderi–Ādažu skola atklāts viens jauns reiss. Auto-

saražot efektīvāk, kāpinot jaudu līdz vienai tonnai stundā. “Jūtami augusi efektivitāte – jauda kāpināta vismaz desmit
reizes. Startējot ārzemju tirgos, jārēķinās
ar lēcienveida pieprasījumu, kas tikai ar
laiku kļūst vienmērīgāks. Lepojamies,
ka mēs kā 100% Latvijas kapitāla uzņēmums turpmāk varēsim sekmēt eksportu jaunā līmenī,” saka Alise Balgalve,
Graci radītāja un uzņēmuma vadītāja.
“Uzņēmuma mērķis šogad ir sertificēt
ražotni, iegūstot starptautiski atzīto BRC
(British Retail Consortium) sertifikātu,
kas apstiprina augstas kvalitātes standartus un nekaitīgumu, kā arī atbilstību
normatīvajām prasībām.
Madara Zvejniece

Zemes stunda arī Ādažos 24. martā no plkst. 20.30-21.30!

Arī šogad Pasaules Dabas Fonds aicina
piedalīties lielākajā videi veltītajā akcijā
– Zemes stunda, kas šogad norisināsies
24.03. no 20.30-21.30.
Ādažu novada dome izmantos iespēju
dimmēt (gaismas intensitātes regulēšana, precīzāk – jaudas regulēšana) ielu apgaismojumu jaunajā Gaujas ielas posmā
100 apgaismes ķermeņiem. Tā rezultātā
tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš, nesamazinot sniegtā pakalpojuma
– ielas apgaismojuma kvalitāti.
Akcijas mērķis ir vienoties ar visu pasauli rūpēs par klimata pārmaiņām un atbalstīt videi draudzīgas izvēles gan katra
SEKO MUMS:
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ikdienā, gan valstiskos lēmumos. Tāpēc
šajā Zemes stundā aicinām: Izslēdz gaismu – pieslēdzies dabai!
Kā to izdarīt?
1. Tāpat kā visus gadus, laikā no 20.30
līdz 21.30 aicinām visus novada iedzīvotājus simboliski uz stundu izslēgt gaismu. Un šajā laikā:
2. Dalīties sociālajos tīklos ar bildi, kur
esi dabā, liekot klāt mirkļa birku #zemesstunda, tādā veidā parādot, ka piedalies akcijā Zemes stunda un pieslēdzies
dabai, un tev rūp tās saglabāšana.
Anrijs Zēbergs, energopārvaldnieks

@Adazu_novads
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Piesaki čaklākos un labākos ciema cilvēkus godināšanai Baltā galdauta svētkos!

Mīļie, ādažnieki!
Nav tālu 4. maijs – Latvijas neatkarības atjaunošanas diena
– svētki, kuros līdzās citiem
Latvijas novadiem, šogad arī
mēs, ādažnieki, uzklāsim balto
galdautu un pulcēsim ap sevi
ģimeni, radus, draugus un kaimiņus, lai godinātu savas valsts
pastāvēšanu, dalītos atmiņās
par neatkarības atjaunošanas
laiku, pārrunātu ieceres sava
pagalma, apkaimes, ciema, no- Balts galdauts svētku reizē vecajā pagasta namā 20.gs.
vada un valsts nākotnei. Šogad 20./30. gados.
Baltā galdauta svētkus kuplinās Ādažu jas vislabāk zināmas.
Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi. Pirms pienācis svētku brīdis, lūdzam
Divi dziedošie autobusi ar svētku dalībnie- jau laikus padomāt par ļaudīm, kuri šajā
kiem apmeklēs 7 vietas novadā: Kadagu, svētku reizē būtu godā ceļami!
Podniekus, Garkalni, Alderus, Balteze- Varbūt tie ir klusie darba rūķi? Varbūt tie,
ru, Stapriņus un uzstāsies novada centrā kuri palīdzējuši Latviju veidot? Varbūt –
– Ādažos. Lai visi kopā sadziedātos un Latviju nosargāt? Varbūt ļaudis, kuri nesadancotos! Svētku norisi aicinām veidot savtīgi dalījušies visā, kas paša mūžā sajums pašiem, jo katram ciemam, katrai strādāts? Varbūt tie, kuri saviem bērniem
mūsu novada vietai savas “īpašās” tradīci- Latvijas mīlestību sirdī mācējuši iedēstīt?

Aicinām Jūs dalīties priekā un lepnumā
par līdzās dzīvojošajiem ļaudīm arī ar
pārējiem novada iedzīvotājiem!
Aiciniet šos cilvēkus kļūt par jūsu goda viesiem Baltā galdauta svētkos!
Lūdzam par šiem cilvēkiem līdz
2018. gada 25. aprīlim, minot viņu
vārdu, uzvārdu un nopelnus, informēt Kultūras centra projektu vadītāju Elžbetu Bukovsku uz e-pastu
elina@adazikultura.lv. Tāpat vēlams
norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju,
lai būtu iespējams sazināties nepieciešamības gadījumā. Papildu informācija pa
tālr. 67997171.
Saticība un došanas prieks radīs vēl ciešāku piederību vietai, kurā dzīvojam, radīs
lepnumu par mūsu novadu un Latviju!
Par precīzu svētku norisi, vietām un laikiem informēsim nākamajā – “Ādažu
Vēstis” aprīļa numurā. Gatavosimies Baltā galdauta svētkiem un sajutīsim sevi kā
nozīmīgu mūsu Latvijas daļu!
Elita Pētersone

Kādas fotogrāfijas stāsts…

Foto ─ Kinofotofonodokumentu arhīvs

Latvijai, sasniedzot savu 100. jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrāfijās. Arī ādažnieki veidoja Latvijas valsti.
3. stāsts – marts. Kadagas dzelzs tilta spridzināšana 1991. gada 6. martā.

Tieši pirms 27 gadiem, 1991. gadā, naktī uz 6. martu, bija mēģinājums uzspridzināt Kadagas dzelzs tiltu pār Gauju, kas veda uz
PSRS armijas poligonu. Vai tie bija nezināmi Latvijas patrioti, kas
mēģināja protestēt pret svešās armijas klātbūtni Ādažos? Vai tā bija
padomju specdienestu rūpīgi plānota provokācija?
Fotogrāfijās redzami atjaunošanas darbi, kurus veic Krievijas karavīri. Zem tilta uzraksti angļu valodā, kas liecina par padomju armijas nevēlamo klātbūtni Ādažos, aicinot armiju doties mājup.
1990. gadā Baltijas valstis atjaunoja savu valstisko neatkarību, taču
visās trijās Baltijas valstīs vēl joprojām atradās 200 tūkstošu vīru
liels PSRS karaspēks. Prātam neaptverams cipars! Laiks pēc Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 1990. gada 4. maijā bija neziņas
un draudu pilns. Neatkarības pretinieki bija ļoti aktīvi. Mihails
Gorbačovs, kurš baltiešus sākotnēji dēvēja par “pārbūves laboratoriju”, tagad mūs uzskatīja par dumpiniekiem un centās visiem līdzekļiem noturēt Baltijas republikas PSRS sastāvā.
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Ādažu poligons, kas atradās vistuvāk Rīgai, bija draudīgs un neprognozējams militārs spēks. Ādažnieki atceras, kā barikāžu dienās poligona tanki, dārdēdami pa Tallinas šoseju, viens pēc otra
devās galvaspilsētas virzienā. Pasaules pēdējā koloniālā impērija –
PSRS sabruka 1991. gada 25. decembrī, kad plkst. 19.38 Kremlī tika
nolaists PSRS karogs un pacelts jaunais zili-balti-sarkanais Krievijas karogs.
Latvijas pārstāvjiem sarunas ar Krieviju par karaspēka izvešanu bija
smagas un sarežģītas 26 mēnešu garumā ar 13 tikšanās reizēm gan
Latvijā, gan Krievijā.* Krievija vilcinājās un nepildīja Helsinkos pašrocīgi parakstītā EDSO dokumenta saistības par karaspēka ātru un
pilnīgu izvešanu no Baltijas, visādi mēģinot pasaulei pierādīt bijušo
padomju bruņoto spēku vēsturisko misiju šajā ģeogrāfiskajā rajonā.
Sarunu laikā Latvijas delegācija vēl neapzinājās to ekoloģisko zaudējumu apjomus un apmērus, ko karaspēka daļas bija nodarījušas
apkārtējai videi. Aizejošā armija pameta ar sprāgstvielām un bumbu atlūzām pilnus mācību poligonus Ādažos, Popē un Saldū, ar
raķešu degvielu un citām ne mazāk toksiskām vielām piesārņotu
grunti simtiem hektāru platībā. Par laimi, atšķirīgs viedoklis bija
Krievijas Augstākās padomes priekšsēdētājam Borisam Jeļcinam,
kurš aicināja Krievijas karavīrus nepiedalīties nekādās militārās
akcijās pret Baltiju. 1994. gada aprīlī Maskavā noslēgtā vienošanās
ar Borisu Jeļcinu par Krievijas Federācijas Bruņoto spēku pilnīgu
izvešanu no Latvijas Republikas teritorijas nozīmēja, ka Otrais pasaules karš Latvijā beidzot ir beidzies.**
Elita Pētersone

