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Foto ─ Laima Jātniece

Uzsākta skolas jaunās ēkas būvniecība

Marta beigās uzsākta skolas jaunās ēkas
būvniecība, un šobrīd notiek testa pāļu
dzīšana. Paredzēts, ka dienas laikā tiks
iedzīti 15-30 pāļi. Tiks izveidots pamata
laukums ar vairāk nekā 300 pāļiem 14m
dziļumā. Kā jau iepriekš informējām,
Ādažu novada dome noslēgusi līgumu
par skolas jaunās ēkas pirmās kārtas
būvniecību par 10,5 milj. eiro bez PVN
jeb 1422 eiro/m² bez PVN un ielas (Attekas ielas turpinājuma) izbūvi par 1,27
milj. eiro bez PVN. Noslēdzoties konkursa “Skolas būvdarbi Ādažos” iepirkumam, būvniecības līguma slēgšanas
tiesības tika piešķiras SIA “Monum”. Atbilstoši SIA “Nams” izstrādātajam būv-

projektam “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.
Būvdarbiem paredzētais termiņš – 15
mēneši. Plānots, ka skolas jaunā ēka darbu varēs uzsākt 2019./2020. mācību gadā,
savukārt skolas ēkas otrās kārtas (sporta
zāles) un trešās kārtas (specializēto mācību kabineti) būvniecība paredzēta līdz
2022. gada decembrim. Šis ir lielākais
infrastruktūras projekts Ādažos, ko īsteno Ādažu novada dome. Skolas jaunā
ēka ir paredzēta 1.-4. klašu skolēniem,

bet esošo Ādažu vidusskolas ēku turpinās izmantot 5.-12. klašu skolēni. Kā jau
tika ziņots iepriekš, jaunās skolas ēkas
būvniecība tiks veikta, īstenojot projektu “Vispārējās izglītības iestādes mācību
vides uzlabošana Ādažu novadā”, piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”
specifiskā atbalsta mērķa 8.1.2. “Uzlabot
vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”
ietvaros.
Ādažu novada dome

Foto – Ādažu Mākslas un mūzikas skolas arhīvs

 Sveicam Robertu Arnicānu
ar saņemto Japānas Ārlietu
ministra balvu 48. Starptautiskajā
bērnu
mākslas
izstādē.

Foto – Māris Vītols

 SIA “Ādažu īpašumi” projekta vadītājs Gundars Leonovičs
prezentē jauno tirdzniecības
centru Kadagā.

 Nacionālo bruņoto spēku orķestra bigbends priecēja
ar džeza mūzikas koncertu Ādažu Kultūras centrā.

 Rotu tapšanas meistardarbnīcā jauktais koris “Saknes”
darina oriģinālas rotas saviem
tērpiem.

Foto – Andrejs Verza

 Bērnu popgrupas “Rakari” vecākā grupa
piedalās raidījumā “Dziesmu karuselis”.

 Skaļās lasīšanas konkursa Pierīgas reģiona uzvarētājs
ir ādažnieks Gustavs Hugo Joksts! Sveicam ar iegūto
čempiona titulu! Vēlam veiksmi, gatavojoties finālam,
kas notiks 12. maijā Latvija Nacionālajā bibliotēkā!

Foto – “Saknes” arhīvs

Foto – “Rakari” arhīvs

 Visaukstākajā ziemas laikā velokluba
“ĀdažiVelo” biedri sasildīja savu jauno
četrkājaino draugu sirsniņas, sarūpējot
viņiem noderīgas mantas un kārumus,
viesojoties dzīvnieku patversmē “Ulubele”! Lepojamies, ka mūsu novadā ir tik
labestīgs sporta klubs!

Foto – Ādažu bibliotēkas arhīvs

Foto – “ĀdažiVelo” arhīvs

MĒNESIS BILDĒS

 Sanāksme ar uzņēmējdarbības pārstāvjiem un
attīstītājiem par iespējamu jaunu daudzdzīvokļu māju
būvniecību novadā.

 Par to, ka novadā atnācis pavasaris,
liecina arī putnu rosība.

 Ādažu vidusskolas 4.b klases
skolnieks Valdis Markins astoņu
posmu kopvērtējumā ir izcīnījis
3.
vietu
Latvijas
junioru
čempionātā ziemas motokrosā
2018.g. MX65 klasē.

 Domes Saimniecības daļas brigāde pēc ziemas attīra teritoriju no aizaugušajiem krūmiem un zariem.

sievas”.
un man” un muzikālo apvienību “Stiprās
ar etnoprieka grupu “Oga”, studiju “Tev
Foto – Māris Vītols
kopā
ā
centr
ras
Kultū
Ādažu
enas
 Lieldi
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Gaujas iela Ādažos – otrā labākā inženierbūve Latvijā 2017. gadā

Foto ─ Raimonds Birkenfelds

Gaujas ielas pārbūve Ādažos saņēmusi
otro vietu skatē “Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”. 28.
martā svinīgajā apbalvošanas ceremonijā
tika nosauktas 2017. gada labākās būves
Latvijā.
Pirmo vietu nominācijā “Inženierbūve”
ieguva valsts galvenā autoceļa A10 Rīga
– Ventspils divu posmu segas pārbūve
(pastiprināšana), savukārt trešo – valsts
galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) atsevišķa
posma segas pārbūve. Nominācijā “Inženierbūve” projektam “Gaujas ielas pārbūve Ādažos” vajadzēja konkurēt ne tikai ar
šo divu valsts galveno autoceļu izbūvi, bet
arī ar Cempu un Paula Valdena ielas pārbūvi Valmierā, autoceļa P11 Kocēni-Limbaži-Tūja posma pārbūvi, atjaunoto
Jelgavas novada Glūdas pagasta Sodītes
grāvi un Siguldas pilsētas lietus kanalizācijas sistēmas pārbūves 1. kārtu J. Poruka
ielā, L. Paegles ielā un Peldu ielā, Siguldā.
Šogad skatei kopumā tika pieteikta 81
būve astoņās nominācijās: “Publiskā
jaunbūve”; “Dzīvojamā jaunbūve”; “Pār-

būve”; “Atjaunošana”; “Restaurācija”; “Inženierbūve”; “Ainava”; “Būve ārzemēs”.
Otrajai kārtai žūrija izvirzīja 78 būves,
bet trešajai – finālam – 43 būves. Skates
otrās kārtas laikā žūrija devās astoņas
dienas ilgos braucienos pa visu Latviju,
novērtēja būves dabā un tikās ar būvniekiem.
Skati “Gada labākā būve Latvijā 2017”
organizēja Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas Būvinženieru savienība
sadarbībā ar 15 nozares sabiedriskajām
organizācijām. Skate tika organizēta jau
20. reizi, un ir viens no Latvijas simtgades
oficiālajiem notikumiem.
Skates “Gada labākā būve Latvijā 2017”
žūrijas sastāvā bija 44 augstas raudzes
eksperti no 23 nozares sabiedriskajām
organizācijām, publiskās pārvaldes institūcijām un augstskolām. Skate tiek balstīta uz precīzi definētiem kvalitātes kritērijiem. Ar skates norisi un dalībniekiem
vairāk iespējams iepazīties mājaslapā:
www.gadabuve.lv
Pēc Latvijas Būvnieku asociācijas informācijas, www.gadabuve.lv

“Gada labākā būve Latvijā 2017” nominācijā “Inženierbūve”. Pirmās 3 vietas.

SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Foto ─ Raimonds Birkenfelds

Foto ─ Latvijas Būvnieku asociācija

1) Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posmos 20.06km – 23.84km un 36.49km
– 38.57km segas pārbūve (pastiprināšana).
2) Gaujas ielas pārbūve Ādažos.
3) Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma
60,20km – 79,45km segas pārbūve.
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Piesaki mūsu čaklākos un labākos cilvēkus godināšanai Baltā galdauta svētkos!
4. maijā svinēsim Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu. Līdzās citiem Latvijas
novadiem, arī mēs, ādažnieki, šogad klāsim 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, novada un valsts nākotnei.
Šogad Baltā galdauta svētkus kuplinās
Ādažu Kultūras centra amatiermākslas
kolektīvi. Divi dziedošie autobusi ar svētku dalībniekiem apmeklēs 7 vietas novadā: Kadagu, Podniekus, Garkalni, Alderus, Baltezeru, Stapriņus un uzstāsies
novada centrā – Ādažos. Lai visi kopā
sadziedātos un sadancotos! Svētku norisi
aicinām veidot jums pašiem, jo katram
ciemam, katrai mūsu novada vietai savas
tradīcijas vislabāk zināmas.
Pirms pienācis svētku brīdis, lūdzam
jau laikus padomāt par ļaudīm, kuri šajā
svētku reizē būtu godā ceļami! Varbūt tie
ir klusie darba rūķi? Varbūt tie, kuri palīdzējuši Latviju veidot? Varbūt – Latviju
nosargāt? Varbūt ļaudis, kuri nesavtīgi
dalījušies visā, kas paša mūžā sastrādāts?
Varbūt tie, kuri saviem bērniem 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 un piesakiet viņus
godināšanai līdz šā gada 25. aprīlim,
minot viņu vārdu, uzvārdu un nopelnus, kā arī savu kontaktinformāciju,
sūtot e-pastu elina@adazikultura.lv.
Papildu informācija pa tālr. 67997171.
Gatavosimies Baltā galdauta svētkiem un
sajutīsim sevi kā nozīmīgu mūsu Latvijas
daļu!

Tā kā skolas topošajā ēkā liksim kapsulu ar vēstījumu nākamajām
paaudzēm, jautājam, ko ādažnieki šodien novēl nākamajām paaudzēm.
Ko jūs novēlētu Ādažiem, ādažniekiem vai Ādažu skolai pēc 100 gadiem?
APTAUJA

Elīza
Ādažiem novēlu
būt
daudzreiz
attīstītākiem, lielākiem un plašākiem nekā šobrīd!

Daniels
Lai cilvēki būtu aizvien zinošāki, vienmēr gribētu uzzināt ko
jaunu. Tehnoloģijas attīstās,
arī cilvēkam jāattīstās! Novēlu
attīstību!
4

Ērika

Rolands

Ādažniekiem novēlu vairāk uzmanības pievērst mācībām, vairāk
izglītoties, saprast, ka izglītība ir
pamats labam darbam, labai nākotnei.

Novēlētu, lai nākotnes
jaunieši nesmēķētu un
nelietotu alkoholu. Lai
nodarbotos ar sportu,
būtu aktīvi, veseli!

Ēriks
Skolai pēc 100 gadiem novēlētu plašākas klašu telpas, tikpat lielu
skolēnu skaitu vai pat vēl lielāku (esošais skolēnu skaits Ādažu
vidusskolā – 1432. Red. piez.), zinošus, radošus skolotājus, kādi
mūsu skolā ir arī tagad, vēl plašākas iespējas iegūt tehnisko izglītību, piemēram, tas varētu būt ievads mašīnbūvē.
ĀDAŽU VĒSTIS 16. APRĪLIS (207) 2018
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28. aprīlī “Lielā talka 2018” Ādažos un visā Latvijā!

Jau kopš 28. marta mājaslapā www.talkas.lv
var pieteikt talkas vietu. Katram, kurš vēlas
pieteikt talkas vietu,
jāapmeklē
mājaslapā www.talkas.lv, sākumlapā esošajā kartē
jāieliek sarkanais punkts plānotajā talkas
vietā un pēc tam jāklikšķina uz labajā
pusē esošās zilās pogas – “Pieteikt talku!”

Karti var pietuvināt, attālināt, pārbīdīt.
Līdzko tas izdarīts, atveras reģistrācijas
forma ar nepieciešamajiem laukiem, kurus aizpildīt. Ja sarkanais punkts nejauši
ielikts kļūdaini, to var pārbīdīt, kamēr
pieteikums vēl nav nosūtīts. Kad anketa
aizpildīta, atliek vien gaidīt apstiprinājumu no Lielās talkas koordinatora! Reģistrācija tiks slēgta 20. aprīlī. Lielās talkas
mājaslapā atrodamajā kartē var fiksēt
dabā novērotās piesārņotās vietas. Iespē-

jams, ka kādam šī piesārņoto vietu karte
palīdzēs izšķirties par vietu, kur doties
28. aprīļa rītā. Lielās talkas tradīcija aizsākās pirms 10 gadiem – ar talku 2008.
gada 13. septembrī, kas bija kā iedzīvotāju dāvana Latvijai tās 90. dzimšanas
dienā. Nu jau 10 gadu garumā ik pavasari iedzīvotāji tiek aicināti sakopt savu
apkārtni pēc garās ziemas.
Vairāk informācijas www.talkas.lv.
Iveta Grīviņa, talkas koordinatore Ādažu novadā

Uzsākta Podnieku ielas apgaismojuma tehniskā projekta izstrāde

Uzsākta
apgaismojuma
projektēšana Podnieku ielai no Draudzības ielas un
Attekas ielas krustojuma
līdz Podnieku ielas un Krastupes ielas krustojumam. Apgaismojums paredzēts divām ceļa funkcionālajām zonām, gājēju
un velo celiņam, un ielai. Brauktuves daļā tiks izmantoti LED

gaismekļi ar jaudu līdz 75W, kas sastāv vismaz no 48 diodēm.
Paredzēta apgaismojuma līmeņa automātiska regulēšanas
funkcija (dimēšana), izmantojot automatizēto vadības sistēmu,
ar centralizētu vadību nodrošinot apgaismojuma intensitātes
samazināšanu nakts stundās. Gaismekļu ražotāju norādītais
garantijas laiks nedrīkst būt mazāks par 5 gadiem.
Anrijs Zēbergs

Turpmāk seniori no 70 gadu vecuma
varēs sabiedriskajā transportā 10 reizes braukt bez maksas
No 16. aprīļa ādažnieki, kuri sasnieguši 70 gadu vecumu, ik mēnesi varēs 10
reizes bez maksas izmantot sabiedrisko
transportu, pārvietojoties Ādažu novada
teritorijā. Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas 10 braucieniem kalendārajā mēnesī ar pasažieru pārvadātāja SIA
“Ekspress Ādaži” autobusiem Ādažu novada administratīvajā teritorijā, izmantojot personalizētu elektronisko biļeti
(e-talonu). Mēnesī neizmantotie braucieni nepārceļas uz nākamo mēnesi.
Lai saņemtu braukšanas maksas atvieglojumus 10 reizēm līdzšinējo 8 reižu vietā, senioriem, kuriem jau ir e-talons, jā-

ierodas Ādažu novada domes Valsts un
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk tekstā – VPVKAC)
un jāpapildina e-talons.
Seniorus, kuriem e-talona vēl nav, aicinām VPVKAC personīgi iesniegt pieteikumu. Personalizēta elektroniskā biļete
tiek izsniegta VPVKAC 2 nedēļu laikā no
lēmuma par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanas dienas. Ar Saistošajiem noteikumiem “Par
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā” un
to grozījumiem iespējams iepazīties pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv, sadaļā

“Saistošie noteikumi” vai uz vietas Ādažu novada bibliotēkā, Sociālajā dienestā
un VPV Klientu apkalpošanas centrā.
Gaidīsim Jūs VPVKAC!
Laima Jātniece

Līdz 30. aprīlim bērnu vecākiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem,
kas nav bērnu vecāki, portālā www.epakalpojumi.lv
vai VPVKAC jāaktualizē informācija par bērnam izvēlēto bērnudārzu

Pirmsskolas vecuma bērnu vecākus un bērnu likumiskos pārstāvjus, kas
nav bērnu vecāki, aicinām elektroniski portālā
www.epkalpojumi.lv
vai
klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz šā gada
30. aprīlim aktualizēt, ja
tas ir nepieciešams, informāciju par bērnam izvēlēto bērnudārzu, vēlamo mācību uzsākšanas laiku,
kā arī savu kontaktinformāciju.
Atbilstoši domes 2017. gada 25. jūlija saistošo noteikumu Nr.24/2017 “Par
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju
un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