*T.Jundzis, Krievijas karaspēka izvešana no Latvijas 1992-1994:
Diplomātiska uzvara vai politiska piekāpšanās. Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2014., 68.sēj., Nr.3/4. ).
**Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgums par nosacījumiem, termiņiem un kārtību un to tiesisko stāvokli izvešanas
laikā. Parakstīts Maskavā 1994. gada 30. aprīlī. Latvijas Vēstnesis.
Nr. 144 (275). 10.12.1994.).
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Foto ─ Signija Roze

Lai rītdiena pati par sevi domā
Ēvī Upeniece liktenim nepadodas, paļaujas uz saviem spēkiem

Tēlniece Ēvī Upeniece: “Ja nu vēl ko gribētu, tad saku – es labprāt ceļotu. Esmu bijusi
pie Baikāla un Gruzijā, esmu bijusi Vidusjūras valstīs un Kubā, un Parīzē pie Valentīnas
Zeiles. Ceļošana ir dzīves greznība. Tagad labi jūtos savā būcenītī, kur strādāju, strādāju, kad vien varu.”

Baltezerā lepnu privātmāju aizmugurē, pa šauru apledojušu ceļu, iebraucot
dziļāk mežā, nonākam pie leģendārās
latviešu tēlniecības vecmeistares Goda
ādažnieces Ēvī Upenieces dzīvesvietas
Apvijām, kur māksliniece dzīvo kopš
1955. gada, kad kopā ar vīru tēlnieku
Voldemāru Rapiķi sāka celt māju. Apviju
vēsture gana raiba un notikumiem pilna.
Veiksmīgu radošo dzīves gājumu iezīmēja sekojoši skaudri notikumi — 1985.
gadā traģiski gāja bojā dzīvesbiedrs, bet
2003. gadā pārstāja pukstēt vienīgā dēla
Kārļa sirds. Zaudējumu biķeri līdz malām piepildīja ugunsgrēks, kura laikā
2014. gada janvārī līdz pamatiem nodega
māja ar visu, kas tajā atradās. Bojā aizgāja daudzi darbi, bibliotēka, arhīvs.
Palikusi viena
Ziemas vidū pirmo reizi apmeklēju tēlnieci viņas vienkāršajā saliekamajā mājā, kas
nokrāsota skandināviem raksturīgā sarkanā krāsā. Tēlniece sirdī pateicīga visiem,
kuri viņai pēc ugunsnelaimes palīdzēja
gan ar naudas ziedojumiem, gan ar sadzīviskām lietām: “Cilvēki naudā saziedoja
12 000 eiro, no tiem man nodokļos valsts
atņēma 4 000. Šī vienkāršā māja kopā
maksāja pāri par 30 000. Pārdevu Kārļa
dzīvokli. Visu laiku strādāju, pārdevu saglabājušos darbus, un tagad man ir jumts
virs galvas. Labāk nemaz nevar būt.” Ēvī
jau atvērusi dārza vārtiņus. Smalka un
trausla, balstoties uz diviem spieķiem,
tēlniece sagaida ciemiņus kopā ar labradorveidīgo suni Lori. Mazs priekšnams,
SEKO MUMS:
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paliela istaba ar nelielu virtuves leti, dušas
telpa, tualete. Ēvī optimistiski nosaka: “Lai
visiem veciem cilvēkiem tā būtu.” Gaumīgs istabas iekārtojums, pie sienām –
grafikas, uz neliela podesta melnā granītā
darināta skulptūra Melānijai. Elektriskie
radiatori piesilda telpu. Smaržo kafija. Uz
galda – stipras grāmatas — Staļina garā
ēna Latvijas mākslā 1940 – 1956 un nupat
iznākusī fotomākslinieka Gunāra Janaiša
albumgrāmata Personība un laikmets. Pie
gultas uz galdiņa – Māras Zālītes Paradīzes putni. Gaišs. Tēlniece atceras, ka vecā
māja bija eglēs, un tur vienmēr valdīja pustumsa.
Ar Ēvī Upenieci esam pazīstamas jau vairāku gadu garumā. Es priecājos viņu redzēt
smaidošu, ar skaistu matu sakārtojumu,
tumšā bikšu kostīmā. Kaklā ādas siksniņā
vienmēr neiztrūkstošā bronzas rota – “tā
manas pirmās mīlestības dāvana”.
Ēvī Upeniece ir izcila personība. Mākslas
akadēmijā viņas pasniedzēju vidū bija jau
tolaik leģendārie tēlnieki Teodors Zaļkalns, Kārlis Zemdega un Emīls Melderis.
“Zaļkalns man iemācīja plastiku, Melderis
– būvēt, bet Zemdega iedeva garu.” Tagad
Ēvī ir vienīgā joprojām radoši strādājošā
latviešu tēlniece. Augustā viņai būs 93.
dzimšanas diena.
Tēlniece smejas, kad saku, ka viņa ir mirdzoša un enerģiska leģenda: “Tagad viss
notiek daudz lēnāk. Taču joprojām visu
gribas redzēt, zināt, saprast”. Šad tad tēlniece aizbrauc “ne tālāk par Juglu”, bet nesen “gribēju spodrināt savu nacionālo identitāti un Alfā noskatījos Nameja gredzenu.”
@Adazu_novads

Ādažu Oskars
Kopš Ēvī ar dzīvesbiedru Apvijās ielika
pamatus savai mājai, viņa iedzīvojusies
novadā, kļuvusi savējā savējo vidū. Ādažos
regulāri notiek tēlnieces darbu izstādes,
godam atzīmētas mākslinieces jubilejas.
Ēvī Upeniece patiesā sirsnībā dāvājusi
ādažniekiem vienu no saviem darbiem,
alegorisko tēlu Upe Gauja, kas izgatavots
1995. gadā – meiteni savērptām tērpa krokām un matiem kā ūdenszāles. Tas kļuvis
par novada simbolisku balvu, kas tiek piešķirta cilvēkiem par sevišķiem nopelniem
Ādažu novada labā. Ēvī priecīga: “Upe
Gauja ir mūsu novada Oskars!”
Pirmais balvu saņēma komponists Gunārs
Freidenfelds. Otra pagājušā gada novembrī par mūža ieguldījumu radošās izglītības attīstībā piešķirta ilggadējai Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas direktorei Ingai Patmalnikai.
Agrāk Ēvī domājusi, ka vecumdienās savus
darbus dāvinās draugiem, taču tagad nolēmusi, ka tiem jāglabājas vienuviet: “Ādažos
ir divas gudras meitenes – vēsturniece Elita Pētersone un arhitekte Dace Medniece.
Es ar visiem štempeļiem un papīriem apstiprināju savu darbu nodošanu Ādažiem,
kas tagad apskatāmi Ādažu Vēstures un
mākslas galerijā.” Savukārt Teātra muzejā
interesenti var apskatīt Astrīdas Kairišas,
Ausmas Kantānes, Elzas Radziņas un Māras Ķimeles skulptūru ģipša atlējumus.
Slimībām nē
Runājam par jaunākajām grāmatām, par
to, ka Ēvī vēlētos apmeklēt teātrus un koncertus, bet uz pilsētu grūti izbraukāt, par
tēlnieces čaklo palīdzi Ivonni, kas apdara
smagākos mājas un dārza darbus, par labajiem kaimiņiem Ingu un Andri Dravniekiem, kuri deva pajumti, kamēr pēc ugunsgrēka tika novākti gruveši un iekārtota
jaunā māja. Ēvī pateicīga dēla Kārļa draugam Mārim Rikšim, kas vienmēr palīdz.
Runājam par Lori, kurš tik ļoti vēl gribētu
skriet pa mežu, bet nevar jau vienu laist aiz
sētas, ka mednieki nenošauj. Lorim būda
esot uzcelta nepareizā vietā, tāpēc viņš tajā
nedzīvojot: “Sunim no būdas jāredz vārti,
bet mēs to nolikām aiz mājas. Tagad Loris
pa dienu ārā uz lieveņa, aukstā laikā priekšnamā, vakaros abi skatāmies televizoru,
tad saku – ej nu čučāt, un suns paklausīgi
dodas uz priekšnamu, kur es viņam vecos
svārkos sabāzu sienu. Man ļoti gribētos
mazāku sunīti, kuru varētu rokās mīļi ņurcīt, bet tad jau Lorim sirsniņa lūzīs.”
Laiks skrien nemanot, bet acīmredzami:
“Esmu pasūtījusi Ievu, trešdienās jaunais
numurs atnāk, bet es vēl neesmu izlasījusi
11
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pat kā nelieto, ja nu vienīgi kādreiz tabletīti
miegam. Temps dzīvei gan samazinājies
“viss notiek ļoti lēni, pat pogu aiztaisu lēni.
Kustēties vajadzētu vairāk, bet grūti”.
Ēvī aicina mūs aiziet līdz “manam būcenim”. Viņa uzvelk darba drēbes, paņem rokās abus spieķus, un ejam no mājas pāri pagalmam uz darbnīcu. Kādi divdesmit soļi,
bet man dūša papēžos. Ēvī soļo ar abiem
spieķiem, Loris garajā saitē tinas viņai apkārt – priecīgs, ka saimniece iznākusi. Pie
darbnīcas durvīm divi augsti apledojuši
pakāpieni. Aivars (“Dienas” fotogrāfs, red.)
sniedz tēlniecei roku, viņa atraida palīdzī-

veco. Taču žurnālā tikai par bērnu audzināšanu, ēdiena gatavošanu un mīlas noslēpumiem. Man labāk patīk Ievas stāsti.”
Vienīgais, par ko Ēvī negrib runāt, ir veselības kaites. Smej, sakot: “Es telefona grāmatā ierakstīju savu diagnozi, jo to nav
iespējams iegaumēt. Klausies…” Nu gan.
Divi teikumi, bet tādi, ka mēli var izmežģīt,
kur nu vēl iegaumēt. Ar tādu diagnozi cilvēks nevarētu no gultas piecelties, bet Ēvī
iet un strādā. Traucē vienīgi zaudētā līdzsvara sajūta, kas sākās, kad viņai tramvajā
kāds pa telefonu pateica, ka Rīgas dzīvoklītis aplaupīts pa tīro. Taču zāles tēlniece tik-

bu: “Man jādzīvo pašai, un pašai ar visu jātiek galā. Tā šodien, lai rītdiena pati par sevi
domā.” Darbnīcā drēgns, tikai kādi trīs grādi plusos, bet tēlniece priecīga, tā esot laba
temperatūra strādāšanai. Nenākot šurp vienīgi tad, kad jau mīnus trīs un zemāk. Viņa
mūs pamāca, ka tēlniecības darbus jāskatās
no augšas, paņem spuldzi, rāda kā, un tiešām, pavisam cits skats uz skulptūrām. Ēvī
pieglauž pie sejas kādu topošu darbu, noglāsta citus un saka “mani mīļie”. Viņā ir
stipra paļaušanās, ka viss vēl būs labi.
Tekla Šaitere, raksta pirmavots
“Diena”, publicēts 23.02.2018.

Foto ─ Raimonds Birkenfelds

Gaujas ielas pārbūve Ādažos iekļuvusi skates “Gada labākā būve Latvijā 2017” finālā

Šā gada 6. martā 17 Latvijas būvniecības
nozares profesionālo organizāciju organizētās skates “Gada labākā būve Latvijā
2017” žūrija nolēma skates trešajai kārtai
– finālam virzīt 45 būves no 78 būvēm,

kuras piedalījās otrajā kārtā. Skates otrās
kārtas laikā žūrija devās astoņas dienas
ilgos braucienos pa visu Latviju, novērtēja būves dabā un tikās ar būvniekiem.
Kopā skatei “Gada labākā būve Latvijā 2017” tika pieteikta 81 būve. Trešajai
kārtai izvirzīta arī Gaujas iela Ādažos,
kas cīnās par gada labākās inženierbūves
titulu. Skates “Gada labākā būve Latvijā
2017” uzvarētāju apbalvošana notiks 28.
martā plkst. 16.00 Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.
Pirms uzvarētāju apbalvošanas 28. martā
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā “Būvniecības dienas” ietvaros notiks konference,
kurā Latvijas un ārvalstu būvnieki, būv-

materiālu ražotāji, projektētāji un inženieri dalīsies pieredzē. Pagājušajā gadā
“Būvniecības dienu” apmeklēja vairāk
nekā 900 dalībnieku.
Skates “Gada labākā būve Latvijā 2017”
žūrijas sastāvā ir 44 augstas raudzes eksperti no 23 nozares sabiedriskajām organizācijām, publiskās pārvaldes institūcijām un augstskolām. Skati “Gada labākā
būve Latvijā 2017” organizē Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība sadarbībā ar 15 nozares sabiedriskajām organizācijām. Skate notiek
jau 20 reizi, un ir viens no Latvijas simtgades oficiālajiem notikumiem.
Pēc Latvijas Būvnieku asociācijas informācijas

2018. gada 1. septembrī Ādažos, Ūbeļu
ielā 15, durvis vērs privātās vidusskolas
“Patnis” 1. klase – skola radošiem un zinātkāriem bērniem. “Patnis”, ilgus gadus
darbojoties Ādažos kā pirmsskola, tagad
piedāvās bērnus turpināt izglītot nepiespiestā, domu un ideju brīvā atmosfērā
arī skolā. Ādažos “Patņa” 1. klasē tiks
piedāvāta veselīga ēdināšana, ērts klases
telpas iekārtojums, pietiekami plaša teritorija pastaigām, rotaļām un sportam,
kā arī daudzveidīgs pēcpusdienas nodarbību klāsts, gan arī ģimeniska atmosfēra – lielāki bērni, mazāki bērni, tuvas

un sirsnīgas attiecības ar skolotājiem
(kopīgi visas skolas pasākumi, arī ar
vecākiem – koncerti, talkas, ekskursijas). Mācību pamatā būs iesaistīšanās un sadarbība, zināšanu lietošana
daudzveidīgās situācijās – tas, kas
palīdzēs iedegt skolēnos zinātkāri
un vēlmi nākt uz skolu. Skola un izglītības programma ir akreditēta līdz
2024. gadam. “Patnis” savu darbību
uzsāka kā sākumskola 1994. gadā.
“Patnis” vēsta, ka iestāde visaugstāk vērtē bērna personību un viņa vajadzības.
Visi interesentus “Patnis” gaida uz vecāku

Foto ─ Laima Jātniece

Ādažos no 1. septembra darbu sāks jauna privātskola

sapulci 10. aprīlī plkst. 18.00, Ūbeļu ielā
15 privātās pirmsskolas “Patnis” telpās.
Pēc “Patnis” informācijas

Pieņemts lēmums par precizējumiem projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas
risku apdraudējumu Ādažu novadā” aktivitātēs un laika grafikā
2018. gada 6. februāra Ādažu novada domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums
par projekta “Novērst plūdu un krasta
erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1. daļa” pieteikuma precizēšanu.
Projekta 1. daļas ietvaros plānots īstenot
Ādažu centra poldera esošā dambja un
krājbaseina atjaunošanu, centra poldera sūkņu stacijas pārbūvi, kā arī krastu
stiprinājumu izbūvi posmā no A-1 līdz
Kadagas tiltam izskalojuma vietās.
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Projekta 1.daļas ietvaros netiks īstenota Upmalu aizsargdambja pārbūve un
Gaujas labā krasta nostiprinājums. Tas
tāpēc, ka saņemts negatīvs atzinums no
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās
vides pārvaldes, plānotie būvdarbi kļuvuši dārgāki, kā arī viens no zemes īpašniekiem, kura īpašumu šķērso plānotā
aizsargdambja trase, nesaskaņo dambja
izbūvi.
Papildu tika pieņemts lēmums par pro-

jekta “Novērst plūdu un krasta erozijas
risku apdraudējumu Ādažu novadā,
2. daļa” uzsākšanas atlikšanu uz 2019.
gadu, ņemot vērā projekta 1. daļas plānoto sadārdzinājumu, kā arī dēļ domes uzņemtajām saistībām esošajos un plānotajos Eiropas Savienības fondu projektos.
Laura Indriksone
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Ādažniece Velta Priedīte svin savu 102. dzimšanas dienu!
Rakstā izmantotas Elitas Pētersones, Laimas Jātnieces un
privātā arhīva foto

šā gada ziemā Veltas kundze ārā
nemaz nav bijusi. Tieši tāpēc arī
pamesto kaķu barošana ziemas
sezonā uzticēta citiem ģimenes
locekļiem. Veltas kundze gan
vienmēr pārjautājot, vai kaķi
tiešām esot paēduši. Kad Velta
Priedīte 70. gados atnāca dzīvot
uz Ādažiem, te bijusi arī sava
saimniecība – gotiņa, cūkas un
vistas. Viens no ilgmūžības noslēpumiem meklējams arī viņas
pašas dabā – allaž bijusi mierīga un nosvērta.
Joprojām viņai patīk
pamēģināt visu ko
jaunu, tāpat nedomā,
ka agrāk zāle bijusi
zaļāka un debesis – zilākas. Veltas kundzei
ļoti garšojot saldumi.
Ja dienā izdodas apēst
pāris šokolādes konfektes un kādu cepumiņu, diena esot izdevusies. Veltai Priedītei ir divi bērni, četri
mazbērni, septiņi mazmazbērni
un viens mazmazmazbērns Jānis,
kurš ļoti labi saprotas ar vecvecvecmāmiņu. Vēlam jubilārei būt tikpat priecīgai un spēka pilnai arī turpmāk!