27. punktam kārtējā gada
1. maijā bērnudārzu vadītāji izveido uzņemamo bērnu sarakstu un rakstveidā
uzaicina bērnu vecākus vai
bērnu likumiskos pārstāvjus, kas nav bērnu vecāki,
piekrist bērna uzņemšanai
iestādē no 1. septembra, kā
arī nepieciešamību iesniegt
dokumentus atbilstoši šo
noteikumu nosacījumiem.
Atgādinām – pieteikt bērnu bērnudārzā,
kā arī veikt izmaiņas savā pieteikumā var
arī elektroniski, izmantojot jauno e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu
reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv.
Turpat iespējams apskatīt arī pašvaldības
kopējo bērnudārzu rindu.
@Adazu_novads

Vēršam uzmanību, ka pieteikumos, kas
tika iesniegti Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā līdz
2017. gada 30. decembrim un kuros nebija norādīts izvēlētais bērnudārzs vai
norādīti abi bērnudārzi, Pirmsskolu pieteikumu reģistrā tika pēc noklusējuma
norādīts Kadagas bērnudārzs.
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties
ar VPVKAC.
Jevgēnija Sviridenkova

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
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Līdz 19. aprīlim turpinās projektu iesniegumu
pieņemšana konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2018”

Atgādinām, ka Ādažu novada dome ir izsludinājusi iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta
konkursu “Sabiedrība ar dvēseli 2018”
(turpmāk – konkurss), kura ietvaros no
15.03.2018. līdz 19.04.2018. nereģistrētas iedzīvotāju grupas, sabiedriskas organizācijas (biedrības vai nodibinājumi),
kā arī reliģiskas organizācijas domes līdzfinansējuma saņemšanai domē var iesniegt pašu izstrādātu projektu dzīves
kvalitātes uzlabošanai Ādažu novadā.
Izstrādātais projekts projektu grupām
arī pašām jāspēj īstenot. Konkursā tiek
atbalstīti projekti kādā no šādiem pasākuma veidiem:
• Teritorijas labiekārtošana (viena projekta maksimālā atbalsta summa – visā
Ādažu novadā, izņemot Ādažu ciemu –

3000 EUR, Ādažu ciemā – 1000 EUR);
• Ēkas remonts (viena projekta maksimālā atbalsta summa – 1000 EUR);
• Izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo
pasākumu attīstība (viena projekta maksimālā atbalsta summa – 1000 EUR).
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).
Projektu īstenošanas laiks: 01.06.2018.14.09.2018.
Lai pieteiktos konkursam, projektu
pieteicējiem jāaizpilda un Ādažu novada domē jāiesniedz projekta pieteikums
un tam pievienojamie dokumenti:
1. aizlīmētā aploksnē, nosūtot to pa pastu
vai iesniedzot personiski domes Klientu
apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A,
Ādaži, Ādažu novads, LV-2164. Uz aploksnes jānorāda “Pieteikums iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība ar dvēseli””, kā arī iesniedzēja
nosaukums un kontaktinformācija vai
2. ar drošu e-parakstu parakstītu projekta pieteikumu, nosūtot uz e-pastu
dome@adazi.lv, e-pasta tēmas nosaukumā norādot “Pieteikums iedzīvotāju ini-

ciatīvu atbalsta konkursam “Sabiedrība
ar dvēseli””, kā arī iesniedzēja nosaukums un kontaktinformācija.
Tiks izskatīti visi pieteikumi, kas iesniegti atbilstoši konkursa nolikumam, kā arī
atbilst konkursa mērķim un visiem vērtēšanas kritērijiem. Projektu pieteikumi tiks pieņemti līdz 19. aprīlim plkst.
17.00.
Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties domes mājaslapā
sadaļā
Pašvaldība/Konkursi/Atbalsta
konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”. Atgādinām, lai interesenti projektu pieteikumus sagatavotu labāk, 4. aprīlī Ādažu
Kultūras centrā tika organizēts konkursa informatīvais seminārs. 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.
Aicinām piedalīties konkursā un padarīt dzīves vidi Ādažos vēl skaistāku!
Inga Pērkone, projekta vadītāja

Zemessardzes 1. Rīgas brigāde aicina iestāties savai mājai tuvākajā bataljonā
2018. gada janvārī
stājās spēkā jaunā
Nacionālo bruņoto
spēku un Zemessardzes
struktūra,
kurā tagad ir četras
reģionāli izvietotas
Zemessardzes brigādes. Galvaspilsētā atrodas Zemessardzes
1. Rīgas brigāde, un pa vienai brigādei –
Kurzemē, Latgalē un Vidzemē. 1. Rīgas
brigādes sastāvā ir Studentu kājnieku bataljons, 17. kaujas atbalsta bataljons, 19.
kaujas nodrošinājuma bataljons, kā arī
divi jauni bataljoni - Rīgā (13. kājnieku
bataljons) un Bauskā (53. kājnieku bataljons).
Zemessardzes 1. Rīgas brigāde aicina
Ādažu novada iedzīvotājus kļūt par zemessargiem savai dzīvesvietai vistuvākajā – 19. kaujas nodrošinājuma bataljonā,
lai krīzes vai kara gadījumā aizstāvētu
savas ģimenes locekļus un tuviniekus, savas mājas un visu savu novadu.
Dienests Zemessardzē katram zemessargam dod iespēju pilnveidot sevi, uzlabot
fizisko sagatavotību, aktīvi un saturīgi
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pavadīt brīvo laiku, iepazīt jaunus cilvēkus, iegūt domubiedrus un dibināt noderīgus sadarbības kontaktus ar citiem
zemessargiem. Zemessargi piedalās mācībās ne tikai Latvijā, bet arī var doties
ārvalstu komandējumos, kur mācās un
trenējas kopā ar sabiedroto valstu karavīriem un zemessargiem.
Dienesta laikā zemessargs par valsts līdzekļiem apgūst dažādas militārās specialitātes, piemēram, sakarnieka, snaipera, izlūka, prettanku ieroča operatora,

Kaujas iemaņu treniņš pilsētvidē

sanitāra, ložmetējnieka, militārā transporta autovadītāja, spridzinātāja, radiostaciju operatora un citas. Zemessargi arī
apgūst kaujas iemaņas, topogrāfiju un
orientēšanos, ieroču mācību utt. Par dienesta pienākumu izpildi un dalību mācībās katrs zemessargs saņem kompensāciju – 36 eiro dienā.
Tā kā dienests Zemessardzē un aizsardzības vajadzības ir ļoti daudzveidīgas, katra
zemessarga civilā izglītība un profesionālā pieredze ir noderīga dažādu uzdevumu
veikšanai. Tāpēc iestāties Zemessardzē
tiek aicināti jebkuru profesiju pārstāvji.
Zemessardzē uzņem 18 – 55 gadus vecus
Latvijas Republikas pilsoņus bez sodāmības vai apsūdzībām par nozieguma izdarīšanu. Uz kandidātiem attiecas vairāki
citi ierobežojumi, ar kuriem var iepazīties
Zemessardzes mājas lapā: www.zs.mil.lv.
Vairāk informācijas par Zemessardzes 1.
Rīgas brigādi: www.zs.mil.lv/ZS vienības/
Zemessardzes 1. Rīgas brigāde.
Lai iestātos Zemessardzes 1. Rīgas brigādē, zvaniet vai sūtiet īsziņu uz tālruni 25451299, rakstiet uz e-pastu:
stbn@mil.lv.
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NOVADĀ

Ādažu novada dome izsludina pieteikšanos
Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursam 2018!
Turpinot 2016. gadā uzsākto Ādažu novada domes iniciatīvu, 16. aprīlī tiek izsludināts konkurss “Ādažu novada jauno
uzņēmēju konkurss 2018”.
Konkursa mērķis – veicināt jaunu uzņēmēju, t.sk. jauno māmiņu iesaisti uzņēmējdarbībā Ādažu novadā, sekmējot
jaunu darbavietu un produktu vai pakalpojumu radīšanu.
Projektu konkursā var iesniegt fiziska persona, kura uzvaras gadījumā reģistrēsies
kā saimnieciskās darbības veicējs vai komersants.
Ādažu novada domes kopējā līdzfinansējuma summa konkursam ir 4 000 eiro, kas
tiek piešķirta Konkursa uzvarētājiem šādā
apmērā:
1. vietas ieguvējam – 2 000 eiro
2. vietas ieguvējam – 1 000 eiro
3. vietas ieguvējam – 1 000 eiro.

Piešķirto domes līdzfinansējumu drīkst
izmantot preces izstrādei, telpu iekārtošanai un inventāra iegādei (pirmreizējo
izmaksu segšanai), mārketingam, specifiskas tehnikas un/vai iekārtas iegādei, izejmateriālu iegādei, mājaslapas izstrādei,
licenču iegādei u.c. mērķiem.
Projekta īstenošanas termiņš ir ne vēlāk kā
12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz šā
gada 18. jūnijam plkst. 17.00, nosūtot
tos pa pastu vai iesniedzot personiski domes Klientu apkalpošanas centrā, adrese
– Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads,
LV-2164 vai elektroniski, parakstītus ar
drošu e-parakstu, nosūtot uz e-pastu:
dome@adazi.lv.
Konkursa nolikums, tostarp pieteikuma
veidlapa un citi saistītie dokumenti, pieejami Ādažu novada domes mājaslapā

Esi pamanījis kādu problēmu Ādažos?
Ziņo par to mobilajā aplikācijā Mobio!
Ādažu novada pašvaldība ieviesusi
jaunu, mūsdienīgu rīku – bezmaksas aplikāciju Mobio viedtālrunī vai planšetdatorā, kas ļauj
aktīvi iesaistīties novada uzlabošanā, ar aplikācijas palīdzību ziņojot par
problēmjautājumiem novadā. Nolūzis
koks, ielu apgaismojuma traucējumi, nelegāla izgāztuve, nepareizi novietota automašīna, netīrīts ceļš, sabiedriskās kārtības
pārkāpumi vai nodarīts kaitējums apkārtējai videi – fiksē notikušo, nofotografējot, informē pašvaldību un seko līdzi risinājumam
turpat mobilajā aplikācijā! Ja ziņojumu sūtīsi no fiksētās vietas, aplikācija automātiski
noteiks foto uzņemšanas vietu* un ziņojums
nonāks pie atbildīgā dienesta. Atzīmējam,
ka uzdevuma izpildei būtiskākais parametrs
ir precīzu koordinātu norādīšana. Izvēloties
sadaļu Valsts ceļi, ir iespējams sūtīt ziņu arī

par valsts nozīmes autoceļiem.
Aicinām ziņot par kļūdām aplikācijas darbībā, sūtot e-pastu: sid@adazi.lv vai zvanot
Saimniecības un infrastruktūras daļai pa
tālr. 67996265.
Pašvaldība ziņojumus izskata un risina darba laikā. Ārkārtas gadījumos un neatliekamās situācijās, kas prasa tūlītēju rīcību,
lūdzam informēt operatīvos dienestus vai
zvanīt 112.
Lai kļūtu par Mobio lietotāju, aplikācija Mobio bez maksas jāinstalē mobilajās ierīcēs
Apple Store vai Google Play.
*Iphone lietotājiem aicinām pārliecināties, ka esat atļāvuši mobilai lietotnei
piekļūt savai atrašanās vietai, pretējā gadījumā aplikācija fiksētos attēlus ļaus nosūtīt, bet tie nebūs apskatāmi adresātiem.

Saimniecības un infrastruktūras daļa

Ādažu novada dome
kļūst par Vidzemes Tūrisma asociācijas biedru

Lai veicinātu tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi, investīciju piesaisti un sekmētu tūrisma produktu
un infrastruktūras attīstību Ādažu novadā, Ādažu
novada dome 2017. gada
augustā pieņēma lēmumu iestāties biedrībā
“Vidzemes Tūrisma asociācija” (turpmāk
– VTA). Atgādinām, ka VTA tika dibināta
1997. gadā, un tās darbības mērķis ir apvienot vienā organizācijā personas, kas darbojas tūrisma nozarē, lai kopīgiem spēkiem
veidotu tūrismam labvēlīgu vidi, pārstāvētu
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

Vidzemes reģiona tūrisma intereses valstiskā līmenī un piesaistītu ārvalstu fondu un
projektu finansējumu. Lēmums Ādažu novada pašvaldību uzņemt VTA biedru lokā
tika pieņemts šā gada 13. martā Lielvārdē.
Tikšanās laikā tika analizētas VTA 2017.
gada aktivitātes, kā arī plānoti darbi šā gada
pavasarim. VTA biedriem regulāri tiek
sniegta iespēja piedalīties dažādās starptautiskās tūrisma izstādēs, apmācību semināros, ko organizē Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras tūrisma departaments,
kā arī dažādos starptautisko projektos.

www.adazi.lv, sadaļā
“Pašvaldība/Konkursi”.
Jautājumu un neskaidrību
gadījumā
vērsties pie konkursa
koordinatores
Ādažu novada domes Attīstības un investīciju daļas projektu
vadītājas Lauras Indriksones, e-pasts:
laura.indriksone@adazi.lv,
tālrunis:
67996086.
Š.g. 16. maijā plānots informatīvs seminārs par pieteikšanos konkursam, kā arī
būs iespēja iegūt informāciju par Siguldas
biznesa inkubatora piedāvātajiem pakalpojumiem un sadarbību ar Altum, kā arī
uzklausīt esošo uzņēmēju pieredzi.
Lai izdodas īstenot savas plānotās biznesa
idejas kopējai mūsu novada attīstībai!
Laura Indriksone, projekta vadītāja

Piedalies fotokonkursā
“Mans Ādažu novads”!
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 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. Konkursa dalībnieku fotogrāfijas tiks izmantotas domes
publicitātes materiālu, mājaslapas un
informatīvo izdevumu veidošanā, norādot autoru.
Pirms piedalies, izlasi nolikumu!
Nolikums un pieteikuma veidlapa atrodami pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv,
sadaļā Pašvaldība/ Konkursi/Foto konkurss “Mans Ādažu novads”.

Inga Pērkone, projekta vadītāja

@Adazu_novads
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KULTŪRA

Lepojamies ar Ādažu novada deju kolektīvu sniegumu
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra pārbaudes skatē

Patiesi priecājamies par Ādažu novada deju kolektīvu sniegumu XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” repertuāra pārbaudes skatē, kura šogad Siguldas apriņķa dejotājiem notika Otrajās Lieldienās, 2. aprīlī, uz
divām skatuvēm – Mālpils kultūras centrā un Lēdurgas kultūras namā.
Žūrijas komisijai, kuras sastāvā bija Deju svētku virsvadītāji, horeogrāfi un deju speciālisti – Zanda Mūrniece, Maruta Alpa, Gunta
Bāliņa, Taiga Lutborža, Jānis Ērglis, Jānis Purviņš un Agris Daņiļevičs, bija jāizvērtē 43 deju kolektīvi.
Lūk, žūrijas vērtējums mūsu kolektīviem:

Senioru DK “SPRIGULIS” F grupā (vad. Līga Lancmane) –
Augstākā pakāpe (46.3 punkti)

Vidējās paaudzes DK “SPRIGULIS” D grupā (vad. Līga Lancmane) – I pakāpe (51.8 punkti)

Senioru DK “DĒKA” F grupā (vad. Liene Gailāne) – I pakāpe
(42.9 punkti)

Foto ─ U. Pūcītis, L. Lancmane, M. Dzenis

Vidējās paaudzes DK “SĀNSOLĪTIS” E grupā (vad. Rasma
Graudīte) – I pakāpe (40.6 punkti)

Jauniešu DK “RŪTA” B grupā (vad. Ināra Mičule un Vita Reinbooma) – I pakāpe (53.2 punkti)
SUMINĀM!
Tautas deju ansamblis “SPRIGULĪTIS” B grupā (vad. Liene
Kļaviņa) – I pakāpe (50.6 punkti)
8

Maija Drunka,
Dziesmu svētku koordinatore
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MŪSU CILVĒKS
Komponēšanas prasmi viņa māca arī Ādažu Mākslas un mūzikas skolas jaunajiem
talantiem.