7. martā Ādažu novada dome, Ādažu
Pensionāru biedrība un Ādažu muzejs
devās sveikt mūsu novadnieci Veltu
Priedīti 102. dzimšanas dienā. Jubilāre
pateicās par saņemtajiem sveicieniem
un priecājās, ka viņai pievērsta tāda uzmanība,
smaidot
nosakot,
ka tagad jāgaida
“kāda apaļāka jubileja, piemēram
105 gadi, jo 102.
jau neesot nekāda
apaļā.” Pie Veltas
Priedītes viesojāmies
arī viņas 100. dzimšanas dienā. Tad, jautāta atklāt
savu ilgmūžības noslēpumu, viņa teica,
ka tās ir ilgas pastaigas svaigā gaisā, bet

Monika Griezne

Foto ─ Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Šogad naskākie peldētāji Pierīgā – Ādažu vidusskolā

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu
peldēšanās sacensībās iedalījās pusotrs
simts skolēnu no 11 mācību iestādēm.
Komandu vērtējumā labākie bija Ādažu
vidusskolas audzēkņi, kuri uzvarēja trijās no četrām vecuma grupām!
Dalībnieki jaunākajā D grupā (2006.
g.dz. un jaunāki) sacentās 25 metru brīvā
stila distancē un 4×25 metru stafetē, bet
pārējās trijās grupās peldēja 50 un 4×50
metrus. Rezultātus komandu vērtējumā
rēķināja, summējot katras skolas labākā
puiša, meitenes un stafešu komandas iegūtās vietas – respektīvi, jo mazāk punktu, jo labāk.
Kā ierasts, visvairāk dalībnieku un vissīvākā konkurence bija jaunākajā vecuma
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

grupā – startēja 31 puisis un 28 meitenes.
Komandu vērtējumā pirmo vietu Ādažu
vidusskolai nodrošināja Evelīnas Deglavas 2. vieta, Matveja Streļčenoka 4.vieta
un komandas uzvara stafetes peldējumā
(7 punkti). Otro vietu 11 skolu konkurencē ieņēma Vangažu vidusskolas peldētāji (13 p.), kuri tikai par vienu punktu
apsteidza Ādažu Brīvo Valdorfa skolu un
par trim punktiem – Babītes vidusskolu.
C vecuma grupā (2003./04. g.dz.) uzvaras izcīnīja Agnese Groza meitenēm
(29,86 s) un stafetes komanda (2:02,15),
bet puišiem otrais bija Mārtiņš Staņko (29,82). Summā Ādažu vidusskolai 4
punkti, Vangažu vidusskolai 9 un Ulbrokas vidusskolai 14 punkti.
Nepārspēti Ādažu vidusskolas audzēkņi
palika B grupā (2002./03. g.dz.), turklāt
individuāli svinēja dubultuzvaras – meitenēm pirmās divas vietas ieguva Anna
Kate Zbitkovska (30,51 s) un Elīza Zvīgule, bet puišiem Rainers Līcis-Līcītis
(27,03) un Arvils Dauksts. Likumsakarīgi ādažniekiem arī pārliecinoša uzvara
stafetē (2:02,65) un komandu kopvērtējumā (3 p.).

Piedalies
fotokonkursā
“Mans Ādažu
novads”!

KONKURSS

Aicinām foto draugus un entuziastus
piedalīties fotokonkursā “Mans Ādažu
novads”, kurā savas fotografētās bildes
var sūtīt ikviens Ādažu novada iedzīvotājs, neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās un profesionālajām fotografēšanas
iemaņām. Iesūtītajām fotogrāfijām jāraksturo vietas, cilvēki, notikumi vai
svētki Ādažu novadā. Dalībnieku pieteikumus un fotogrāfijas gaidīsim no 12.
marta līdz 2. septembrim elektroniski,
sūtot uz e-pastu: dome@adazi.lv ar
norādi “Foto konkursam” līdz konkursa
norises beigām.
Konkursa komisija noteiks līdz 20 labākajiem darbiem, kas tiks publicēti
Ādažu pašvaldības facebook.com profilā www.facebook/adazilv. Septembrī
norisināsies on-line balsošana par darbiem. Fotogrāfija ar lielāko balsu skaitu (lielāko skaitu “patīk” jeb “like”) saņems skatītāju simpātiju balvu.
Par uzvarētājiem kļūs 3 labāko fotogrāfiju autori, kurus noteiks konkursa
komisija. Pirmās vietas ieguvējs balvā
saņems 100,00 eiro, otrās – 80,00 un
trešās – 60,00 eiro. Atzinības rakstus
konkursa uzvarētājiem pasniegsim
pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā 2018. 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/Fotokonkurss “Mans Ādažu novads”.

Aprinkis.lv

@Adazu_novads
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Labākais Rīgas reģiona konkursa
“Sabiedrība ar dvēseli” projekts - “Dzīvo sapņu dārzs”

Foto – Laima Jātniece

Šogad konkursa noslēguma pasākums norisinājās 10. martā Ādažos. Tā laikā visi klātesošie varēja uzklausīt katra reģiona trīs
labāko projektu prezentācijas, piedalīties balsojumā par savu simpātiju, kā arī noskaidrot, kurš no 528 konkursa “Sabiedrība
ar dvēseli” ietvaros visā Latvijā īstenotajiem projektiem 2017. gadā tika atzīts par visvislabāko. Šogad tas bija Cēsu novadā
īstenotais projekts “Viestura un Turaidas ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums”, ko realizēja SIA “CDzP”. Liels
prieks, ka par labāko Rīgas reģiona projektu tika atzīts Ādažu novadā īstenotais nodibinājuma “Dzīvo Sapņu Fonds”
projekts “Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā”.
Pasākuma apmeklētājus ar skaistiem muzikāliem priekšnesumiem priecēja trīs Ādažu
novada mākslinieku kolektīvi: tradīciju kopa “Ābols”, jauktais koris “Saknes” un jauniešu
koris “Mundus”.
Konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” savā teritorijā organizē konkrētā pašvaldība, savukārt
pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” sniedz informatīvu atbalstu par
konkursa būtību, izdod žurnālu ar informāciju par konkursa norisi un labākajiem
projektiem katrā pašvaldībā, kā arī vienu reizi gadā (pavasarī) svinīga pasākuma laikā
godina visus labākos iepriekšējā gada projektus. Rīgas reģionā konkursus iedzīvotāju
iniciatīvām 2017. gadā īstenoja 8 novadu pašvaldības un Jūrmalas pilsēta. Kopumā
tika īstenots 141 projekts, iztērēts 208 266 eiro liels publiskais finansējums, kā arī
piesaistīti projektu īstenotāju pašu līdzekļi 35 087 eiro apmērā.
2017. gadā labākie projekti katrā reģionā
Svinīgā pasākuma laikā tika nosaukti trīs labākie projekti katrā no 5 Latvijas reģioniem (Kurzeme, Latgale, Rīgas reģions,
Vidzeme, Zemgale).
Zemgales reģionā:
Kurzemes reģionā:
1. “Audz vesels!” Rundāles novadā;
ņa drošības
1. “Volzbaha bērnu kalni
2. “Misas tirgus laukuma labiekāras ērtību
un apmeklētāju plūsm
tošana” Vecumnieku novadā.
elementi”
uzlabošanas aprīkojuma
3. “Pāces tiltiņa atjaunošana” BausVaiņodes novadā;
kas novadā.
ētas zvanu
2. “Almāles ciema kaps
nveidošana”
torņa sakopšana un pil
Alsungas novadā;
novadā.
3. “Otra iespēja” Skrundas

Rīgas reģionā:
1. “Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā!” Ādažu novadā;
2. “Pieturvietas “Meņģele” atjaunošana” Ogres novadā;
3. “Radām novadam” Jaunpils novadā.

Vidzemes reģionā:
Latgales reģionā:
1. “Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas
novada centrālajā bibliotēkā” Krāslavas novadā;
2. “Materiāltehniskās bāzes radīšana un
piemērotu apstākļu radīšana ielas kaķu pagaidu
uzturēšanās mītnē” Līvānu novadā;
3. “Vaco sāta” Riebiņu novadā.