Šogad jauno komponistu konkursā “Skaņuraksti
Ādažos”
kopumā piedalījās 13
Latvijas skolas un 31
dalībnieks. Kas mudināja veidot šādu
konkursu?
Daudz tiek runāts par
radošumu skolās un
bērnu izglītošanā. Radīt mūziku ir radoši.
Tas ir ļoti iedvesmojoši! Tā, protams, ir ilūzija, ka tas ir arī veids,
kā nenovecot, bet es to
tā uztveru. Strādājot
ar jauniešiem un bērniem, ir sajūta, ka ej
laikam līdzi, dzirdi, ko
domā un jūt nākamā
paaudze. Bērniem ir
apbrīnojama fantāzija!
Organizējot konkursu, esmu noskrējusies,
tik daudz jāpaspēj
īsā laikā, bet tas ir tā
vērts! Konkurss sniedz
iespēju audzēkņiem sevi parādīt, viņiem
ir mērķis, uz ko tiekties. Nākamajā gadā
konkursu mēģināsim paplašināt, dalībnieku vecumu paaugstinot
līdz 18 gadiem. Esmu ļoti
pateicīga saviem kolēģiem
skolā par laika un enerģijas
ieguldījumu konkursa organizēšanā, vienai tas nebūtu
pa spēkam, kā arī Ādažu
pašvaldībai par atbalstu un
izpratni. Konkurss ir nozīmīgs visas Latvijas mērogā.
Konkursā piedalās bērni,
kuri mācās komponēšanu
pie skolotāja, vai arī tādi,
kuri komponē paši?
Ņujorkā ar diriģentu Maksu Lifšicu un akordeonistu ViljaNo citām skolā atbrauc bēr- mu Šimmelu pēc Annas Veismanes darba atskaņojuma.
ni, kuriem palīdz solfedžo, mūzikas teo- Kas iedvesmo rakstīt mūziku?
rijas skolotāji un ir arī tādi, kuri cenšas Visbiežāk literatūra, dažādi stāsti, dzepaši. Ir daudz grūtāk, ja nav kompozīcijas ja. Piemēram, Evitas Sniedzes stāstu
skolotāja, bet žūrija vienmēr īpaši atzīmē grāmatas “Leģendas par ilgām” ietekšos jaunos censoņus, jo pašu iniciatīva ir mē radās skaņdarbs “Ilgas un cerības”.
dubultā vērtīga.
Dziesma soprānam un arfai radās pēc
Šeit un citviet rakstā foto no privātā arhīva

“Esmu noskrējusies, tik daudz jāpaspēj
īsā laikā, bet tas ir tā vērts!” savas izjūtas pēc pašas organizētā mūzikas jaunrades konkursa “Skaņuraksti Ādažos”
raksturo komponiste, Ādažu Mākslas
un mūzikas skolas pedagoģe, Starptautiskās laikmetīgās mūzikas asociācijas
Latvijā vadītāja, ādažniece Anna Veismane. Kopš mazotnes viņa sevi atceras
komponējam. Īpaši atmiņā palikusi
Ojāra Vācieša dzejoļu grāmata, kas jau
bērnībā dzejas tēlus mudināja pārvērst
skaņās. Arī šodien tieši literatūra visvairāk iedvesmo komponēt. Lai gan ierasts domāt, ka mākslinieki ir visai gaisīgas būtnes, jo radīšanas process prasa
norobežoties no sadzīves smaguma,
tomēr Anna Veismane ir praktiska un
enerģiska, sazemēties ļauj dārza darbi,
sportošana un joga. Viņas dārzā ir 32
rozes ar dažādu mūziķu un mākslinieku
vārdiem. Annas skaņdarbi atskaņoti dažādās pasaules valstīs, Amerikā, Korejā,
Eiropā. Komponistes radītās mūzikas
amplitūda par viņu spēj pastāstīt daudz
vairāk, nekā to iespējams paveikt, lietojot vārdus. Ar daļu no Annas Veismanes kompozīcijām iespējams iepazīties
interneta vietnē annaveismane.com.
SEKO MUMS:
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tas vispār nozīmē – mācīt komponēt. Ne
vienmēr paši izcilākie komponisti ir arī
izcilākie kompozīcijas pedagogi. Kompozīcijas pedagoģijas uzdevums ir palīdzēt audzēknim atrast pašam sevi, nevis
uzspiest pedagoga redzējumu. Saviem
audzēkņiem arī saku – nepareizu nošu
nav!
Kā tas nākas, ka var rakstīt skaņdarbus
tik dažādiem instrumentiem, pat orķestrim, neprotot tos spēlēt?
Tā ir daļa no profesionālās izglītības, arī
šeit, Ādažu Mākslas un mūzikas skolā,
bērni izzina atšķirīgu instrumentu spēles
tehniskās iespējas. Mani audzēkņi bieži
raksta skaņdarbus citam instrumentam,
nevis tam, ko paši spēlē. Tikko lasīju
interviju ar Pēteri Vasku. Rakstot mūziku, viņš cenšas sev turēt blakus konkrēto instrumentu, kam raksta. Viens ir
apgūt spēles tehniku, bet otrs – iepazīt
instrumenta specifisko skaņu, tembrālās krāsas. Tās vislabāk var just, kad pats
pieskaries un mēģini izvilināt skaņu no
instrumenta.
Vai pati komponējāt pirms ieguvāt izglītību šajā jomā?
Man varēja būt kādi pieci, četri gadi.
Pirmās kompozīcijas pati nemācēju pierakstīt, to darīja mamma. Šķīru Ojāra
Vācieša dzejoļu grāmatu “Astoņi kustoņi” ar mākslinieces Daces Lielās ilustrācijām un komponēju. Sēdēju pie klavierēm, spēlēju un dziedāju. Tās bērnības
dziesmas, starp citu, pirms 12 gadiem
izdeva krājumā “Kas tas par laiku?”
Literārie tēli atdzīvojas mūzikā

Iemācīt komponēt?
Kā var iemācīt komponēt? Vai tā nav
spēja, kas vai nu ir, vai nav?
Par to ļoti daudz diskutē arī profesionāļi,
ir daudz pētījumu un rakstu par to, ko
@Adazu_novads

Oskara Vailda darba “Ziloņkaula meitene”. Skaņdarbs “Malduguns” pēc angļu
rakstnieka Džordža Meredita baisās un
mistiskās poēmas. Bieži mūzikā ienāk
literāri spilgti tēli, kuru iespaidā izvēlos
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Ar bērniem Oto un Lotti.

instrumentāriju. Mēģinu atkāpties no
formas klišejām, meklēt savu izteiksmi.
Reizēm jāraksta pasūtījuma darbi ar noteiktiem nosacījumiem, turklāt konkrētiem instrumentiem. Piemēram, tagad jāraksta Rīgas saksofonu kvartetam, Valda
Muktupāvela etnisko instrumentu arsenālam un vokālam – Ievai Paršai projekta
“Skanošie laikmeti: Latvijas simts skaņas”
ietvaros. Mūzikā jāizstāsta Latvijas vēsture, sākot no ledus laikmeta, ņemot vērā
visas muzikālās ietekmes, kas iespaidojušas Latvijas mūzikas attīstību. Projektā
piedalās komponisti Kārlis Lācis, Uģis
Prauliņš, Valdis Muktupāvels, Jēkabs Nīmanis un es. Katram jāraksta mūzika par
atsevišķu laika periodu. Manas tēmas būs
senlaiki, Latvijas brīvvalsts laiks un digi-

Pieturzīmes

✓ Zvejniekciema mūzikas skolā kompozīcijas stundas pie Pētera Vaska.
✓ Emīla Dārziņa Mūzikas vsk. kompozīciju mācījusies pie Imanta Zemzara.
✓ Absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju, kur studējusi pie Romualda Kalsona un Jura Karlsona. Maģistra
grāds kompozīcijā.
✓ 2000. gadā saņēmusi Arnolda Šturma
piemiņas balvu.
✓ 1998. gadā kā pianiste saņēmusi Oļģerta Zīversa balvu.
✓ 2007. gadā – 3. vieta Latvijas Radio kora
jauno komponistu konkursā.
✓ Kopš 2010. gada – Latvijas Komponistu
savienības biedre.
✓ Mūzikas jaunrades konkursa “Skaņuraksti Ādažos” organizatore
✓ Organizējusi starptautisku bērnu un
jauniešu vizuālās mākslas un mūzikas
jaunrades konkursu “Saules krasts”.
✓ Kā pianiste koncertējusi kopā ar somu
akordeonistu Timo Kinnunenu kameransamblī Oneplusone (klavieres, melodions, balss), izpildot laikmetīgo mūziku
un improvizācijas.
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tālā ikdiena. Kā konkrēto vēsti
aiznest līdz klausītājam? Tas ir
profesionalitātes jautājums. Iespēju ir bezgalīgi daudz.
Kas ir galvenais vēstījums, ko
gribat aiznest klausītājam?
Tās primāri ir emocijas. Piemēram, ilgas, cerība, prieks, kāda
konkrēta noskaņa, piemēram,
noslēpumainība. Ievēroju, ka
apzīmējums Mysterioso – noslēpumaini, manās notīs ierakstīts visai bieži. Emocijas, kas,
piemēram, sākotnēji ir priecīgas, pārvēršas, iegūstot citus
vaibstus, kļūst dramatiskas vai
skumjas. Tāda transformācija
mūzikā šķiet ārkārtīgi interesanta, jo pasaulē viss ir nepastāvīgs.
Ja svarīgākais ir nodot emocijas, vai arī
pati esat jūtīgs cilvēks?
Tādam būt ir svarīgs priekšnoteikums
māksliniekam, cik tas ir manāms – tā ir
cita lieta. Zinu māksliniekus, kuri ir ārkārtīgi jūtīgi, bet ļoti veiksmīgi to noslēpj
aiz ironijas maskas vai humora. Mākslinieks pasauli izjūt vēl smalkāk, jo mēģina noķert pustoņus un nianses, kuras
citi varbūt nemana. Protams, ka mūziķis
jūtīgi uztver skaņas. Fona mūzika, manuprāt, ir ārkārtīgi uzbāzīga. Mūzika, kas
skan kādā sabiedriskā vietā, piemēram,
autobusā. Tādu fona mūziku pielīdzinu
nepārtrauktai barošanai ar cukuru.
Cik daudz laika aizņem viena skaņdarba komponēšana?
Var būt ļoti dažādi, daudz kas atkarīgs
no termiņiem, kad jānodod kāds darbs.
Viens tūdaļ jāsūta prom simfoniskajam
orķestrim uz Poliju. Rakstu ļoti intensīvi
un paralēli domāju par nākamajiem darbiem. Vācu uzmetumus un informāciju.
Daudz laika aizņem instrumentu izzināšana, attiecīgā žanra mūzikas klausīšanās. Šī ir daļa no komponēšanas, kaut
neuzrakstu nevienu noti. Reizēm komponēju 5 minūšu starpbrīžos skolā. Saviem
bērniem Oto un Lottei reizēm palūdzu
izspēlēt sakomponēto uz vijoles vai klarnetes, lai pārbaudītu, vai skanējums ir
tāds, kā iztēlojos. Kopīgais laiks jāplāno,
jo maniem bērniem arī ir slodze – skola,
pēc tam – Mākslas un mūzikas skola.

Piecas dziesmas divās stundās
Vienas nakts laikā var uzrakstīt skaņdarbu?
Var uzrakstīt kādu kamermūzikas darbu
nelielam sastāvam. Rudenī iznāca krājums “Smilšu princeses dziesmas”. Tās
tapa, lasot Ingas Gailes dzejoļu krājumu.
Dziesmiņa pēc dziesmiņas. Divu stundu
laikā uzrakstīju piecas dziesmas. Pēc tam

pārrakstīju datorprogrammā, pierakstīju
pavadījumus, process kopumā aizņēma
vairākas dienas, bet dziesmiņas tapa ļoti
īsā laikā. Tagad tās izpilda mūzikas skolu
audzēkņi.
Ko nozīmē vadīt Starptautisko laikmetīgās mūzikas asociāciju Latvijā?
Tas ir sabiedrisks darbs. Katru gadu kādā
valstī notiek Starptautiskās laikmetīgās
mūzikas festivāls. Latvija kā dalībvalsts
iesūta sešas kompozīcijas, bet starptau-

Roze “James Galway” nosaukta slavena
flautista vārdā.

tiskā žūrija atlasa vienu. Es koordinēju
žūrijas darbu šeit, Latvijā, un nodrošinu
komunikāciju ar Starptautiskās laikmetīgās mūzikas asociācijas vadību. Šogad
festivāls notiks Ķīnā, Pekinā. Katru dienu
būs konferences, ģenerālā asambleja 45
dalībvalstu pārstāvjiem un vismaz trīs
koncerti lielākajās Pekinas koncertzālēs.
Iepriekšējais festivāls notika Vankūverā, Kanādā. Maijā došos uz Ķīnu, tā būs
iespēja nedēļas garumā sajust pasaules
elpu mūzikā tieši šobrīd. Prieks, ka mēs
kā valsts iekļaujamies šajā laikmetīgās
mūzikas apritē.
Komponiste Anitra Tumševica minēja,
ka talants ir no debesīm, Dieva. No kurienes jums – komponēšanas talants?
Katrs piedzimst ar savu talantu, un mūsu
dzīves uzdevums ir to pilnveidot. Mana
mamma arī ir mūziķe, diriģente Māra
Skride, droši vien iespaido arī vide. Talants ir dāvana, jā. Citi to sauc par Dieva
pasauli, es to dēvētu par ideju pasauli.
Nav svarīgi, kā to nosauc, jo vārdi tikai
saslēdz un sastindzina. Būtiskākais mūzikā ir būt patiesam. Tad ir cerība, ka
mana vēsts sasniegs citus. Komponēšana ir darbs. Nozīmīga daļa tajā ir rutīna
– perfekti jāuzraksta lērums nošu, bet
iekšējai sajūtai jābūt atbrīvojošai – ak, es
eju komponēt! It kā nodarbotos ar savu
mīļāko vaļasprieku! Šo sajūtu nekad negribu pazaudēt.
Monika Griezne
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25. aprīlī plkst. 9.00 sāksies pieteikšanās vasaras radošajām darbnīcām
Noslēdzies radošo darbnīcu programmu
konkurss. Līdzīgi kā pirms gada, skolēnus
kopā ar vecākiem aicināsim iepazīties ar
radošo darbnīcu programmu saturu un
pieteikties dalībai, nosūtot pieteikumu
izglītības darba un jaunatnes lietu speciālistei Inārai Briedei e-pastā inara.briede@
adazi.lv. Informācija par radošo darbnīcu piedāvājumu tiks publicēta domes
mājaslapā 25. aprīlī plkst. 9.00, kad arī
sāksies pieteikšanās process.
Arī šogad radošās darbnīcas ir orientētas
uz bērniem no 7 līdz 12 gadu vecumam.
Bērnu skaits radošajās darbnīcās būs lielāks kā iepriekš – 18 līdz 24 bērni. Kopā ar
bērniem darbosies 2 pieaugušie – radošās
darbnīcas vadītājs un vadītāja palīgs, kas
ne vien nodrošinās darbnīcas programmas izpildi, bet arī gādās par bērnu drošību un iemācīs viņiem par to parūpēties
pašiem. Vecāku līdzfinansējums – 35 eiro,

domes līdzfinansējums vienam radošo
darbnīcu posmam – 490 eiro.
Plānots, ka līdz maija vidum visi interesenti jau būs saņēmuši apstiprinājumu
par dalību kādā no radošajām darbnīcām.
Apstiprinājums par bērna reģistrāciju dalībai izvēlētajā radošajā darbnīcā tiks nosūtīts uz bērna vecāka norādīto e-pasta
adresi.
Lai pieteikšanās noritētu raiti, lūdzam
visu nepieciešamo informāciju iesniegt
norādītajā secībā:
1. bērna vārds, uzvārds;
2. dzimšanas gads;
3. deklarētās dzīvesvietas adrese;
4. klase (kurā mācīsies) un skola;
5. izvēlētā radošā darbnīca un datums;
6. otrā izvēlētā radošā darbnīca un datums (gadījumam, ja nepietiek vietas pirmajā izvēlētajā radošajā darbnīcā);
7. bērna vecāka kontakttālrunis saziņai

gadījumos, ja izvēlētajā(s) radošajā(s)
darbnīcā(s) jau būs sasniegts maksimālais
dalībnieku skaits.
Tā kā mūsu novadā ir ļoti daudz bērnu un liels interesentu skaits, viens
bērns varēs piedalīties tikai vienā radošajā darbnīcā.
Ināra Briede