1. “Viestura un Turaidas ielu Cēsīs
pagalmu labiekārtošana – bērnu
laukums” Cēsu novadā;
2. “3 saujas kino” Līgatnes novadā;
3. “Trijdekšņu izgatavošana novada mākslas kolektīviem” Pārgaujas novadā.

Vēl nav zināms, kur notiks nākamais konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” noslēguma pasākums, tomēr, lai radītu iespēju
piedalīties tajā arī pašiem, aicinām iedzīvotājus pieteikties ar savu projektu 2018. gada projektu konkursā Ādažu novadā!
Uzziņai: Ādažu novada dome jau kopš
2010. gada savā teritorijā īsteno konkursu “Sabiedrība ar dvēseli”, kas tika
uzsākts kā Nīderlandes fonda KNHM
(kas ir saīsinājums no fonda nosaukuma
14

“Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij”) (turpmāk
– KNHM) iniciatīva, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju izstrādāt un pašiem īstenot
savus projektus.

Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” tika
aizsākts 1978. gadā Nīderlandē, un tikai
1990. gados KNHM paplašināja savu
darbību uz ārpusi, pārsvarā centrālajā
un austrumu Eiropā. Latvijā fonds
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PROJEKTI
pirmo reizi sāka darboties 2003.-2004.
gadā. 2014. gads bija pēdējais, kad Nīderlandes fonds, sadarbībā ar partneriem
(pašvaldībām, biedrībām) organizēja šo
konkursu. 9 gadu laikā, kopš KNHM finansiāli atbalstīja iedzīvotāju iniciatīvas
Latvijā, tika īstenoti vairāk nekā 1300 dažādi projekti aptuveni 30 pašvaldībās.
Lai turpinātu veiksmīgi iesākto ideju un
iedzīvotājiem sniegtu iespēju saņemt

finansējumu savu ideju īstenošanai arī
turpmāk, ar 2014. gadu “Sabiedrība ar
dvēseli” programmas vadību pārņēma
Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība – “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. Šobrīd pašvaldību apvienībā ir apvienojušās 53 Latvijas pašvaldības. Tās
ir tās Latvijas vietējā līmeņa pašvaldības,
kas atbalsta sabiedrības iniciatīvas, īsteno savās teritorijās konkursu “Sabiedrība
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ar dvēseli” (vai konkursu ar citādāku nosaukumu). Konkursa ietvaros iedzīvotāji
raksta projektus, pašvaldībās izveidotās
žūrija tos izvērtē, un atbalstītie projekti
saņem attiecīgās pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īstenot, dodot savu
ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai
videi.
Inga Pērkone

Jauniešu kora “Mundus” koncerts Ādažu Kultūras centrā

Jauniešu koris “Mundus” 3. martā Ceriņu
zālē aicināja uz muzikālās visatļautības
koncertu “...Bez robežām.” Jaunieši dziedāja savas mīļākās dziesmas pa vienam,
duetos, trio... Un spēlēja arī dažādus mūzikas instrumentus.

Foto ─ Santa Birziņa

Maija Drunka

ĀDAŽU PAŠVALDĪBAS POLICIJA INFORMĒ, KA ATRAŠANĀS UZ LEDUS ATKUŠŅA LAIKĀ VAR BŪT BĪSTAMA!
Vietas, kur ledus vienmēr būs plānāks:
• Upju sašaurinājumi. Upju sašaurinājumos veidojas caurtece, palielinās ūdens tecējuma ātrums
un siltais ūdens upju dibenā sajaucās ar pārējo
ūdeni un paceļas augšpusē, tāpēc šajā vietā
ledus ir vienmēr plānāks.
• Zem tiltiem. Zem tiltiem ledus vienmēr ir
plānāks gaisa cirkulācijas un straujākas caurteces dēļ.
• Pie krastiem. Dabīgo ūdens svārstību rezultātā, kā arī, kūstot ledum un sniegam, ledus tiek atrauts no krastiem. Arī tumšais pamats sekmē ātrāku kušanu.
• Pie krastiem, apaugušiem ar niedrēm. Pie krastiem, kas apauguši ar niedrēm, ledus vienmēr ir trauslāks un neizturīgāks.

• Zem ledus tumši priekšmeti. Ledus šādās vietās būs plānāks.
• Kanalizācijas, strauta ieteku vietās. Ledus vienmēr ir plānāks
kanalizācijas ūdeņu ieteku vietās to augstākas temperatūras dēļ
un strautu ieteku vietās- straujas ūdens kustības dēļ.
• Vietas ar zemūdens izciļņiem. Ledus ir plānāks vietās ar zemūdens izciļņiem straujas ūdens kustības dēļ šajās vietās.
• “Auksto avotu” vietās. Ziemas periodā, kad ūdenskrātuvēs
ūdens temperatūra zem ledus kārtas ir ap 0 ºC, “aukstie avoti”
saglabā savu konstanto temperatūru – ap + 8 ºC, līdz ar to šajā
situācijā tie kļūst par “siltajiem” un virs tiem ledus ir plānāks.
• Citās vietās (platu upju grīvās, krauju nogāzēs, pie muliņiem,
zemesragu tuvumā, āliņģu vietās, upēs ar spēcīgu straumi).
• Kuģu ceļos. Kuģu ceļos ziemas periodā ledus ir neizturīgāks un plānāks, jo kuģošanas laikā tas bieži tiek salauzts.

ATCERIETIES!

Ja ielūsti, skaļi sauc palīgā!
Ja redzi kādu ledū ielūzušo – NEKAVĒJOTIES ZVANI “112”!
Vienīgais, kā vari palīdzēt ielūzušajam, krastā esot līdz glābēju ierašanās brīdim, apmēram no 2–5m attāluma pamest auklu, virvē sasietus
apģērba gabalus, garu koku.
Ja ielūstot, no ūdens uz ledus izdodas izkļūt paša spēkiem, attālinies no bīstamās vietas guļus veļoties pa ledu, tālāk rāpus virzoties līdz
krastam.
Ielūstot, lai cik grūti tas būtu, jācenšas saglabāt miers, nostabilizēt elpošana un pēc iespējas mazāk kustēties līdz glābēju ierašanās brīdim.
Ādažu pašvaldības policija
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads
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PROJEKTI

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas
3. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros
Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 3. kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Lauku attīstības programmas 2014.–2020.
gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros
apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās
attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē
19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2018. gada 25. aprīļa līdz 2018. gada

25. maijam.
Projektu iesniegumus var iesniegt:
• papīra formā 2 eksemplāros biedrības
“Gaujas Partnerība” birojā Ādažos, Pirmā ielā 38A, (tiem pievienojot 1 kopiju
elektroniskā formātā, datu nesējā) (no
25.04.2018. līdz 25.05.2018. plkst.14:00);
• elektroniski Lauku atbalsta dienesta
(turpmāk LAD) elektroniskajā pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login
vai elektroniska dokumenta formā, kas
noformēts atbilstoši Elektronisko dokumentu likumā noteiktajai kārtībai, nosūtot
to uz e-pastu lad@lad.gov (no 25.04.2018.

līdz 25.05.2018. plkst. 23:59).
Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir 48 087,65 EUR. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam
projektam – 25 000 EUR. Maksimālā atbalsta intensitāte – 70 %; 80 %, ja ir kopprojekts.
Projekta īstenošanas termiņš. Būvniecības gadījumā projekta īstenošanas termiņš
ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas
par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
pārējo projektu īstenošanas termiņš 1 gads
LAD lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu vērtēšanas kritēriji un projekta iesniegumā papildu iekļaujamā informācija
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).
Projektu izvērtēšanai nepieciešamā informācija, kas jāiesniedz projekta iesniegumā

sadaļā “Papildu informācija, kas sniedza- ņemt atbildes uz jautājumiem un iesniegt
ma saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” projektu iesniegumus papīra formā iespē– sasniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, jams biedrības “Gaujas Partnerība” birojā:
atbilstoši 1.1. rīcībai noteiktajam rezultatī- Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A.
vajam rādītājam. Jāiesniedz arī Atbalsta SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski
pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par biedrības “Gaujas Partnerība” mājas lapā:
projekta atbilstību vietējās attīstības stratē- www.gaujaspartneriba.lv
ģijā attiecīgajai rīcībai noteiktajiem projektu Kontaktinformācija:
vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritē- • Gunta Dundure, ELFLA administratīvā varijam atbilstošo punktu skaitu un pamatojot dītāja (mob.: +371 26566190, e-pasts: gunta.
punktu skaita atbilstību.
dundure@adazi.lv);
Ar pilnu sludinājuma tekstu var iepazīties bied- • e-pasts vispārīgiem jautājumiem:
rības mājas lapā: www.gaujaspartneriba.lv un gaujaspartneriba@inbox.lv.
Lauku atbalsta dienesta
EIROPAS SAVIENĪBA
mājas lapā www.lad.gov.lv.
Iepazīties ar vietējās
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
attīstības stratēģiju, saEIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

LIAA Siguldas biznesa inkubatorā
atvērta pieteikumu pieņemšana inkubācijas posmam

Līdz š.g. 19. martam uzņēmumi ar skaidru biznesa modeli, kas nav vecāki par 3 gadiem, var iesniegt pieteikumus inkubācijas atbalstam.
Siguldas biznesa inkubatora pakalpojumi tificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Šo lapa inkubācijas posmam atrodama šeit:
ir pieejami 12 novadu teritorijās - ne tikai pakalpojumu iegādi nodrošina LIAA. In- http://ej.uz/inkubacijas_pieteikums. PieSiguldas, bet arī Alojas, Ādažu, Carnika- kubācijas programmā uzņēmējiem ir iespēja ejamas arī individuālas konsultācijas par
vas, Garkalnes, Inčukalna, Krimuldas, pretendēt arī uz grantu (ar 50% līdzfinan- iestāšanās procedūru, iepriekš piesakoties:
Limbažu, Mālpils, Salacgrīvas, Saulkrastu sējumu) līdz 10 000 EUR pakalpojumu un sigulda@liaa.gov.lv vai zvanot: 62400903.
un Sējas novadu uzņēmējiem un uzņēmēj- līdz 5 000 EUR aprīkojuma iegādes izmaksu LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti
darbības uzsācējiem. Inkubācijas atbalsta segšanai. Pakalpojumu sākotnēji 100% ap- ERAF projekta “Reģionālie biznesa inkuietvaros inkubatora dalībniekiem ir iespēja mērā apmaksā uzņēmējs. Granti aprīko- batori un radošo industriju inkubators”
saņemt ne tikai konsultācijas un apmācī- juma iegādes līdzfinansēšanai pieejami no ietvaros.
bas, bet arī 50% līdzfinansējumu biznesa otrā inkubācijas gada. Programma pieeja- LIAA Siguldas biznesa inkubatora aktiviattīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegā- ma uzņēmumiem, kas nav reģistrēti ilgāk tātēm var sekot līdzi Facebook lapā: https://
dei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, par trim gadiem, un tā ilgst līdz 4 gadiem, www.facebook.com/LIAASigulda
dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām kamēr uzņēmums ir sasniedzis inkubāci- Signe
Millere,
tālr.
62400903,
konsultācijām un prototipu izstrādēm, ser- jas mērķus. Pieteikuma kārtība un veid- sigulda@liaa.gov.lv, www.liaa.gov.lv.
UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu
Vēstis” (Nr.206) izdots informatīvs pielikums
(Nr.203), kurā publicēti šādi Ādažu novada
domes saistošie noteikumi:
Nr.3/2018 (27.02.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes 28.11.2017. saistošajos noteikumos
Nr.49/2017 “Saistošie noteikumi par sociālās
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palīdzības pabalstiem trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) krīzes situācijā””.
Nr.6/2018 (27.02.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.1/2018
“Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2018. gadam””.
Šie saistošie noteikumi publicēti arī Ādažu

novada domes mājaslapā www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepazīties Ādažu novada Klientu apkalpošanas centrā Gaujas ielā
33A, 1. stāvā, Ādažu novada Sociālajā dienestā
Gaujas ielā 13/15, SIA “Ādažu Namsaimnieks”
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada bibliotēkā
Gaujas ielā 27B.
ĀDAŽU VĒSTIS 15. MARTS (206) 2018

NOVADĀ
Aiz loga balta ziema, un aizritējuši šī gada pirmie mēneši bibliotēkā. Ikdienā jūtam, cik liela interese Ādažu novada iedzīvotājiem
– gan lieliem, gan maziem – ir
par bibliotēku! Teju katru dienu
bibliotēkā elektroniski reģistrējam vismaz vienu jaunu lasītāju,
tā papildinot mūsu jau tā kuplo
lasītāju pulku. Katra jauna diena
bibliotēkā ir interesanta – Ēnu dienā mazie lasītāji arī iejutās mūsu, bibliotekāru,
darbā, kaut arī nebija pieteikušies. Tā ir
mūsu ikdiena, ko varējām viņiem parādīt.
Neliels pulciņš interesentu iesaistījās arī
mūsu sniegtajās konsultācijās par tēmu
Drošs internets, kas ir ļoti svarīgi šobrīd,
lietojot pieejamās tehnoloģijas. Priecē, ka
bibliotēku arvien vairāk apmeklē daudz
jaunu vecāku kopā ar saviem mazuļiem,

pašiem jaunākajiem lasītājiem, tādēļ domājam, kā padarīt laiku interesantāku visiem. Ar prieku uzņemam mazos topošos
lasītājus no skolas un bērnudārziem, kuri
nāk uz Pirmo iepazīšanos ar bibliotēku.
Noslēdzies 2017. gada “Bērnu, jauniešu,
vecāku žūrijas” ekspertu darbs – sniegts
vērtējums par izlasītajām grāmatām. Ar
interesi gaidīsim visas Latvijas Bērnu žūrijas dalībnieku kopējo vērtējumu visām

Pirmā iepazīšanās ar bibliotēku

tikšanos ar bibliotēku” bija ieradušies 56 aktīvi un zinātkāri bērni, piepildot bibliotēkas
telpas ar savām čalām un jautājumiem. Bija patīkams pārsteigums, kad uzzinājām, ka
vairāki no viņiem jau bija viesojušies bibliotēkā un ir mūsu
lasītāji! Bērnu “vilcieniņš”
bibliotēku iepazina, apstājoties pieturās – Abonementā,
Lasītavā un Bērnu nodaļā. Bibliotekāres
bērnus iepazīstināja ar bibliotēku, tās
noteikumiem, grāmatu izvietojumu un
Foto ─ bibliotēkas arhīvs

15. februārī, dzestrā ziemas rītā, Ādažu vidusskolas 1.b un 1.c klases skolēni
apciemoja Ādažu bibliotēku. Uz “Pirmo

vecuma grupām, ko uzzināsim
noslēguma pasākumā š.g. 10.
martā, kas norisināsies Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa
zālē. Visiem mūsu bibliotēkas
grāmatu ekspertiem noslēguma pasākums notiks pavasarī.
Tikko atzīmējām mūsu kaimiņu
– Lietuvas un Igaunijas simtgades svētku dienas. Aizsācies arī
mūsu Latvijas simtgades gads. Bibliotēkā
ikviens Ādažu novada iedzīvotājs var atnākt un atstāt savu rakstisku sveicienu
un novēlējumu Latvijai šajos nozīmīgajos svētkos, kas paliks mantojumā turpmākajām paaudzēm. Ar labām domām
un gaišiem novēlējumiem gaidīsim ikvienu pie mums, bibliotēkā!
Foto ─ bibliotēkas arhīvs

Ādažu bibliotēkas lasītāju pulks arvien aug

Sandra Orlovska
Ādažu novada bibliotēka

to daudzveidību – gan ar pašu mazāko,
gan lielāko, gan ar daudz interesantām
un izzinošām grāmatām. Pirmklasnieki
uzzināja, kādā veidā tiek meklētas grāmatas, kā tās pareizi novietot bibliotēkas
grāmatu plauktos. Nobeigumā mūsu
mazie ciemiņi kopīgi nodziedāja jauko
dziesmiņu par alfabētu un uzcienājās ar
garšīgiem našķiem. Sakām paldies klašu
audzinātājām Dacei Zbitkovskai un Iritai Skaistkalnei–Virkai un mazajiem apmeklētājiem par uzmanīgo klausīšanos!
Kristīne Ogorodņikova
Ādažu novada bibliotēka

SDK “Dēka” gatavojas dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos. Dalībnieki ne tikai intensīvi apgūst koncertprogrammas repertuāru, bet
arī rūpējas par svētku tērpiem. Līdz šim
kolektīva rīcībā bija nepilnīgi nokomplektēti tērpi 10 dejotāju pāriem. Vairākus gadus tika meklēta iespēja sagādāt trūkstošos tērpus un to atribūtus. Nedaudz tērpu
atribūtu kolekciju papildināja paši dalībnieki, izmantojot konkursu “Sabiedrība
ar dvēseli” un ziedotāju līdzekļus, tomēr
Dziesmusvētki tuvojās strauji un vajadzēja meklēt radikālākas iespējas. Tad
tika iesaistīta “Ādažu novada pensionāru
biedrība”, kas izstrādāja projektu “Tautas
tērpi Senioru deju kolektīvam “Dēka””.
Projektu atbalstīja Lauku atbalsta dienests un tā īstenošanai tika piešķirts finansējums no Eiropas Lauku attīstības
fonda Latvijas lauku attīstībai. Kopējās
projekta izmaksas ir 9864.77 EUR, no
kurām 1943.94 EUR sedz Ādažu novada
pašvaldība. Projekta ietvaros tiks papilSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Foto ─ SDK "Dēka" arhīvs