Jaunieti! Piedalies jauniešu iniciatīvu projektu konkursā!
Aicinām sarosīties aktīvos, radošos un
sportiskos mūsu novada jauniešus! Ādažu novada dome izsludina jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, kura mērķis
ir veicināt iniciatīvas jauniešu iekļaušanai Ādažu novada kultūras, sporta un
izglītības procesos, sekmējot to fiziskās
aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu
līdzdalību.
Sagaidām, ka projektu iesniedz Ādažu
novadā deklarēts jaunietis vai jauniešu grupa vecumā no 13 līdz 25 gadiem.
Projekta koordinatoram, ar kuru tiks
slēgta vienošanās, jābūt vismaz 18 gadus
vecam. Projekta faktiskajiem labuma
guvējiem jābūt Ādažu novadā deklarētiem jauniešiem vai jauniešiem, kuri re-

ģistrēti kādā no Ādažu novada izglītības
iestādēm.
Finansējumu piešķir konkursa uzvarētājiem 500 EUR apmērā katram. Finansējumu piešķir šādām projektu aktivitātēm: neformālā mācīšanās, jauniešu
iesaiste brīvprātīgā darbā, fiziskās aktivitātes, kas neprasa ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā
(piemēram, atklātie treniņi, amatierturnīri, u.tml.), radošā izpausme (piemēram, radošās darbnīcas, izstādes),
nodarbinātības vai uzņēmējdarbības
veicināšana.
Cauršūtu un parakstītu pieteikumu jāiesniedz papīra formā aizlīmētā aploksnē,
nosūtot pa pastu vai iesniedzot perso-

niski VPV Klientu apkalpošanas centrā,
Gaujas iela 33A, Ādaži (datums uz pasta
nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks
par pieteikuma iesniegšanas termiņu).
Pieteikuma iesniegšanas termiņš –
2018. gada 3. maijs plkst. 15.00. Uz
aploksnes jānorāda “Pieteikums Ādažu novada jauniešu iniciatīvu projektu
konkursam 2018”, kā arī pretendenta
vārds, uzvārds, kontaktadrese un kontakttālrunis.
Konkursa nolikums – Ādažu novada
pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv
sadaļā Pašvaldība/Konkursi.
Papildu informācija pa tālr. 25936485, Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste Ināra Briede, e-pasts inara.briede@adazi.lv.

Izskanējis mūzikas jaunrades konkurss “Skaņuraksti Ādažos”

Foto ─ Ādažu Mākslas un mūzikas skolas arhīvs

jās 32 jaunie komponisti
un tikpat daudz jaunie
atksaņotājmākslinieki no
Liepājas, Saldus, Engures,
Alūksnes, Balviem, Amatas, Salaspils, Madlienas,
Ikšķiles, Rīgas un Ādažiem. Konkurss notika
festivāla “Latvijas jaunās
mūzikas dienas 2018” ietvaros. Konkursa dalībnieki ir Latvijas mūzikas
skolu audzēkņi vecumā no
7 līdz 15 gadiem, kuri apgūst kompozīciju vai kā citādi nodarbojas ar mūzikas jaunradi. Topošos komponistus atbalsta un konsultē
Latvijā pazīstami komponisti – pedagogi;
Marina Gribinčika, Laura Gustovska, Vineta Līce, Imants Zemzaris, Evija Skuķe,

Konkurss “Skaņuraksti Ādažos”, ko
organizē Ādažu Mākslas un mūzikas
skola, Ādažu novada dome un Latvijas
Komponistu savienība, Ādažos izskanējis
jau piekto reizi. Šogad konkursā piedalīSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

@Adazu_novads

Anitra Tumševica, Anna Veismane. Šogad žūrijā darbojās komponists, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docētājs Jānis Petraškevičs, Latvijas Kultūras akadēmijas lektors, teātra mūzikas
komponists Jēkabs Nīmanis un Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas mācību daļas
vadītāja Signe Kuka-Ruduka. No Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas audzēkņiem
1.vietu ieguva Kristaps Lāss (vecāko klašu grupā), 2. vietu Katrīna Kapitonova
(jaunāko klašu grupā) un Marta Evelīna
Žebeka (vecāko klašu grupā), 3. vietu –
Katrīna Elsberga (vecāko klašu grupā.)
Stiklā veidotās laureātu balvas veidoja
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas skolniece Katrīna Vēvere skolotājas Māras
Ārentes pārraudzībā.
Pēc Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
informācijas
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Foto ─ Māris Rudzītis (grauzti.lv)

Ādažos top jauns, aizraujošs projekts – spēles bunkurkempingā!

“Kur citur atradīsiet 16 pazemes bunkurus, katru ar savu fīču? Vai nav superīgi brist pa mežu, sekojot GPS koordinātām?” jautā Rodžers, kurš iesaistījies
jaunā avantūrā un kopā ar domubiedriem veido vēl ko nebijušu Ādažos – aizraujošu GPS orientēšanās spēli GeoQuest bunkurkempingā pie Dūņezera. “Es
nepirkšu mājas un mašīnas, bet ķūnēšu
šo projektu tik ilgi, līdz šis būs fantastisks komplekss! Ievilkšu elektrību, uztaisīšu bunkuru ar 21. gadsimta komfortu! Man, protams, būs cauras bikses
tāpat kā tagad, bet tas būs absolūti lielisks pasākums,” pārliecināts atraktīvais bunkurkempinga veidotājs.
“Pirms pusgada mani paziņas parādīja šo
vietu pie Dūņezera un paaicināja iesaistīties. Kopumā līdz šim esmu atradis 16
bunkurus, kas izvietoti 42 hektāru platībā. Teritorijā ir 15 mazi bunkuri un viens
– visai iespaidīgs – 700m² apjomā. Bunkuri atrodas skaistā vietā starp Ādažu poligonu un Dūņezeru. No viena bunkura
līdz otram attālums
ir no dažiem simtiem metru līdz pat
kilometram,” stāsta
jaunā projekta autors. Rodžers ir pseidonīms, skolas laika
iesauka. Tā kā līdz
šim viņš īstenojis
dažādus populārus
projektus, nevēlas,
lai šo jauno ideju saistītu ar citiem darbiem.
Iedvesmas avoti
Bunkurkempinga spēles izveides iedvesmas avoti ir orientēšanās sports dabā,
izlaušanās istabas un geokešings. Izlaušanās istaba ir piedzīvojumu spēle komandai, kur 2-5 cilvēki tiek ieslēgti istabā un,
cenšoties atrisināt dažādus uzdevumus,
mīklas, vācot norādes, pamanot sakarības
un loģiski tās izmantojot, jāatrod izeja no
tās 60 minūšu laikā. Geokešings jeb slēp12

ņošana (no angļu val. “geocaching”) ir
spēle, kur tās dalībnieki, izmantojot GPS
koordinātas, kas ir norādītas internetā,
dodas meklēt slēpņus brīvā dabā. Spēles
mērķis ir atrast šifrētus punktus, kur paslēpts kāds trauks ar vēstulīti atradējam
no iepriekšējiem veiksminiekiem. Dūņezera bunkurkempinga spēlē visi šie elementi ir apvienoti. “Ja atrodos
šajā valstī un
mežā taisu spēli,
tas nozīmē, ka
esmu Latvijas
patriots. Strādājot ārzemēs, uz
kājas uztetovēju
sarkanbaltsarkanu Latvijas
kontūru,” stāsta
Rodžers. Kopā
ar paziņām viņš bunkurkempingā novadījis pirmo spēli. Kāda tā bija?
Pirmā spēle Dūņezera bunkurkempingā
Pirmie spēles dalībnieki bunkurkempingā bija kāda
u zņēmu ma
darba kolektīvs.
Klātesošie tika
sadalīti divās

komandās. Tā
kā uzņēmums
šajā piedzīvojumā bija
vēlējies piedalīties naktī,
ceļā bija jādodas ar lāpām. Viena komanda devās uz bunkuriem, kurus rotāja zilas
gaismas diodes, otra – sekoja sarkanajām
gaismas norādēm. Pirmās spēles tēma –
Donalds Tramps pret Kimu Čenunu. Abi
valstvīri nospieduši kodolpogas, un ir 59

minūtes, lai iegūtu pārtiku un paņemtu to
līdzi bunkurā pirms bumbas nosēšanās.
Sākumā spēles dalībnieki saņēma norādi
meklēt uguni. Tālumā atradās ugunskurs, pie kura stāvēja bezpajumtnieks,
dedzināja atkritumus, slepenus dokumentus un sildījās. Viņš spēles komandai
iedeva lapiņu ar vēstījumu – sadedziniet
Trampa maisus (līdzīgi kā čekas maisus)!
Blakus ugunskuram bija maiss, pilns ar
dokumentiem. Pirms bezpajumtnieks tos
sadedzināja, spēles dalībniekiem bija jāatrod noslēptā parole. “Parolei bija jābūt
viegli atminamai, lai gadījumā, ja kādu
paroles vārdu netīšām sadedzinātu, to tik
un tā būtu iespējams atminēt!” stāsta Rodžers. Pēc tam bezpajumtnieks komandai
izsniedza atslēdziņu, ar kuru iespējams
tikt bunkurā. “Slēdz vaļā durvis, ej iekšā, un tur priekšā – vīstoklis! Bet tajā –
krustvārdu mīkla ar 20 jautājumiem! Šajā
gadījumā par tēmu – ēdināšana, jo spēles

dalībnieki strādā ēdināšanas uzņēmumā,” atzīst Rodžers. Tālāk no krustvārdu
mīklas spēles dalībnieki nonāca pie matemātiska uzdevuma, kuru atrisinot, ieguva
kodu, lai atslēgtu čemodānu, kurā glabājās pārtikas produkti. Pie lielā, centrālā
bunkura durvīm sargs pārtikas produktus lika iemainīt pret gāzmaskām, jo tālāk
vajadzēja doties cauri garam tunelim. “Ar
dūmmašīnu garo tuneli pielaidu pilnu ar
dūmiem. Garā tuneļa
galā – durvis ciet, un
priekšā – saišķis ar
milzīgām atslēgām.
Turklāt tikai viena
no atslēgām – īstā.
Tālāk pa garo gaiteni
bija jādodas tik tālu,
līdz dzirdama mūzika. Sekojot mūzikas
skaņām, spēle bija
noslēgusies, misija – izpildīta, bunkura
2. stāvā spēles dalībniekus gaidīja uzklāts
galds! Un sākās ballīte! Dzirdēju, kā spēles dalībnieces atgriezās civilizācijā pēc 2
stundu pavadīšanas mežā. Spiegdamas:
“Juhū, esam atpakaļ dzīvē! Komfortā, 21.
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gadsimtā!””
Pirmklasnieki un rūdīti spēlētāji
“Braukt ekskursijā uz zooloģisko dārzu?
Atkal? Cik garlaicīgi!” domā Rodžers un
piebilst, ka spēli bunkurkempingā var
spēlēt kā pirmklasnieki, tā rūdīti izlaušanās istabu spēlētāji. Turklāt spēlē var
izmantot tik daudz bunkuru, cik vien
spēlētāji vēlas. Spēli var spēlēt individuāli,
komandās, darba kolēģi uzņēmuma saliedēšanās pasākumā, skolēnu klases! “Bez
manas ziņas šobrīd, protams, neko nevar
atrast, kamēr vien man nepiezvana, sakot:
“Es gribu uzspēlēt spēli!” Kāpēc bunkurkempings? “Tāpēc, ka visa infrastruktūra
ir pakārtota kempinga vajadzībām. Ir basketbola, volejbola laukumi, telšu vietas,
kempinga transporta lādēšanas vietas, dušas, tualetes, laipas, laivu noma. Viss, kas
vajadzīgs aktīvai atpūtai!” stāsta Rodžers.
Šobrīd Rodžers
plāno, kā orientēšanos
bunkurā
padarīt
modernāku un
viņam pašam –
ērtāk administrējamu. “Viens
no
maniem
mērķiem ir spēli izveidot tā, lai
orientēties mežā
un pildīt spēles
uzdevumus bunkuros varētu arī
bez manas klātbūtnes. Lai spēlē
varētu darboties, tikai sekojot GPS norādēm. Kā spēli padarīt plašāk pieejamu?
Par to domāju nepārtraukti. Gan ejot
gulēt, gan ceļoties!” atzīst Rodžers. Tāpat
viņš aicina ikvienu, kam ir interese, pievienoties šajā atraktīvajā spēles izveides
procesā. Piemēram, uzņēmēji var ieguldīt
līdzekļus kāda bunkura labiekārtošanā,
pretī saņemot reklāmu paša bunkura veidolā. Bunkuram tiktu dots sponsora vārds,
un tas attiecīgi tiktu noformēts.
15. gaisa armijas rezerves komandpunkts
“60., 70. gados teju zem visām sabiedriskajām ēkām tika izbūvēti bunkuri, bet šis
nebūs bunkurs – muzejs! Ja gribat redzēt
vēsturisku bunkuru, lūdzu, brauciet uz Līgatni! Kopš metālam parādījās kāda vērtība uzņemšanas punktos, šie bunkuri tika
iztīrīti pa tukšo!” stāsta Rodžers.
Latvijas Kara muzeja Pēckara vēstures
nodaļas vadītāja Sarmīte Baltiņa stāsta,
ka Krievijas federācijas bruņotie spēki, atstājot Latviju, devās prom ne tikai ar savu
bruņojumu, bet arī – visu dokumentāciju,
līdz ar to – dokumentālu liecību par to, kas
SEKO MUMS:
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notika šajā bunkurā, nav. Ir tikai mutvārdu
liecības. Un tās vēsta, ka PSRS laikā šajā teritorijā esot atradies Baltijas kara apgabala
15. gaisa armijas rezerves komandpunkts.
Kas tieši tolaik varēja atrasties lielajā
bunkurā un kas – pārējos bunkuros?
“Mazajos bunkuros, visticamāk, atradās
palīgdienesti – sakarnieki, sagādnieki, apsardze, šoferi, kā arī tehniskās sistēmas un
noliktavas, jo galvenajos bunkuros parasti
atradās tikai pašas “smadzenes” – plānotāji un galvenie izpildītāji. Šādi bunkuri bija
ierobežotas pieejamības objekts, kur nevarēja vienkārši tāpat staigāt. Ja tiki iekšā
– tad tikai precīzu uzdevumu izpildei, un
parasti – uz ilgāku laiku. Ārpusē mainījās
sargi, bet pašā bunkurā līdz noteiktai vietai ienāca ziņneši. Pārējie atradās uz vietas,
jo operatīvā situācija varēja ļoti ātri mainīties,” stāsta rezerves pulkvedis, domes
izpilddirektors Guntis Porietis. Viņš
arī akcentē, ka militārajā jomā pretinieka maldināšanai ir ļoti liela nozīme,
tāpēc nereti tika veikta bunkuru
imitācija, lai
pretinieks
nezinātu,
kurš ir īstais.
“Bunkurs
bija aprīkots
ar telemetriskajām sistēmām, rācijām,
kabeļiem, telefoniem, sakariem. Būves,
inženierkomunikācijas un
slepenie kabeļi topogrāfijās netika uzrādīti. Vēl tagad atceros, ka, atnākot uz Ādažiem kā jauns darbu vadītājs, vienu kabeli
ar ekskavatoru pie slimnīcas pārrāvu. Pa
visu Baltijas kara apgabalu kabeļi gāja
krustu šķērsu. Ja kāds pārraka kabeli, tad
bunkurā iedegās lampiņa, bija zvans uz
čeku (Valsts drošības komiteju), kas ar sa-

viem helikopteriem un “bobikiem” devās
uz to vietu, kur noticis pārrāvums. Mēs
tur pirmo reizi tikām iekšā, kad poligona
@Adazu_novads

apsaimniekošanas brigāde un Baltijas kara
apgabals nodeva šo teritoriju un ēkas pašvaldībai. Ministru Kabinetam bija padomju armijas objektu pārņemšanas komisija,
kura tad sprieda, ko ar tiem darīt. Mēs,
pašvaldība, uzrakstījām pieprasījumu, lai
atdod mums vairākus objektus, tai skaitā šo bunkuru. Sākumā domājām, ka tur
varētu izveidot muzeju, vēlāk uzņēmējiem
radās doma, ka varētu ierīkot šampinjonu
audzētavu. Padomju armija bija aizvedusi
visu tehniku, bunkurs bija tukšs, piemētāts ar vadu galiem, veciem vimpeļiem,
papīriem, tukšām konservu bundžām un
šņabja pudelēm,” atceras Normunds Breidaks, kurš bija pašvaldības vadītājs 1994.
gadā, kad padomju armija Ādažus pameta
pavisam.
“Vēl Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
veidošanas sākumposmā tika atzīts, ka ne
finansiāli, ne arī stratēģiski nav lietderīgi
iekonservēt vai attīstīt objektus, kuru atrašanās vieta un tehniskie raksturojumi
pretiniekam ir labi zināmi,” stāsta Guntis
Porietis. Zemes reformas laikā privatizācijas rezultātā par zemes īpašnieku kļuva
privātpersona, un nu šī vieta ieguvusi
jaunu elpu.
Monika Griezne

Kā nonākt
Dūņezera bunkurkempingā?

Jābrauc pa Ainažu ceļu pāri Gaujas
tiltam, pagrieziens uz Kadagu, taisni garām “Smilškalniem” līdz īpašumam “Meža klubs”. (Pagriežoties
uz Kadagas ceļu, jābrauc vēl 3km)
Bunkurkempingu drīkst apmeklēt,
iepriekš piesakoties Facebook lapā
“Dūņezera bunkurkempings”, sūtot
e-pastu bunkurkempings@gmail.com vai
zvanot pa tālr. 28287787.
P.S. Rodžers un viņa komanda progresē pa stundām. Brīdi, kad raksts jau bija
tapis, saņēmām ziņu, ka tieši šobrīd Dūņezera bunkurkempingā notiek pirmā
uzlabotā spēle 30. dzimšanas dienas svinētājiem, izmantojot 10 mazos un vienu
lielo bunkuru, un spēles uzlabojumi sekos vēl un vēl…
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Foto ─ Laima Jātniece

Skriesim kopā! 28.aprīlī Ādažos – krosa stafešu skrējiens

28. aprīlī Ādažu novada domes Sporta daļa
rīko krosa stafešu skrējienu apkārt Vējupei.
Stafešu skrējiens paredzēts 9 vecuma gru-

pās. U10 (2009. gadā dzimušie un jaunāki);
U12 (2008.–2007.gads); U14 (2006.–2005.);
U16 (2004.–2003.); U18 (2002.–2001).; U20
(2000.–1999.), U20+; U30+; U40+. Komandas sastāvs – 5 dalībnieki. Viena komandā
var būt gan vīrieši, gan sievietes.
Skrējiena garums – 3040 metru, kas sadalīts 5 etapos:
1. etaps (600 m) Starts Vējupes pludmalē
līdz Attekas un Skolas ielas krustojumam
2. etaps (775 m) Attekas un Skolas ielas
krustojums – Draudzības iela
3. etaps (665 m) Draudzības iela – Vējupes

iela
4. etaps (500 m) Vējupes iela – Vējupe
5. etaps (500 m) Vējupe – finišs Vējupes
pludmalē.
Komandu iepriekšējo pieteikumu pēc formas, kas pievienots nolikumam, skatīt
mājaslapā www.adazi.lv un iesniegt līdz
24.04.2018., rakstot: sporta.skola@inbox.lv,
arvis.jeskins@inbox.lv vai sacensību dienā –
starta vietā no plkst. 9.30. Par savu veselību
un drošības noteikumu ievērošanu atbild
paši dalībnieki. Sacensību sākums plkst.
11.00 Vējupes pludmalē. Veiksmīgu startu!

Lieliskus panākumus Pierīgas skolēni
guvuši Dobelē notikušajās Latvijas 71.
spartakiādes finālsacensībās tautas bumbā. Meiteņu konkurencē labākās izrādījās
Ādažu vidusskolas audzēknes, bet zēnu
turnīrā pirmo vietu izcīnīja Siguldas 1. pamatskolas komanda. Sacensībās zēnu un
meiteņu konkurencē startēja pa 13 komandām. Finālā tika pārstāvēti visi Latvijas
reģioni un Rīgas pilsēta. Komandas divās
apakšgrupās cīnījās par pirmajām divām
vietām, kas deva tiesības tālāk sacensties
finālturnīrā par 1.-4. vietu. Meiteņu tur-

nīrā šāgada Pierīgas novadu sporta
spēļu čempiones Ādažu vidusskolas
skolnieces izcīnīja uzvaras visās piecās
apakšgrupas spēlēs, tajā skaitā ar 7:1 pār
grupas otrās vietas ieguvējām V. Zālīša
sākumskolas audzēknēm. Bet pēc tam
finālā uzvarēja arī Alūksnes pilsētas
sākumskolu (11:1) un Valles vidusskolu
(8:3), nodrošinot pirmo vietu. Šāgada
Pierīgas skolēnu sporta spēļu turnīra
divas labākās komandas – Jaunmārupes pamatskola un Ādažu Brīvā Valdorfa
skola – savās grupās ieņēma piektās vietas

Foto ─ Latvijas Skolu sporta federācija

Ādažnieces triumfē Latvijas skolēnu spartakiādes tautas bumbas turnīros

un kopvērtējumā dalīja 9.-10. vietu.

Aprinkis.lv

Foto no privātā arhīva

Starptautiskā turnīrā “Miss Valentine” ādažniece Nikola Astratjeva izcīna bronzas medaļu

Latvijas vingrošanas federācija izvirzīja Nikolu Astratjevu dalībai starptautiskajā turnīrā “Miss Valentine”, kas notika Igaunijā,
Tartu. Katru gadu valsts šādam turnīram piesaka 3 labākās Latvijas vingrotājas, un viena no viņām ir ādažniece Nikola Astratjeva.
“Miss Valentine” turnīrs ir lielākais Baltijas valstīs un viens no nozīmīgākajiem Eiropā. Šo čempionātu kopš 1995. gada organizē
pasaules čempione mākslas vingrošanā, igauniete Janika Molder. Par medaļām cīnījās vairāk nekā 1000 labākās vingrotājas no 27
valstīm. Ādažniece Nikola Astratjeva izcīnīja bronzas medaļu, iegūstot 3. vietu. Nikolas vecāki pateicas trenerei Jolantai Possei,
sponsoriem, atbalstītājiem, tostarp Ādažu novada domei un Latvijas vingrošanas federācijai.

Ādažu vidusskolas basketbola komanda
ieguvusi 1. vietu Latvijas skolēnu 71. spartakiādes finālturnīrā!

Foto ─ Latvijas Skolu sporta federācija

Pāvela Murāna vadībā, kas
šajā mācību gadā uzvarēja
Pierīgas novadu skolu turnīrā, izcīnījusi pirmo vietu arī Latvijas skolēnu 71.
spartakiādes finālturnīrā.
Turnīrā Saldus sporta namā
piedalījās 7 komandas no
visas Latvijas, aizvadot
2x10 minūšu garas spēles.
Pirmajā posmā notika divi
apakšgrupu turnīri, un pa
divām la- bākajām komandām no
katras grupas kvalificējās pusfinālam.

Ādažu vidusskolas 2002./03. gadā dzimušo puišu basketbola komanda trenera
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Pusfinālā Ādažu vidusskolas komanda
sagādāja pirmo un, kā izrādījās, vienīgo
zaudējumu otras grupas pirmās vietas ieguvējiem no Valmieras Valsts ģimnāzijas
– 36:26. Bet finālā apturēja arī Rīgas 49.
vidusskolas basketbolistu četru uzvaru
sēriju, vienlaikus revanšējoties viņiem
par zaudējumu apakšgrupā – 25:18. Jāatgādina, ka Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu turnīrā oktobrī Ādažu vidusskolas basketbolisti divās nākamajās vietās
atstāja Babītes vidusskolas un Jaunmārupes pamatskolas komandas.
Aprinkis.lv
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Brīnišķās
mūzikas
skaņas

Kristaps Lāss ir Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēknis, vairākkārtējs
šīs skolas organizētā mūzikas jaunrades
konkursa “Skaņuraksti Ādažos”, kā
arī jaunrades dziesmu konkursa bērnu
koriem “Kas mēs bijām, būsim, esam”
laureāts. Mūzika un matemātika – šīs
divas jomas vienpadsmitgadīgo Kristapu Lāsu sajūsmina visvairāk. Kristaps
komponē jau kopš bērnudārza. Viņu
interesē arī datorzinātne, pats jau uzprogrammējis nelielu mājaslapu, saista
sporta spēļu rezultātu prognozēšana,
tāpat viņš fano par Kristapu Porziņģi.
Kad jautāju Kristapam, cik skaņdarbus
sakomponējis, viņš mirkli apdomājas
un tad atzīst, ka nosauks tikai nozīmīgākos. Tos, kas tapuši bērnudārza laikā,
viņaprāt, uzskaitīt nebūtu svarīgi. Reiz,
brīvlaikā, skaņdarbu četru lappušu garumā viņš sarakstījis divās, trīs dienās.
Mūzika Kristapu tik ļoti saista tāpēc, ka
tajā viņš var ielikt savas domas un jūtas,
turklāt mūzikā klātesoša ir arī matemātika, kas ir viens no Kristapa mīļākajiem
priekšmetiem skolā. Pavisam maz
Latvijā ir tādu mūzikas skolu, kur var
apgūt komponēšanas prasmes. Ādažu
Mākslas un mūzikas skola ir viena no
tām. Kompozīcijas stundās var iepazīt
citu mūzikas instrumentu skanējumu.
Kristaps skaņdarbus rakstījis ne tikai
klavierēm, instrumentam, ko prot spēlēt viņš pats, bet arī čellam, solo balsij
un bērnu korim. Kā var radīt mūziku instrumentam, ko neproti spēlēt?
Kristaps atzīst, ka to iemāca viņa kompozīcijas skolotāja Anna Veismane.
“Kad komponēju, iztēlojos, kā uzrakstītais izklausīsies. Kad atbrauc mana paziņa, kura māk spēlēt čellu, izmēģinām, vai
tiešām čells izklausās tā, kā biju domājis,”
stāsta Kristaps. Komponēt viņu iedvesmojot gan pati mūzika, gan norises dabā.
SEKO MUMS:
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Šeit un citviet rakstā foto no privātā arhīva

komponista pedagoģe atzīst, ka Kristapu
vienlīdz interesējot abi mūzikas žanri.
Elektroniskajā mūzikā viņu saistot tās
enerģiskums un spēja uzlabot garastāvokli. Kāds ir Kristaps pats? Enerģisks vai
mierīgs un nosvērts? “Dažreiz emu kluss,
citreiz – enerģisks,” viņš nosaka. Man
Kristaps šķiet nopietns, daudzpusīgs un
apdomīgs, kurš pret visu attiecas ļoti atbildīgi. Arī atbildes uz jautājumiem viņš
vispirms pārdomā. Skolā viņu saucot par
gudrīti tieši matemātiskās domāšanas dēļ.
Vienīgais priekšmets, kas skolā viņu neiepriecinot, ir vizuālā māksla: “Es neesmu
labs zīmēšanā,” paškritisks ir Kristaps.
Starp mūziku un matemātiku
No kurienes viņš mantojis komponēšanas
talantu, kā arī mīlestību uz matemātiku?
Nosaukums vienam no godalgotajiem Kristapa mamma Karolīna Lāsa ir mūziskaņdarbiem – “Bite dur”. Tam ir attiecīgs kas teorijas pedagoģe Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā, Kristapa vectētiņš ir komskanējums – līdzīgs bites dzēlienam.
ponists, diriģents, simfoniju, operu, filmu
Kreisās rokas džezs
Vispirms Kristaps spēlē savu skaņdarbu un kamermūzikas autors, pianists Romuuz klavierēm un pēc tam pieraksta notis. alds Kalsons, kurš šogad saņēma “Lielo
“Sākumā izdomāju galveno melodiju un Mūzikas balvu 2017” par mūža ieguldījupēc tam mēģinu to attīstīt, lai būtu daudz mu, savukārt Kristapa tētis ir informācimaiņas, piemēram, no mažora uz mino- jas tehnoloģiju speciālists, nodarbojas ar
ru,” stāsta Kristaps. Šā gada mūzikas jaun- mājaslapu veidošanu. Kristapa vecmāmirades konkursā “Skaņuraksti Ādažos” ņa bija dziedātāja Irēna Kalsone. Kristapa
Kristaps piedalījās ar skaņdarbiem – mi- mamma priecājas, ka dēlam nav vectētiņa
niatūrām. Katru no tām viņš komponēja uzvārds, lai dēla panākumus nesaistītu ar
atšķirīgā žanrā. Miniatūra “Miegs” bija vectēva nopelniem mūzikā. Kristaps pats
līdzīgs komponista Kloda Debisī rokrak- ir personība. Piemēram, jaunrades dziesstam, “Tikšanās ar Mocartu” līdzinājās mu konkursam “Kas mēs bijām, būsim,
Mocarta daiļradei, bet trešā miniatūra esam”, kas jaunos komponistus (līdz 16
gadiem) aicina rakstīt mūzi“Kreisās rokas džeku bērnu koriem, skaņdarbus
zs” rakstīta džeza
iesniedz ar devīzēm, līdz ar to
stilā. Turklāt pēdē– žūrija nezina, kurš bērns ir
jais nav tikai skaņkonkrētā skaņdarba autors.
darba nosaukums,
Improvizācijas spēks
tas patiešām izpilKristaps bieži no apkārtējiem
dāms tikai ar kreisaņemot jautājumus, vai vecso roku. Kāpēc tā?
tēvs palīdz komponēt. “Nē,
“Pie datora mājās
nekad,” saka Kristapa mamma.
Kristaps pats gan atzīst, ka dažreiz tomēr vectētiņam kaut ko
pajautājot, kad skaņdarbs jau
tapis, bet vectētiņš viņa darbā
jaukties negribot. Interesanti,
Kristaps ar vectētiņu. ka populārā komponista meitu,
parasti darbo- Kristapa mammu Karolīnu, komponēšajos ar labo roku na nemaz neaizrauj. Kāpēc nolēmāt dēlu
un paralēli sin- sūtīt kompozīcijas klasē? “Lai pats pamētezatoru spēlēju ģina, vai tas patīk, kā arī, lai atbrīvotos
ar kreiso roku,” no klasiskās mūzikas noteikumiem, kas
atzīst Kristaps. ļoti ierobežo, lai pamēģina improvizēt.
Mājās uz raks- Piemēram, ja uzstājoties no uztraukuma
tāmgalda stāvot gan sintezators, gan da- pēkšņi sanāk uzsist kādu taustiņu nepareizi, improvizējot var iziet no neveiklās
tors.
situācijas. Daļa no kompozīcijas ir improKlasiskā mūzika vai elektroniskā?
Kristaps bieži klausās ne tikai klasisko, vizācijas māksla, kas šo spēju ļoti labi atbet arī elektronisko mūziku. Arī jaunā tīsta,” stāsta Kristapa mamma.
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Kristaps piedalās arī starptautiskos pianistu konkursos. Klavierspēli Kristaps
apgūst pie skolotājas Rutas Cīrules. Kā
tiec galā ar stresu, uzstājoties lielas auditorijas priekšā? “Uztraukums ir pirms
spēlēšanas, kad jau esmu sācis spēlēt, uztraukuma vairs nav. Cenšos nedomāt par
to, bet dažreiz nesanāk. Vienā konkursā
nojaucos tieši tad, kad atcerējos, ka uzstā-