Senioru deju kolektīvs “Dēka” tērpjas Deju svētkiem

du izgatavoti un pilnībā nokomplektēti nos tērpus demonstrēt skatē Mālpilī.
tautas tērpi 12 dejotāju pāriem ar visiem SDK “Dēka” dalībnieki ir gatavi cienīt un
nepieciešamajiem atribūtiem (apaviem, godam nest latviešu tautas tērpu, šo nagalvas segām, villainēm, priekšautiem, cionālās identitātes simbolu!
jostām u.c.) Darbus veic SIA “Muduri”,
Osvalds Krūze
un pasūtījuma izpildes
EIROPAS SAVIENĪBA
termiņš ir šā gada 31.
marts, lai jau 2. aprīlī
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
kolektīvs varētu jauEIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

@Adazu_novads
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DOMES LĒMUMI

Ādažu novada domes ārkārtas domes sēde (01.02.2018.)

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs
(LZP), V.Bulāns (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), P.Pultraks (RA), K.Savicka (RA),
K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpa-

šumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot A.B. īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Ādažos dzīvoklim piekrītošās 672/29704 domājamās daļas
no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.

2. Par maksimālās cenas noteikšanu nekustamā īpašuma “Luksti” iegādei.
Lēmums: Noteikt 3480 euro kā maksimālo pirkuma cenu par nekustamo īpašumu “Luksti”,
Stapriņi.
Balsojums: vienbalsīgi (12) “par”.

Ādažu novada domes ārkārtas domes sēde (06.02.2018.)

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs
(LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), P.Pultraks (RA), L.
Pumpure (RA), J.Neilands (RA), K.Savicka (RA),
K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par amatu savienošanas atļauju M.Sprindžukam.
Lēmums: Atļaut Mārim Sprindžukam savienot
Ādažu novada domes priekšsēdētāja amatu ar
Pierīgas pašvaldību savstarpējās koordinācijas
jautājumu risināšanas darba grupas vadītāja
vietnieka amatu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
2. Par grozījumiem Ādažu novada domes
2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par
projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas
risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagata-

vošanu un īstenošanu”.
Lēmums: Izteikt lēmuma 3., 4. un 6. punktu
jaunā redakcijā.
Balsojums: “par” – 12 (J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone
(RA), R.Kubuliņš (LZP), P.Pultraks (RA),
L.Pumpure (RA), J.Neilands (RA), K.Savicka
(RA), M.Sprindžuks (RA), E.Šēpers (LZS),
E.Verners (RA)), “pret” – 1 (A.Keiša (LZS)),
“atturas” – 1 (K.Sprūde (S)), (P.Balzāns (RA)
atstāja sēdi).
3. Par grozījumiem Ādažu novada domes
24.10.2017. lēmumā Nr.243 “Par pašvaldības
līdzfinansējuma nodrošināšanu SAM 8.1.2.
projektam “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā””.
Lēmums: Iesniegt CFLA, kā sadarbības iestādē,
tās noteiktā termiņā precizēto SAM 8.1.2 ERAF

projekta iesniegumu “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā”.
Piedalīties projektā, t.sk., realizēt jaunās skolas
ēkas būvdarbu 1.kārtu līdz 2019.gada 1.jūnijam,
un 2. un 3. kārtu - līdz 2022. gada 31.decembrim, ar kopējām prognozētām izmaksām 18
952 378,15 EUR ar PVN. Projekta apstiprināšanas gadījumā nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo domes līdzfinansējumu būvprojekta
1., 2. un 3. kārtas īstenošanai līdz 14 411 347,81
EUR apmērā, ņemot aizņēmumu Valsts kasē.
Balsojums: “par” – 12 (P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA),
K.Dāvidsone (RA), R.Kubuliņš (LZP), P.
Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), J.Neilands
(RA), K.Savicka (RA), M.Sprindžuks (RA),
E.Verners (RA)), “pret” – 3 (A.Keiša (LZS),
K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS)), “atturas” – nav.

Ādažu novada domes ārkārtas domes sēdē (20.02.2018.)

Domes sēdē piedalās 12 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), G.Bojārs (LZP), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), P.
Pultraks (RA), J.Neilands (RA), K.Savicka (RA),
K.Sprūde (S), E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA).
1. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā

Lēmums: Piekrist, ka Ukrainas pilsoņi N.Š. un
O.Š. iegūst īpašumā (katrs 1/2 domājamās daļas
apmērā) nekustamā īpašuma “(nosaukums)”,
Ādaži, Ādažu novads, zemesgabalu (kadastra
apz. (numurs)) 0,793 ha platībā dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Balsojums: “par” – 11 (M.Sprindžuks (RA),
P.Balzāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša
(LZS), R.Kubuliņš (LZP), P.Pultraks (RA), J.
Neilands (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S),
E.Šēpers (LZS), E.Verners (RA)), “pret” – nav,
“atturas” – nav, “nebalso” – 1 (G.Bojārs (LZP)).

Ādažu novada domes kārtējā domes sēde (27.02.2018.)

Domes sēdē piedalās 13 deputāti: M.Sprindžuks
(RA), P.Balzāns (RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs
(LZP), A.Keiša (LZS), R.Kubuliņš (LZP), P.
Pultraks (RA), K.Savicka (RA), K.Sprūde (S), E.
Šēpers (LZS), E.Verners (RA), K.Dāvidsone (RA),
J.Neilands (RA).
1. Par piedalīšanos kopprojektā "Zivju resursu
pavairošana Lielajā Baltezerā".
Lēmums: Atbalstīt domes dalību kopprojektā ar
Garkalnes novada domi "Zivju resursu pavairošana Lielajā Baltezerā". Projekta apstiprināšanas
(Zivju fondā) gadījumā nodrošināt priekšfinansējumu EUR 5904,80 apmērā, kur EUR 4664,79
ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības
attīstībai finansējums un EUR 1240,01 – Ādažu
novada domes un Garkalnes novada domes līdzfinansējums.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
2. Par "Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta
biedrības" atbrīvošanu no nomas maksas.
Lēmums: Atbrīvot sabiedriskā labuma organizāciju "Ādažu Brīvās Valdorfa skolas atbalsta
biedrība" no nomas maksas par Ādažu Kultūras
centra telpas (Skatītāju zāle) izmantošanu 2018.
gada 17.martā plkst. 12.00.-20.00 skolas 25 gadu
jubilejas koncerta organizēšanai, kā arī atļaut
bez maksas izmantot telpas koncerta mēģinājumu laikā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
3. Par nekustamā īpašuma "Ješkas" detālplānojuma īstenošanas kārtības precizēšanu.
Lēmums: Precizēt nekustamā īpašuma "Ješkas"
detālplānojuma īstenošanas kārtību.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam "Laimavoti".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Laimavoti".
Balsojums: vienbalsīgi "par".
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajiem
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īpašumiem "Bāriņi" un "Kadagas centrs".
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam "Bāriņi" un "Kadagas centrs".
Balsojums: vienbalsīgi "par".
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam "Ozolmuiža".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam "Ozolmuiža", Kadagas
ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam "Jekaterinvilla".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam "Jekaterinvilla", Kadagas ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam "Zeduļi".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam "Zeduļi", Kadagas ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam "Oši".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam "Oši", Divezeru ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 60
un "Kalmnieki".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem Gaujas ielā 60 un
"Kalmnieki", Ādažu ciemā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
nekustamajam īpašumam "Jaunceriņi 8".
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam "Jaunceriņi 8", Ādažu
ciemā.