Pieturzīmes

✓ Kopumā sakomponējis ap 20 skaņdarbiem, izstrādāti, kārtīgi pierakstīti un atskaņoti – 10.
✓ Konkursā “Skaņuraksti Ādažos” piedalās katru gadu (sākot ar pašu pirmo konkursu, kad Kristaps gāja 1. klasē).
✓ Trīskārtējs konkursa “Skaņuraksti Ādažos” laureāts. (2018.,2017.,2016.),
2014. gadā – 3. vieta, 2015. gadā – 2. vieta.
✓ Konkursa “Kas mēs bijām, būsim,
esam” laureāts 2016. gadā, 2017. gadā -2.
vieta.
✓ Konkursa “Tautiskie akcenti mūzikā”
(Viļņa) laureāts 2016. gadā
✓ Katru mācību gadu piedalās 3–4 jauno
pianistu konkursos (Viļņa, Kauņa, Rīga,
Madona, Valmiera, Sigulda, Saldus, Dobele), no kuriem 1–2 ir starptautiski. Iegūtas otrās, trešās vietas, atzinības raksti.
✓ Starptautiskajā jauno pianistu konkursā Madonā divas reizes 2. kārtā spēlējis
arī ar orķestri.

tāds jautājums nepajos, kamēr domāju par
tīk? “Jo to vēl nevar ziskaņdarbu, viss bija
nāt,” pārliecinoši atbild
labi,” pieredzē dalās
Kristaps.
jaunais talants.
Prognozēt sporta reAr savu redzējumu
zultātus
“Kristapam ir savs skaBrīvo laiku Kristapam
tījums, savs domāšapatīk pavadīt, mētājot
nas rokraksts, noteikta
bumbu piemājas basvirzība, ideja, savs “nē”,
ketbola grozā, skatoko var man pateikt.
ties sporta spēles un
“Nē, es tomēr domāju
darbojoties ar datoru.
tā…” Un šim “nē” ir jāVisvairāk viņu iepriebūt, jo, kā citādi atrast
cina vasaras, kad nav
savu patību, savu ceļu?
jāpilda mājasdarbi, var
Viņš zina, kā attīstīt
nedaudz atpūsties no
melodiju, kas parasklavierspēles un ēst
ti bērniem ir diezgan
Kristaps
ir
basketbola
fans.
garšīgus ēdienus, kas
grūti. Piemēram, uzarī
esot
viens
no
viņa prieka avotiem.
rakstu melodijai sākumu un lūdzu uzKristapam
ļoti
patīk
silts laiks, bet aukrakstīt turpinājumu. Kristaps to ļoti labi
stums
nepavisam
ne.
Tāpat viņu saista
prot. Tas, iespējams, tāpēc, ka viņam ir
sporta
spēļu
rezultātu
prognozēšana.
Kā
arī spēcīga racionālā domāšana. Mūzikā
tas
izpaužas
praktiski?
“Viņš
skatās
kvair arī ļoti daudz loģikas,” savu audzēkni
lifikācijas turnīru, spēļu priekšsacīkstes,
raksturo pedagoģe Anna Veismane.
Pēc devītās klases Kristapam pašam va- salīdzina ar komandu iepriekšējiem rejadzēs izšķirties, vai savu dzīvi saistīt ar zultātiem, analizē, izveido tabulas, kumūziku, vai datorzinātni,” Pie kā sirds rai komandai jāvinnē, ar kādu rezultāšobrīd ir vairāk – matemātikas un da- tu,” stāsta Karolīna. Izdodas prognozēt
torzinātnes vai mūzikas? “Nezinu, grūti precīzi? “Nē, ļoti grūti. Kāds savainojas,
pateikt. Man vispār ļoti nepatīk jautā- notiek kaut kas cits neparedzēts,” stāsta
jums, par ko gribu kļūt. Tagad skolā ir Kristaps. “Ja jau būtu precīzi, varētu piedaudz projektu, kur to jautā. Tad saku, ka dalīties totalizatorā,” smejas Karolīna.
par astronomu,” atzīstas Kristaps. Kāpēc
Monika Griezne

Ēdīsim garšīgi un veselīgi!
Ādažu vidusskolas skolēni gatavo veselīgus salātus un kokteiļus!

Pēdējā laikā daudz tiek diskutēts par veselīgu uzturu, tā nozīmi mūsu dzīvē. Dažādos masu saziņas līdzekļos, lielveikalos,
pasākumos tiek sniegta informācija par
to, kas tad īsti ir pilnvērtīgs uzturs, kas
nepieciešams mūsu ķermenim, lai mēs
justos veseli un enerģiski. Bieži vien cilvēki apjūk lielajā informācijas apjomā un
kļūdās izvēlē.
Martā un aprīlī Ādažu vidusskolā viesojās uztura speciāliste Svetlana Aleksejeva,
sniedzot skolēniem zināšanas un praktiskās iemaņas par sabalansētu, pilnvērtīgu un veselīgu uzturu. Tika pārrunāti
dažādi nozīmīgi jautājumi par uztura
ietekmi uz veselību, uztura paradumiem,
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ēdienreižu apjomu, biežumu un kvalitāti.
Katrs dalībnieks varēja izvērtēt savus ēšanas paradumus un ar tiem saistītos riskus
nākotnē.
Nodarbību praktiskajā daļā piekto klašu
skolniekiem bija iespēja pašiem pagatavot
veselīgus salātus un uzkodas, savukārt 9.
klases skolnieki pagatavoja veselīgos kokteiļus. Izvēlētās receptes bija vienkārši un
ātri pagatavojamas. Izmantojot ikdienā
ne tik bieži lietotos, bet veselīgos dārzeņus – cukini, tiem pievienojot tomātus,
ananāsus un pašu pagatavotu pesto mērcīti, tika pagatavoti veselīgi un garšīgi salāti. Dažas meitenes nodarbību sākumā
teica, ka nelieto cukini vai kabaci uzturā,
bet pēc nodarbības atzina, ka rezultāts
izdevās garšīgs un recepti izmēģinās arī
mājās! Cukini (arī mūsu kabača) sastāvā
ir C vitamīns, folijskābe, kālijs un karotīns. Šis dārzenis spēj izvadīt no organisma kaitīgās vielas, uzlabo aknu veselību.
Der atcerēties, ka šajā dārzenī ir daudz
vairāk karotīna nekā burkānos! Savukārt
kā uzkoda pie salātiņiem no rudzu maizes, krēmsiera, garšvielām un apceptām
sēkliņām tika pagatavotas veselīgās sēk-

liņu maizītes. Dalībnieki aktīvi iesaistījās
pagatavošanas procesos – mizoja, grieza,
šķēlēja, rīvēja, apcepa, maisīja un dekorēja. Devītās klases skolēni nodarbību praktiskajā daļā gatavoja divu veidu kokteiļus
– “Enerģijas lādiņš” un “Gardumiņš”. Interesanti, ka pagatavošanas procesā vairāk iesaistījās puiši! Sablenderējot pienu,
biezpienu, ogas un augļus tika pagatavoti
garšīgi un pilnvērtīgi dzērieni. Uztura pagatavošanas darbnīcas izdevās pozitīvas
un interesantas! Dalībnieki iegūtās zināšanas un praktisko pieredzi varēs izmantot, pilnveidojot savus ēšanas paradumus
ikdienā.
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.9.2.4.2/16/I/001, ietvaros.
Sanda Kaša, projekta vadītāja
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IZGLĪTĪBA
Ādažu Brīvā Valdorfa skola šogad atzīmē
savu 25. dzimšanas dienu. Kamēr šajā mācību gadā 100 Latvijas skolās testa režīmā
tiek izmēģināta jaunā kompetencēs balstītā izglītība, tikmēr Ādažu Brīvā Valdorfa
skolas skolēni kompetencēs balstītu izglītības saturu apgūst nu jau 25 gadus. Kompetence ir spēja apgūtās zināšanas pielietot
arī reālajā dzīvē, un kā uzskata Valdorfa
skolas pedagogi, lai šo mērķi sasniegtu,
svarīgākais ir sadarbība. Katrs rīts Ādažu
Brīvajā Valdorfa skolā sākas ar personisku sasveicināšanos ar skolotāju, un arī tā
ir daļa no kompetenču izglītības. Vienā

stundā šeit integrēti vismaz pieci mācību
priekšmeti. Kā stāsta skolotāji, visvieglāk
iemācīt matemātiku ir tieši caur kustībām. “Bērni spēlē flautu, veic tādus ritma
vingrinājumus, kas citkārt notiek sporta
stundās. Un tai pat laikā viņi rēķina, tikai
nesēžot skolas solā,” stāsta Ilze Mūrniece,
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāja.
Pēc līdzīgas shēmas dažādi mācību priekšmeti tiek integrēti arī citās stundās. Kā
saturiski veidot stundu nosaka bērna vecuma posms. “Piemēram, 7. klasē bērns ir
Kolumbs, atklājējs, tātad visu mācību procesu būvēju uz šīm zināšanām par bērnu,

Foto ─ Juris Krūze

Ādažu Brīvā Valdorfa skola svin savu 25. dzimšanas dienu

Ādažu vidusskolas skolotāji piedalās
starpvalstu apmācības kursos “Erasmus+” programmā
No 19. līdz 23. martam Polijas pilsētā Elk
norisinājās Erasmus+ programmas (KA2)
Stratēģiskās starpskolu partnerības projekta “A Child is a World” organizētie
starpvalstu apmācības kursi skolotājiem,
uz kuriem devās četri Ādažu vidusskolas sākumskolas skolotāji – Jolanta Osīte,
Irita Skaistkalne-Virka, Linda Tūtere un
Liene Klēvere. Kursu organizatori bija Polijas Rekusy skolas pedagogi, kas ir vieni
no projektā iesaistītajiem dalībniekiem.
Lai nodrošinātu mācību aktivitātes, tika
piesaistīti dažādi lektori, kuri kā savas
jomas speciālisti organizēja mūsdienīgas
un aktuālas nodarbības. Skolotājiem tika
piedāvātas dažādas radošās darbnīcas.
Viena no nodarbībām bija veltīta mnemotehnikas apgūšanai, kas skolotājam dod
plašākas iespējas palīdzēt skolēnam ap-

gūt un nostiprināt mācību vielu interaktīvā veidā. Kā vērtīga un pamācoša bija
viesošanās Ugunsdzēsības un glābšanas
centrā, kas ir viens no modernākajiem
valstī. Drošības jautājumu aktualizēšana
skolās ir viens no valstiski svarīgiem uz-

lai viņš pats justos kā atklājējs,” atzīst Inga
Zemīte, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotāju kolēģijas vadītāja.
Pēc Reģionālās televīzijas informācijas

devumiem, tāpēc svarīgi ir izglītot pašus
skolotājus, kā pareizi skolēniem novadīt
nodarbību par drošību dažādās situācijās,
lai skolēni prastu atpazīt bīstamas situācijas un atbilstoši rīkoties. Mācību metožu
darbnīcā skolotājiem tika piedāvātas interesantas sadarbības un līdzdalības aktivitātes, kurās akcentēja katra individuālā
pienesuma nozīmīgumu, lai sasniegtu izvirzīto mērķi. Mākslas darbnīcā veidojām
dažādus izstrādājumus, kas simbolizēja
valsti un pilsētu. Kursos gūtās zināšanas
palīdzēs skolotājam iesaistīt skolēnus dažādās aktivitātēs, ļaujot viņiem justies ieinteresētiem un motivētiem.

Jolanta Osīte

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaku valstība” ceļā uz jaunā mācību
satura ieviešanu pirmsskolā

Rotaļlietu diena “Pasaku valstībā”

Tā kā Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību
saturā” mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no 1,5
līdz 18 gadiem, kas ļaus skolēniem attīstīt
dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas,
prasmes un attieksmes, jau ar pirmajiem
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

rudens mēnešiem
aktīvi
piedalījāmies
pārmaiņās
izglītības sistēmā
Latvijā. Piedalījāmies jaunā mācību
satura apspriešanā
“SKOLA 2030” rīkotajos forumos,
ieguvām zināšanas
pirmsskolas izglītbas iestāžu vadītāju
profesionālās darbības novērtēšanā,
kā arī braucām pieredzē uz Montesori
pirmsskolas iestādi Latvijā, jo pedagoģiskā darba kvalitāte ir viens no galvenajiem
faktoriem, kas ietekmē veiksmīgu bērna
attīstību. Lai saprastu, cik tuvu vai tālu
esam savā pedagoģiskajā skatījumā saistībā ar jaunajām kompetenču projekta idejām, esam iesaistījušies Eiropas Savienības
@Adazu_novads

programmā “Erasmus+”, paverot iespēju
mācīties no līdzbiedriem un apmainīties
ar pieredzi Eiropas līmenī. Tāpat šobrīd
aktīvi apmeklējam apmācības un treniņus programmas “STOP 4-7” ietvaros, kas
veidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti,
adaptējot Latvijā Nīderlandes un Beļģijas
uzvedības terapiju, kas balstīta psiholoģijas pētījumos un kognitīvi biheiviorālās
terapijas principos. Nākamais mācību
gads vairākiem skolotājiem gaidāms arī
ar studiju uzsākšanu Montesori pedagoģijā, kur kvalificēti pasniedzēji, izmantojot
mūsdienīgas mācību metodes un pilnu
Montesori didaktiskā materiāla klāstu,
palīdzēs apgūt teorētiskās zināšanas un
iegūt praksi. Apmācībās būs ietvertas gan
lekcijas un diskusijas, gan visu 5 mācību
materiāla grupu (praktiskās dzīves, sajūtu, valodas, matemātikas un kosmiskās
audzināšanas) apgūšana.
Sanda Sīle, metodiķe
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LATVIJAI 100

PROJEKTI

Kādas fotogrāfijas stāsts…

Latvijai sasniedzot savu 100. jubileju, ik mēnesi atskatāmies uz Ādažiem un Ādažu cilvēkiem vēsturiskās fotogrāfijās. Arī
ādažnieki veidoja Latvijas valsti. 4. stāsts – aprīlis. Pali Ādažos.

Pagasta nams 1931. gada plūdu laikā.

Aprīlī pavasaris nereti atnes palus un daudzās Latvijas upēs paceļas ūdens līmenis. Latvijas brīvvalsts laikā vieni no lielākajiem pavasara plūdiem vēsturē
Ādažos bijuši 1931. gada aprīlī.
“Gauja pārplūdinājusi Ādažu pagasta robežās plašu apgabalu. Satiksmi uztur
laivās. Pie Gaujas – Daugavas kanāla ūdens vakar bij 4,12 m virs normas”.
(avīze Latvijas Kareivis, 25.04.1931.)
Jaunā Latvijas valsts pēc Brīvības cīņu beigām desmit pastāvēšanas gados bija
izdarījusi daudz – bija pienācis laiks arī kārtīgas Rīgas – Ādažu – Neibādes
plieņakmens šosejas izbūvei, diemžēl 1931. gada plūdi nodarīja skādi koka tilta pār Gauju dambim: “Ūdens straume sākusi izskalot Strēlnieku tilta dambi
Rīgas-Ādažu-Neibādes šosejā”. (avīze Latvijas Kareivis, 30.04.1931.)

Elita Pētersone

Foto ─ Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums

1926. gada 16. maijā tika likts pamatakmens jaunajai skolas ēkai Ādažu
centrā. Pamata akmenī iemūrēja pergamentu ar ziņām par Ādažu pašvaldības un privāto organizāciju sastāvu, kā arī naudas zīmes un tās dienas
laikrakstu numurus. Skolu uzcēla apmēram 1 gada laikā un iesvētīja 1927.
gada 11. septembrī. “Pateicoties pašu ādažnieku labprātīgām klaušām, jaunais nams izmaksājis ap 69 000 latu, kamēr pēc iepriekšēja aprēķina šai
summai vajadzēja sniegties pie 100 000 latiem. Uz ādažnieku svētkiem bija
ieradušies daudz viesu no Rīgas un apkārtnes”. (Latvijas Kareivis, Nr.205,
13.09.1927).
1989. gadā nolaists un neērts kļuvis, skolas nams Ādažu centrā tika nojaukts.
Ādažu pamatskola 1931. gada plūdu laikā.

Ādažu vidusskola īsteno sešus Eiropas Savienības
programmas “Erasmus+” projektus. Ko tas nozīmē praktiski?
Kā būtisks pienesums ārpusklases darbam Ādažu vidusskolā ir dalība Erasmus+ skolu stratēģisko partnerību projektos. Pēdējo 3 gadu laikā tiek īstenoti 6
šādi projekti. Erasmus+ projekti piedāvā
gana aizraujošas iespējas dažādu vecumu skolēniem un skolu pedagoģiskajam
personālam atkarībā no projekta mērķiem un uzdevumiem. Uzsākot rakstīt
Erasmus+ skolu stratēģiskās partnerības
projekta pieteikumu, tiek izvēlētas partnerskolas un vienojošā projekta tēma.
Rūpīgas plānošanas gaitā tiek spriests
par veicamajām aktivitātēm, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kā arī tiek izveidots
mācību braucienu grafiks projekta norises periodam.

Katrā partnerskolā noris darbs pie skolēnu komandas atlases, tiek veidots aktivitāšu plāns un strādāts pie daudzām citām
šķietami mazsvarīgām tehniskām detaļām, bet bez kurām nav iedomājama projekta norise: budžeta plānošana, projekta
materiālu izveide, metodiskais darbs un
plānošana, un nepārtraukta sadarbība ar
projekta partneriem no citām valstīm.
Kādos projektos skola piedalās?
Šobrīd Ādažu vidusskola koordinē vienu
Erasmus+ projektu “Viss sākas ar pirmo soli” (Everything begins with the first
step), kā arī ir partnerskola vēl trijiem
projektiem “Mācāmies mediju izmanto18

šanu” (Hands on media literacy), “Bērns ir
pasaule (A Child is a World) un “Vietējie
dārgumi” (Local treasures).
Projektu ietvaros skolēniem gan mācību stundu laikā, gan strādājot projekta
komandās tiek dota iespēja darboties ar
citiem Eiropas valstu jauniešiem dažādās aktivitātēs- grupās, pētot problēmas,
pašiem veicot pētījumus, veidojot video
materiālus un radošos darbus, izzinot citu
valstu skolēnu pieredzi.
Izkāpt no komforta zonas
Mācību braucienu laikā uz citām Eiropas
valstu skolām tiek īstenotas plašas programmas gan mācību iestādēs, gan ārpus
tām visdažādākajās iestādēs, nacionālajos
parkos, biedrībās, uzņēmumos, viesnīcās,
organizācijās, muzejos – atkarībā no pētāmās tēmas un veicamajiem uzdevumiem.
Šie mācību braucieni paliek atmiņā uz
mūžu un dod neatņemamu pieredzi gan
skolēniem, gan skolotājiem, tā ir vajadzība
izkāpt katram no savas komforta zonas,
paplašināt redzesloku un iegūt pavisam
citādu pasaules skatījumu nekā skolas
solā, tās ir aizraujošas iepazīšanās un sevis
izzināšana, tās ir citas mācību metodes un
formas.
Pētīt, izzināt, sadarboties
Erasmus+ projekti piedāvā sevis izaicināšanu un vērtīgu pieredzes krāšanu katram
radošam, atbildīgam un zinātkāram Ādažu vidusskolas jaunietim.

Erasmus+ projektu ietvaros Ādažu vidusskolēniem ir bijusi iespēja uzturēties
Eiropas valstīs, izzināt svešzemju tradīcijas, iejusties citas valsts skolas solā, iepazīt
jaunus draugus, kopīgi darboties un sasniegt vienotus mērķus.
Kopumā no Ādažu vidusskolas skolēnu un
skolotāju delegācijas devušās nedēļu ilgās
mobilitātēs uz šādām valstīm: 2016. gadā
uz Vāciju, 2017. gadā vienu reizi uz Itāliju,
3 reizes uz Turciju, 2 reizes uz Vāciju un
Rumāniju, vienu reizi uz Poliju, Bulgāriju,
2018.gadā uz Bulgāriju, Rumāniju, Portugāli. Kopumā šajos projekta mācību braucienos ir bijuši iesaistīti 97 skolēni un 8
skolotāji. Citas klašu grupas ir startējušas
konkursos un mācību stundās, kas veltītas
projektu tematikai. Paldies par atbalstu
skolas administrācijai, skolēnu ģimenēm
un Ādažu novada domei projektu īstenošanā gan šobrīd, gan arī turpmāk!
Linda Kalniņa, angļu valodas skolotāja
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NOVADĀ

PAZIŅOJUMI

Vasarā plānots sākt būvēt jaunu tirdzniecības centru Kadagā

Attīstītājs SIA “Ādažu īpašumi” informē, ka Kadagā vasarā plānots uzsākt būvēt jaunu tirdzniecības centru. Paredzēts, ka tajā
darbosies viens no lielākajiem lielveikalu tīkliem, rūpniecības
preču veikali, ēstuves, skaistumkopšanas salons, aptieka. Plānots, ka veikals atradīsies netālu no Kadagas 12. mājas. Ēkai
paredzēti divi stāvi, daļa ēkas būs vērsta pret galveno Kadagas

ceļu. Attīstītājs pēc pašvaldības lūguma plāno izbūvēt jaunu
piebraucamo ceļu, kas būs ērts ne tikai tirdzniecības centra
apmeklētājiem, bet arī atvieglos satiksmes plūsmu gar esošo
Kadagas bērnudārzu. Tiks izbūvētas jaunas gājēju ietves, stāvvietas, ielas apgaismojums.
Pēc Ādažu uzņēmēju biedrības informācijas

Grozījumi saistošajos noteikumos paredz iespēju izmantot jaunu daudzdzīvokļu
mājas renovācijas darbu veikšanas modeli
Veiktās izmaiņas Ādažu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.30 “Saistošie
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu
veikšanai” paver iespējas Ādažu novada
daudzdzīvokļu māju īpašniekiem izmantot
jaunu renovācijas darbu veikšanas modeli
– ESKO (angliskais saīsinājums – ESCO)
jeb Energoservisa kompānija. Plašākā
skaidrojumā tas nozīmē, ka energopatērētājs energoefektivitātes uzlabošanai neizmanto savus finanšu līdzekļus un resursus,
bet gan to atļauj darīt ESKO uzņēmumam,

SENIORU IKMĒNEŠA SAIETI
18. aprīlī plkst. 13.00
16. maijā plkst. 13.00
Gaujas ielā 16

SEMINĀRS PAR PLATĪBU MAKSĀJUMU
SAŅEMŠANU 2018. GADĀ

18. aprīlī plkst. 11.00 Gaujas ielā 16
Seminārs par platību maksājumiem un lauku
bloku kartes aizpildīšanu. Lauku Atbalsta dienesta
darbinieki sniegs konsultācijas un palīdzēs aizpildīt
platību maksājumu pieteikumu elektroniski.
Interesentiem līdzi jāņem parole, lai aizpildītu lauku
bloku kartes uz vietas.

kas ar saviem resursiem veic visus nepieciešamos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, bet energopatērētājs pēc
pasākumu pabeigšanas turpina maksāt
par enerģiju tādā pašā apmērā ESKO uzņēmumam, kā viņš to darīja līdz energofektivātes pasākumu veikšanai, savukārt
ESKO uzņēmums no ieekonomētās enerģijas izmaksas starpības sedz savas investīcijas. Pēc šī perioda beigām visa ekonomija
pāriet paša energopatērētāja rīcībā. ESKO
modeļa gadījumā visu atbildību par veiksmīgiem projekta rezultātiem uzņemas
ESKO uzņēmums. Viens no svarīgākajiem

aspektiem, kas jāņem vērā – atjaunošanas
izmaksas tiks segtas no siltumenerģijas
ietaupījumiem. No iedzīvotāju puses tas
nozīmē, ka līdzšinējās komunālo pakalpojumu izmaksas būtiski nemainīsies vai palielināsies robežās 10-15%. Atjaunojot ēku
ar EPC līgumu, arī ir iespējams saņemt
programmas ALTUM sniegto atbalstu līdz
50% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Plašāka informācija, sazinoties ar domes energopārvaldnieku Anriju Zēbergu,
rakstot anrijs.zebergs@adazi.lv vai zvanot
67996265.
Anrijs Zēbergs

UZMANĪBU! SVARĪGI!
Ādažu novada domes laikrakstam “Ādažu
Vēstis” (Nr.207) izdots informatīvs pielikums
(Nr.204), kurā publicēti šādi Ādažu novada domes saistošie noteikumi:
Nr.4/2018 (27.02.2018.) “Grozījums Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos
Nr.7 “Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Ādažu novadā.””
Nr. 5/2018 (27.02.2018.) “Grozījumi Ādažu novada domes 2012.gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr.30 “Saistošie noteikumi par
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai.””
Nr. 9/2018 (27.03.2018.) “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.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2018. gada 27.
marta sēdes lēmumu Nr.50 “Par atļauju izstrādāt
detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Slejas” un “Jaunslejas” ir uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku pamatot zemesga-

bala sadalīšanu un ar to saistītu infrastruktūras
objektu izvietošanu lauku apbūves zonā. Par
detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts
Ādažu novada teritorijas plānotājs – arhitekts Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšlikumus un ietei-

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

Paziņojums par Ādažu novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
Ādažu novada dome informē, ka 2018. gada 27.
marta sēdē pieņemts lēmums Nr.49 „Par Ādažu
novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata
projekta apstiprināšanu un par saistošo noteikumu

Nr.7 „Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā
daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu”. Ar Ādažu novada teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties Ādažu novada

Būvvaldē, Būvvaldes darba laikā, Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Ādažu novadā, pašvaldības interneta vietnē www.adazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Paziņojums par ziņu par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu publicēts saskaņā ar
Paziņošanas likuma 11. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu
Ādažu novada dome anulējusi ziņas par deklarēto dzīvesvietu: 09.03.2018. ar lēmumu Nr.
ĀND/5-24/18/50, adresē “Kadaga 5”-85, Kadaga, Ādažu novadā, Aleksandram Kļimčenko;
11.04.2018. ar lēmumu Nr. ĀND/5-24/18/55,
SEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

adresē “Kadaga 6”-52, Kadaga, Ādažu novadā,
Ingvildai Aumeisterei, pamatojoties uz Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12. panta pirmo
daļu. Pilns lēmuma teksts personām, uz kurām
tas attiecas, pieejams Ādažu novada domes 232.

@Adazu_novads

kab., un tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvo aktu strīdu komisijā (Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164) viena mēneša laikā no
nākamās darba dienas pēc publikācijas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
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PAZIŅOJUMI
KŪLAS DEDZINĀŠANA APDRAUD CILVĒKU DZĪVĪBU, ĪPAŠUMU UN APKĀRTĒJO VIDI!
Latvijā jau pieredzēti pirmie kūlas ugunsgrēku gadījumi. Ik pavasari daļa iedzīvotāju tādā veidā cenšas
apkopt savas nesakoptās teritorijas, daļu nodedzina
bērni, spēlējoties, bet daļa no kūlas ugunsgrēkiem izceļas no nepieskatītiem ugunskuriem vai arī nevērīgi
izmestiem izsmēķiem.
Atgādinām – kūlas dedzināšana ir aizliegta un
tā var apdraudēt cilvēku īpašumu, veselību un
dzīvību, jo liesmas var strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām, kā arī nodara būtisku kaitējumu dabai, iznīcinot vērtīgus augus, kukaiņus,

sīkdzīvniekus un putnu ligzdas. Tāpat, ilgstoši izmantota, dedzināšana negatīvi ietekmē augsnes
auglību. Ar laiku mainās augu sugu sastāvs un
samazinās to daudzveidība. Zālājs kļūst līdzīgs
nezālieņu augājam.
KO DARĪT, JA DEG KŪLA?
Situācijās, kad iedzīvotāji pamana kūlas ugunsgrēku,
nekavējoties ir jāzvana VUGD pa tālruni 112 un jānosauc precīza adrese vai pēc iespējas precīzāk jāapraksta vieta, kur izcēlies ugunsgrēks, kā arī ir jānosauc savs
vārds, uzvārds un telefona numurs, un jāatbild uz dis-

Līdz 18. aprīlim iespējams iesniegt priekšlikumus par Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmo redakciju publiskās apspriešanas ietvaros
Rīgas plānošanas reģions priekšlikumus aicina
iesniegt līdz šā gada 18. aprīlim (ieskaitot), aizpildot PRIEKŠLIKUMU ANKETU, to nosūtot uz e-pasta adresi sabine.zagere@rpr.gov.lv
vai arī pa pastu Rīgas plānošanas reģionam,
Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18, Rīgā,
LV-1050.
Priekšlikumus iespējams izteikt arī TIEŠSAISTĒ,
aizpildot Priekšlikumu anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē: https://ej.uz/RPR_DI_plans_01
Ar deinstitucionalizācijas plāna materiāliem elektroniski iespējams iepazīties Rīgas plānošanas reģiona tīmekļa vietnē
www.rpr.gov.lv (sadaļā “Aktualitātes” vai
“Projekti/Deinstitucionalizācija/Sabiedriskā

apspriešana”) un DI projekta tīmekļa vietnē
www.sirdsdomas.lv (sadaļā “Kā varam palīdzēt”):
•ht t p://r p r.go v.lv/publi sk ai- a ps p r i e s an a i - t i e k- n o d o t a - r i g a s - p l a n o s a n a s - re giona-deinstitucionalizacijas-plana-2017-2020-gadam-pirma-redakcija/
vai
•http://sirdsdomas.lv/ka-mes-varam-palidzet/
Klātienē ar dokumentu iespējams iepazīties
Rīgas plānošanas reģiona telpās, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 18 (3. stāvā), Rīgā, Latvijā katru darba dienu no plkst. 9.00 – 12.00 un
no 13.00 – 18.00.