Balsojums: vienbalsīgi "par".
12. Par nekustamā īpašuma "Veclilavas" sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt zemes vienību no nekustamā īpašuma "Veclilavas".
Balsojums: vienbalsīgi "par".
13. Par zemes vienību "Smilgas 58" un "Smilgas 59" apvienošanu.
Lēmums: Atļaut apvienot vienā zemes vienībā
nekustamos īpašumus "Smilgas 58" un "Smilgas
59".
Balsojums: vienbalsīgi "par".
14. Par nekustamā īpašuma iegūšanu īpašumā
bez atlīdzības.
Lēmums: Pieņemt domes īpašumā bez atlīdzības
no J.Z nekustamo īpašumu "Skolas iela A", Ādaži,
uz kura atrodas ārējie ūdensvada un kanalizācijas tīkli, ielas segums no betona bruģakmens un
apgaismojums.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
15. Par sporta zāles nodošanu lietošanā FK
"Ādaži".
Lēmums: Nodot futbola klubam "Ādaži" bezatlīdzības lietošanā līdz 90 minūtēm, svētdienās,
līdz 30.04.2018. Ādažu sporta centra sporta spēļu
zāli, ģērbtuves, dušas un WC telpu.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
16. Par Ādažu Kultūras centra telpu maksas
noteikšanu.
Lēmums: Noteikt Ādažu Kultūras centra telpas
"Biļešu kase" nomas maksu EUR 22,71 bez PVN
mēnesī. Uzdot domes priekšsēdētājam noslēgt
sadarbības līgumus ar SIA "Biļešu Paradīze" un
SIA "Biļešu Serviss" par biļešu izplatīšanu un minētās telpas nomu.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
17. Par atbalstu pilotēkai projekta "Save your
bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move
more quickly" ietvaros.
Lēmums: Atbalstīt daudzdzīvokļu dzīvojamās
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ēkas Pirmā ielā 31 tehniskās apsekošanas veikšanu ēkas dzīvokļu kopības pilnvarotai personai
– SIA "Ādažu Namsaimnieks", minētā pakalpojuma faktisko izdevumu apmērā, bet ne vairāk
kā EUR 1000,00.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
18. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu.
Lēmums: Piešķirt sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "BMX Ādaži" nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu par 2018. gadu 90% apmērā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
19. Par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam "Vispārējās izglītības iestādes
mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" izglītības iestādes jaunas ēkas 1.kārtas izbūves,
autoruzraudzības un būvuzraudzības finansēšanai.
Lēmums: Noteikt, ka domes investīciju projekta
"Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" izglītības iestādes jaunas
ēkas izbūves, autoruzraudzības un būvuzraudzības 1.kārtas realizēšanas izmaksas ir līdz EUR 12
877 120 (ieskaitot PVN), no kurām EUR 9 031
291 finansēt no aizņēmuma līdzekļiem atbilstoši
naudas plūsmai.
Balsojums: "par" – 12, "pret" – nav, "atturas" –
1 (K.Sprūde (S)), "nebalso" – nav.
20. Par aizņēmumu investīciju projektam "Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo
ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā
43 līdz Gaujas 16 izbūve".
Lēmums: Noteikt, ka investīciju projekta "Attekas ielas turpinājuma, savienojuma ar Pirmo
ielu un siltumtrases no katlu mājas Attekas ielā
43 līdz Gaujas 16 izbūve" realizācijas izmaksas
ir līdz EUR 1 588 510 (ieskaitot PVN). Izmaksas EUR 1 174 140 apmērā segt no aizņēmuma
līdzekļiem.

Balsojums: vienbalsīgi "par".
21. Par Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības komisiju.
Lēmums: Apstiprināt Saulkrastu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
22. Par dalību projektā "Zivju resursu aizsardzības pasākumi Ādažu novada ūdenstilpēs".
Lēmums: Piedalīties Zemkopības ministrijas
izsludinātajā Valsts Zivju fonda atbalsta programmas pasākumā "Zivju resursu aizsardzības
pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība", ar
projektu "Zivju resursu aizsardzības pasākumi
Ādažu novada ūdenstilpēs", noteiktā kārtībā iesniedzot to Lauku atbalsta dienestā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
23. Par grozījumiem 28.11.2017. lēmumā
Nr.265 " Par projektu "Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā".
Lēmums: Izdarīt grozījumus domes 2017.gada
28.novembra lēmumā Nr.265 "Par projektu
"Laveru ceļa grants seguma pārbūve Ādažu novadā"", izsakot lēmuma 1. un 2.punktu jaunā
redakcijā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
24. Par komisijas izveidi nekustamā īpašuma
daļas pārņemšanai Muižas iela 8.
Lēmums: Izveidot Nekustamā īpašuma pārņemšanas komisiju ar mērķi piedalīties nekustamā
īpašuma pārņemšanas procesā.
Balsojums: vienbalsīgi "par".
25. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
Lēmums: Nodot V.K īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas "Smilgas",
Ādaži, dzīvoklim Nr.4 piekrītošās 3838/27096
domājamās daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi "par".

26. Par dalību “Lattelecom Riga Marathon
2018”
Lēmums: Atbalstīt Ādažu novada pašvaldības
darbinieku dalību sporta pasākumā “Lattelecom
Riga Maratons 2018”, nepieciešamos finanšu līdzekļus nodrošināt no pārvaldes budžeta tāmes
līdzekļiem.
Balsojums: “par” – 12, “atturas” –1 (R.Kubuliņš (LZP))
27. Par skolas vecuma bērnu vasaras radošo
darbnīcu programmu konkursa vērtēšanas
komisijas izveidošanu.
Lēmums: Apstiprināt skolas vecuma bērnu vasaras radošo darbnīcu programmu konkursa
vērtēšanas komisijas sastāvu: Kerola Dāvidsone
– deputāte; komisijas priekšsēdētāja, Kristīne Savicka – deputāte, komisijas priekšsēdētājas vietniece, Liāna Pumpure – deputāte, Ināra Briede
– izglītības darba un jaunatnes lietu speciāliste,
Jevgēnija Sviridenkova – Kancelejas vadītāja.
Balsojums: vienbalsīgi “par”.
28. Par Bukultu ielas posma asfaltēšanu
Lēmums: Apstiprināt Bukultu ielas posma asfaltēšanu 2019. gadā, posmā no Baltezera ielas 37
līdz novada robežai, virzienā uz Bukultiem, paredzot domes Saimniecības un infrastruktūras
daļas 2019. gada budžetā EUR 90 000 un 2018.
gadā – 8000,00 no domes budžeta nesadalītā
konta atlikuma apliecinājuma kartes sagatavošanai.
Balsojums: vienbalsīgi “par”.
29. Par domes priekšsēdētāja M.Sprindžuka
atvaļinājumu
Lēmums: Piešķirt domes priekšsēdētājam
M.Sprindžukam ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu 7 kalendārās dienas, tai skaitā apmaksātas 5 darba dienas no 2018. gada 12. marta līdz
18.martam un izmaksāt atvaļinājuma pabalstu
40% apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas.
Balsojums: vienbalsīgi “par”.

SENIORU
IKMĒNEŠA SAIETA IETVAROS

SENIORU
LIELDIENAS PASĀKUMS

PELDĒŠANAS SACENSĪBU SERIĀLS
“ŪDENSROZE 2018”

24. martā plkst. 14.00
Gaujas ielā 33A
Piedalīsies vokālie ansambļi no Latvijas novadiem
Pēc koncerta – balle!

Ādažu peldbaseinā
19. martā, 16. aprīlī, 30. aprīlī
plkst. 16.00
Plašāka informācija www.duesport.lv

SAULKRASTU KATOĻU BAZNĪCĀ

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI
GARKALNES BAZNĪCĀ

Publiskā lekcija “Mēs esam tas, ko mēs ēdam”
21. martā plkst. 17.00
Gaujas ielā 16
Izzināsim, kā uzturs ietekmē veselību.
Lekciju lasīs ārsts-gastroenterologs.

PAREIZTICĪGO
LIELDIENU DIEVKALPOJUMS

8. aprīlī plkst. 12.00
Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā
notiks kuliču svētīšana!
Ierodoties armijas bāzē,
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

31. martā 19.00 Uguns svētīšanas dievkalpojums
1. aprīlī 8.00 Lieldienu svētā Mise
8. aprīlī 12.00 Kunga Žēlsirdības svētdiena
Saulkrastu dievnama 20 gadu svinības
V.E. arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča vizitācija
Plašāka informācija pa tālr. 26434830

Zaļajā ceturtdienā, 29. martā, plkst. 19.00
Lielajā piektdienā, 30. martā, plkst. 15.00
Lieldienās, 1. aprīlī, plkst. 15.00

ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES KAPELĀ
KADAGĀ
25. martā 15.00 Pūpolsvētdiena
Palmu un pūpolzaru svētīšana
1. aprīlī 11.00
Lieldienu svētā Mise –
Kristus Augšāmcelšanās dievkalpojums
Līdzpaņemtā Lieldienu ēdiena un ūdens svētīšana
Ierodoties armijas bāzē,
jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

LIELDIENU DIEVKALPOJUMS MISIJAS
BAPTISTU DRAUDZĒ
1. aprīlī plkst. 11.30
Aicinām uz Lieldienu dievkalpojumu
Misijas baptistu draudzē
“Pasaku valstības” telpās, Rīgas gatvē 28b, Ādažos
Vairāk par Misijas baptistu draudzi
www.misijasdraudze.lv
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads
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