pečera jautājumiem.
Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk paziņot ugunsdzēsējiem
glābējiem par izcēlušos ugunsgrēku, lai viņi varētu
savlaicīgi ierasties notikuma vietā, pirms liesmas ir izplatījušās lielā platībā un apdraud tuvumā esošās ēkas.
Ādažu pašvaldības policija un VUGD aicina iedzīvotājus sakopt sev piederošās teritorijas bez kūlas dedzināšanas, lai pasargātu sevi un pārējos no bīstamām
situācijām, bet gadījumos, ja pamana izcēlušos kūlas
ugunsgrēku, nekavējoties zvanīt VUGD pa tālruni 112.
Pēc VUGD un pašvaldības policijas informācijas

FĒLIKSA CIRCEŅA PIEMIŅAS TURNĪRS

Ādažu vidusskola sadarbībā ar
Rīgas šaha federāciju rīko Fēliksa
Circeņa piemiņas turnīru šahā šā
gada 2. jūnijā plkst. 11.00 Ādažu vidusskolā. Fēlikss Circenis
bija pazīstams kā lielisks šahists
un šaha treneris, 9 gadus bija
Ādažu astoņgadīgās skolas direktors. Laika kontrole uz visu partiju – 10 minūtes
un 5 sekundes klāt par katru izdarītu gājienu. Uzvarētājus apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas un
pārsteiguma balvām! Visi šaha spēles cienītāji bez
dzimuma ierobežojumiem laipni aicināti! Ādažu
iedzīvotājiem bez dalības maksas, pārējiem 5 eiro.
FIDE meistars Jānis Grasis

KO DARĪT, JA NOMIRIS CILVĒKS UN GRIBAT VIŅU APGLABĀT BALEZERA KAPOS?
Nepieciešamie dokumenti:
Miršanas apliecība. Ja miršana reģistrēta citā
dzimtsarakstu nodaļā, tad ir nepieciešama
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļas rezolūcija uz miršanas apliecības. Pie jaunas kapa
vietas ierādīšanas Ādažu novadā deklarētās
personas laulātā, lejupējā (bērna) un tuvākās
pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai,
Pakalpojumu maksa:
Nr.

kuru deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, ir
nepieciešami dokumenti, kas pierāda radniecību ar pieprasītāju.
Ko darīt:
Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā uz “Miršanas apliecības” pamata saņemt rēķinu par
kapa vietas ierādīšanu un/vai rēķinu par kapličas izmantošanu. Apmaksāt rēķinu Ādažu

novada domes Klientu apkalpošanas centrā.
Noslēgt līgumu par kapa vietas uzturēšanu
Baltezera kapos pie kapu pārziņa uz “Miršanas
apliecības” un apmaksātā rēķina par kapa vietu pamata.
Par kapličas izmantošanu jābrīdina kapsētas
pārzinis vismaz 24 stundas pirms apbedījuma
pa tālr. 67 990549; 29811632.
Maksa EUR (neieskaitot PVN)

Pakalpojuma veids

5.1. Par kapličas izmantošanu bēru ceremonijai

15.00

5.2. Par apbedījuma vietas ierādīšanu

8.00

5.3. Par kapu rakšanas inventāra (dēļu, lāpstu, dvieļu u.c.) nomu

10.00

5.4. Par nekoptās kapavietas uzturēšanas tiesību atjaunošanu

50.00

5.5. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarēto personu apbedīšanai (3x1,5m)

25.00

5.6. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarēto personu apbedīšanai (3x3m)

50.00

5.7. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarēto personu apbedīšanai (3x4m)

75.00

5.8. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarēto personu apbedīšanai (3x5m)

100.00

5.9. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto personu apbedīšanai (3x1,5m)

415.00

5.10. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto personu apbedīšanai (3x3m)

830.00

5.11. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto personu apbedīšanai (3x4m)

1245.00

5.12. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto personu apbedīšanai (3x5m)

1660.00

5.13. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā deklarētās personas laulātā, lejupējā (bērna) un tuvākās pakāpes
augšupējā (vecāka) apbedīšanai, kuru deklarētā dzīves vieta ir citā pašvaldībā.

150.00

5.14. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu apbedīšanai (3x1,5m)

200.00

5.15. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu apbedīšanai (3x3m)

400.00

5.16. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu apbedīšanai (3mx4m)

600.00

5.17. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā deklarēto personu apbedīšanai (3x5m)

800.00

REGLAMENTĒJOŠIE NORMATĪVIE AKTI

SN Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību, 50/2017, 28.11.2017
Ādažu novada domes 2017. gada 24. oktobra lēmums Nr. 234 “Par maksas pakalpojumiem Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā”.
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PROJEKTI

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas
3. kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros
EIROPAS SAVIENĪBA
EIROPA INVESTĒ LAUKU APVIDOS
Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

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.

Rīcība un tās apraksts
Stratēģijas mērķis M1 Uzņēmējdarbības un nodarbinātības attīstīšana (217 595,84 EUR)
Rīcība

1.1. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, ar lauksaimniecību nesaistītai ražošanai un pakalpojumiem, produkcijas realizācijai un darbinieku produktivitātes kāpināšanai

Atbalsta apmērs

48 087,65 EUR

Atbilstošā
13.10.2015. MK
Noteikumu
Nr.590 5. punktā
minētā darbība

5.1.1. jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.2. lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
5.1.3. vietējās produkcijas realizēšanai paredzētas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kā arī jaunu realizācijas veidu ieviešanai un to atpazīstamības tēla veidošanai;
5.1.4. darbinieku produktivitātes kāpināšanai.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts veicināt lauksaimniecības un citas uzņēmējdarbības attīstību VRG darbības teritorijā (vietējās produkcijas realizēšanu tirgū gan VRG darbības teritorijā, gan pilsētās (izņemot Rīgu), kurās iedzīvotāju skaits nepārsniedz 15000), kā arī veicināt darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu,
tādā veidā sekmējot darbinieku produktivitāti un uzņēmumu saimniecisko darbību, piem.:
- jaunu produktu un pakalpojumu radīšana;
- jaunu uzņēmumu veidošana;
- esošo uzņēmumu uzlabojumi ar jaunām metodēm vai darba apstākļu uzlabojumiem;
- produktu ražošana un pārstrāde;
- jaunu tirdzniecības vietu ierīkošana;
- jaunu realizācijas veidu ieviešana;
- esošo tirdzniecības vietu labiekārtošana.
Rīcības ietvaros nav paredzēts atbalstīt tādu projektu attīstību, kas paredz citu personu izstrādātu programmnodrošinājuma piedāvājumu vai tādu produktu un pakalpojumu piedāvājumu, kas tirgū ir pieejami bez
maksas (grāmatvedības, apmācību u.c. jomās).

Rezultatīvie
rādītāji

- Radīti jauni produkti / pakalpojumi vai attīstīti esoši produkti / pakalpojumi
- Uzņēmumu skaits, kas īstenos aktivitātes lauksaimniecības produktu pārstrādei realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai
- Izveidotu / labiekārtotu vietu, kurās tiek realizēta vietējā produkcija, skaits
- Apmācīto darbinieku skaits

Projektu vērtēšanas kritēriji un projekta iesniegumā papildus 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 attīstīSEKO MUMS:

facebook.com/adazilv

bas 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 sniedzama
saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju” – sa@Adazu_novads

sniedzamā rezultatīvā rādītāja lielums, atbilstoši 1.1.rīcībai noteiktajam rezultatīvajam
rādītājam. Jāiesniedz arī Atbalsta pretendenta pašnovērtējuma veidlapa par projekta atbilstību vietējās attīstības stratēģijā attiecīgajai
rīcībai noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, norādot katram kritērijam atbilstošo
punktu skaitu un pamatojot punktu skaita
atbilstību.
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Ar
pilnu
sludinājuma
tekstu var iepazīties biedrības mājaslapā:
www.gaujaspartneriba.lv un Lauku atbalsta
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv.
Iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju,
saņemt atbildes uz jautājumiem un iesniegt
projektu iesniegumus papīra formā iespējams biedrības “Gaujas Partnerība” biro-

jā: Ādažu novadā, Ādažos, Pirmā ielā 38A.
SVVA stratēģija pieejama arī elektroniski
biedrības “Gaujas Partnerība” mājas
lapā: www.gaujaspartneriba.lv
Lai sniegtu visu iespējamo atbalstu projektu
iesniedzējiem projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtas ietvaros, 2018. gada 30. aprīlī plkst. 12.00 Ādažos, Gaujas ielā 33A,

Kultūras centrā, Mākslas un vēstures galerijas telpās tiks rīkots informatīvais seminārs.
Kontaktinformācija:
- Gunta Dundure, ELFLA administratīvā vadītāja (mob.: 26566190, e-pasts:
gunta.dundure@adazi.lv);
vispārīgiem
jautājumiem
e-pasts:
gaujaspartneriba@inbox.lv.

Ādažu novada domes ārkārtas (13.03.2018.) domes sēde

Domes sēdē piedalās 11 deputāti: P.Balzāns
(RA), J.Beķers (RA), G.Bojārs (LZP), V.Bulāns (RA), K.Dāvidsone (RA), A.Keiša (LZS),
P.Pultraks (RA), L.Pumpure (RA), J.Neilands
(RA), K.Savicka (RA), E.Šēpers (LZS).

1. Par zemes nomu bungu skolas būvniecībai.
Lēmums: Piešķirt SIA “Andžeja Grauda bungu
skola” nomā domei piederoša zemesgabala daļu
600 kv.m platībā Gaujas ielā 25B, Ādaži.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.

2. Par nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2” izsoles rezultātu apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt domes nekustamā īpašuma “Vējavas iela 2”, Ādaži, izsoles rezultātus.
Balsojums: vienbalsīgi (11) “par”.

Ādažu novada domes kārtējā (27.03.2018.) domes sēde

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 Ādažu novada teritorijas plānojuma un
Vides pārskata projekta apstiprināšanu un
par saistošo noteikumu Nr.7 “Ādažu novada
teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”
izdošanu.
Lēmums: Apstiprināt teritorijas attīstības plānošanas dokumentu “Ādažu novada teritorijas plānojums”. Izdot saistošos noteikumus Nr.7 “Ādažu novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
2. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem “Slejas” un
“Jaunslejas”.
Lēmums: Uzsākt nekustamo īpašumu “Slejas”
un “Jaunslejas” detālplānojuma projekta izstrādi.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
3. Par nekustamā īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
apspriešanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai Ādažu ciema nekustamā
īpašuma Muižas ielā 2 detālplānojuma projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne
īsāku par trim un ne garāku par sešām nedēļām.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
4. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Pūcītes”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Pūcītes”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
5. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam “Gaujiena”.		
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Gaujiena”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
6. Par zemes ierīcības projektu nekustamajam
īpašumam Druvas ielā 2.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Druvas ielā 2.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem “Lejštāles” un
“Vecštāles”.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajiem īpašumiem “Lejštāles” un “Vecštāles”, Iļķenes ciemā, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) “par”.
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Saules ielā 7.
Lēmums: Apstiprināt zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Saules ielā 7.
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Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
9. Par nekustamā īpašuma Draudzības ielā 30
sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt zemes vienību no nekustamā īpašuma Draudzības ielā 30.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
10. Par artēziskās akas “Podnieki” nojaukšanu.
Lēmums: Līdz 2018.gada 15.augustam nojaukt
domei piederošu un vidi degradējošu būvi - sūkņu stacijas ēku, kas atrodas uz domei piekritīgās
zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
11. Par neapbūvētas zemes nomu “Jaunsalnieki”.
Lēmums: Atteikt piešķirt nomā zemes gabala
daļu 0.07 ha platībā Gaujas ielā 3, Ādaži. Atbalstīt neapbūvēta zemes gabala “Jaunsalnieki”,
Ādaži, daļas 0.13 ha platībā iznomāšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) “par”.
12. Par konkursa “Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2018” nolikumu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.5 “Konkursa
“Ādažu novada jauno uzņēmēju atbalsta konkurss 2018” nolikums” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
13. Par grozījumiem 2017.gada 8.decembra
lēmumā Nr.277.
Lēmums: Izteikt domes 2017.gada 8.decembra
lēmumā Nr.277 “Par nekustamā īpašuma nodokļa paaugstinātās likmes piemērošanu” 4.2.
apakšpunktu šādā redakcijā: “4.2. līdz 2018.gada
1.decembrim izstrādāt iekšējo noteikumu projektu par būvatļaujās noteikto termiņu kontroli
un būvatļauju saņēmēju informēšanu par to.”
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
14. Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada
meži” sadalīšanu.
Lēmums: Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma
“Ādažu novada meži” zemes vienību un piešķirt
tai nosaukumu: “Gaujmalas mežs”, Ādaži, Ādažu novads. Saglabāt zemes vienībai nekustamā
īpašuma lietošanas mērķi: dabas pamatnes,
parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes
objektu teritorijas.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
15. Par nekustamā īpašuma “Ādažu novada
meži” maiņu.
Lēmums: Mainīt pašvaldības nekustamo īpašumu “Gaujmalas mežs”, Ādaži, pret SIA “UVK
Pakalpojumi” piederošo nekustamo īpašumu
“Katlapu ceļi 6”, Ādaži, kas nepieciešams centra
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas jaudas palielināšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
16. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
īpašumā “Ķulleni”.
Lēmums: Noslēgt papildu vienošanos zemes

nomas līgumam, kas 02.06.2003. noslēgts starp
V.A. un domi, par līguma termiņa pagarināšanu
par 5 gadiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
17. Par zemes gabala nodošanu bezatlīdzības
lietošanā Gaujas ielā 16.
Lēmums: Nodot sabiedriskā labuma organizācijai “Ādažu novada pensionāru biedrība” bezatlīdzības lietošanā bez apbūves tiesībām uz 7
gadiem daļu no domei piederošā nekustamā īpašuma – zemesgabala Gaujas ielā 16, Ādaži. Noteikt, ka zemesgabala lietošanas mērķis – Ādažu
novada pensionāru un represēto personu sporta
un sociālās saskarsmes aktivitātes; zemesgabalu
nedrīkst nožogot, un tas ir brīvi pieejams iedzīvotājiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
18. Par atbalstu Jaunsardzei.
Lēmums: Pilnvarot domes priekšsēdētāju Māri
Sprindžuku noslēgt sadarbības līgumu ar Jaunsardzes un informācijas centru par jaunsargu
interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu vidusskolā, paredzot domes telpu izmantošanu bez maksas, saskaņojot to lietošanas laikus ar
attiecīgo iestāžu un struktūrvienību vadītājiem.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
19. Par nolikuma “Ādažu novada jauniešu
iniciatīvu projektu konkursa 2018 nolikums”
projektu.
Lēmums: Pieņemt nolikumu Nr.6 “Ādažu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2018
nolikums” un sagatavot to parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
20. Par Attīstības programmas (2016-2022)
Uzraudzības ziņojumu par 2017.gadu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada attīstības
programmas 2016.-2022.gadam Uzraudzības
ziņojumu par 2017.gadu.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
21. Par administratīvā akta piespiedu izpildi.
Lēmums: Pieņemt lēmumu Nr.66 “Par administratīvā akta piespiedu izpildi” un sagatavot to
parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
22. Par zemes domājamās daļas nodošanu
īpašumā bez atlīdzības Pasta iela 2.
Lēmums: Nodot V.P. īpašumā bez atlīdzības
daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Pasta ielā,
Ādaži, dzīvoklim piekrītošās 686/19701 domājamās daļas no ēkai piesaistītās zemes vienības.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
23. Par grozījumiem pašvaldības 2018.gada
budžetā.
Lēmums: Pieņemt saistošos noteikumus
Nr.9/2018 “Grozījumi Ādažu novada domes
saistošajos noteikumos Nr.1/2018 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu
2018.gadam”” un sagatavot tos parakstīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (15) “par”.
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