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Ādažu novadam jauna dome
Astrīda spilva,
redaktore

2013. gada 20. jūnijā uz savu pirmo sēdi pulcējās jaunā domes 
sasaukuma deputāti. To atklāja vēlēšanu komisijas priekšsēdē
tāja Agita Berkmane, informējot par 2013. gada 1. jūnija Ādažu 
novada domes vēlēšanu rezultātiem. Viņa apsveica katru depu
tātu ar ievēlēšanu Ādažu novada domē, aicinot neaizmirst par 
uzticēšanos, kas katram jaunievēlētajam deputātam personī
gi ir izrādīta. „Uzticēšanos grūti ir iegūt, bet viegli pazaudēt. 
Nereti neiespējami atgūt.” A. Berkmane novēlēja „rast spēku, 
nolikt pie malas personīgās ambīcijas un balsot, domāt, rūpē
ties par Ādažiem un to iedzīvotājiem, apzinoties savas personī
gās spējas, kuras apsolīja likt lietā katra iedzīvotāja labā, kad 
pieteica savu kandidatūru šīm vēlēšanām. Aicinu katrā „pret” 
balsojumā iekļaut slēptu balsojumu „par”, lai nenodarītu pāri 
nevienam Ādažu iedzīvotājam. Lai veicas darbā!”

Sākas domes priekšsēdētāja vēlēšanas  – Artis Brūvers izvirza 
Māra Sprindžuka kandidatūru, Jānis Ruks izvirza Valēriju Bu
lānu. Apkopojot balsojuma rezultātus, par Ādažu novada domes 
priekšsēdētāju ar deviņām balsīm „par” un sešām balsīm „pret” 
tiek ievēlēts – Māris Sprindžuks (ZZS). Otrs priekšsēdētāja amata 
kandidāts Valērijs Bulāns („Reģionu alianse”), saņēma sešas balsis 
„par” un deviņas balsis „pret”.

„Reģiona alianse” palika opozīcijā, bet valdošo koalīciju izvei
dojušas piecas pārējās domē iekļuvušās partijas un apvienības. Par 
Māri Sprindžuku nobalsoja trīs deputāti no Zaļo un zemnieku 
savienības (ZZS), pa diviem – no „Vienotības” un „Saskaņas cen
tra”, kā arī pa vienam – no nacionālās apvienības „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK un „Sadarbības”.

Ādažu novada domes jaunā sasaukuma pirmajā sēdē tika ievē
lēti divi priekšsēdētāja vietnieki. Par pirmo – atbrīvoto priekšsē
dētāja vietnieku ar deviņām balsīm „par” un sešām balsīm „pret” 
tika ievēlēta Māra Sprindžuka izvirzītā kandidāte – Karina Tina
magomedova (SC), bet sešas balsis „par” un deviņas balsis „pret” 
saņēma Liānas Pumpures („Reģionu alianse”) izvirzītā Ilze Pē
tersone („Vienotība”). Otrā – neatbrīvotā domes priekšsēdētāja 
vietnieka amatu ar deviņām balsīm „par” un sešām balsīm „pret” 
ieguva Sprindžuka izvirzītais Uģis Dambis, bet L. Pumpures iz
virzītā kandidāte I. Pētersone – no iespējas pretendēt uz amatu 
atteicās.

Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Agita Berkmane savu darbu 
beidza un deva vārdu jaunievēlētajam domes priekšsēdētājam Mā
rim Sprindžukam.

„Paldies cilvēkiem, kas vēlēšanās ir izteikuši uzticību ne tikai 
man, bet visiem mums, kas ir ievēlēti. Aiz katra no mums stāv cil
vēki, kas devuši mums uzticību un sagaida no mums darbus, pa

reizus un taisnīgus lēmumus. Tā ir atbildība, kas uz mums visiem 
gulstas vienādi, un tā būs jāspēj attaisnot turpmākos četrus gadus. 

Paldies gan tiem deputātiem, kas balsoja „par”, gan tiem, kas 
balsoja „pret”. Es domāju, mēs strādāsim visi kopā. Tieši šī iemes
la dēļ mēs esam šeit, lai pārstāvētu iedzīvotājus un viņu intereses. 
Mums jārisina kopīgas problēmas, un es domāju, ka atradīsim ļoti 
labu sadarbības veidu, kā strādāt un pieņemt lēmumus. 

 Gribētu pateikt paldies iepriekšējiem domes priekšsēdētā
jiem – Normundam Breidakam un Pēterim Balzānam, kas Āda
žus ir veduši cauri labākiem un grūtākiem laikiem. Pārņemot šo 
stafeti, es saku viņiem paldies par daudziem labiem padarītiem 
darbiem, ko ādažnieki ir novērtējuši, un arī tas uzliek man papil
dus atbildību.

Paldies darbiniekiem, kas ir atnākuši uz šo svinīgo sēdi. Strā
dāsim kopā – mums ir augsti mērķi, kas jāsasniedz. Mums jā
strādā kā komandai, lai darbotos kā labi noregulēts pulksteņa 
mehānisms, lai lēmumi tiktu izpildīti precīzi, ātri, lai iedzīvotāji 
novērtētu mūsu kopējo darbu. 

Ādažiem tāpat kā visām citām pašvaldībām šis ir izaicināju
mu pilns laiks. Joprojām jūtama krīzes ietekme, kaut arī ir pirmie 
signāli, ka paliek labāk. Viennozīmīgi iepriekšējais periods devis 
zināmas mācības gan privātajam, gan valsts sektoram. Domāju, ka 
varēsim strādāt kā komanda un mūs visus vienos Ādažu problē
mas, un diskusijās būs profesionāli argumenti un tiks virzīti un 
rasti pareizie lēmumi arī grūtās situācijās.” 

Māris Sprindžuks, Ilze Pētersone, Uģis Dambis,  
Karina Tinamagomedova, Edvīns Šēpers, Artis Brūvers,  

Kerola Dāvidsone, Liāna Pumpure, Adrija Keiša,  
Pēteris Pultraks, Pēteris Balzāns, Juris Antonovs, Valērijs Bulāns, 

Normunds Zviedris, Jānis Ruks
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Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu 

pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, 
citos gadījumos – raksta autors, 

intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

uz „Ādažu Vēstīm” obligāta.

Ādažu novada domes lēmumi
2013. gada 18. jūnijs

Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

�� Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 
nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, 
Baltezera ciemā, „Ziemeļi”

Dome nolēma uzsākt nekustamā īpašu
ma „Ziemeļi” (kad.apz. 8044 013 0075) 
lokālplānojuma izstrādāšanu ar mērķi no
teikt atļautos zemes izmantošanas veidus 
turpmākās izpētes teritorijā, pamatojot 
zemesgabala izmantošanu savrupmāju ap
būves nolūkos un paredzot piekrastes teri
toriju veidot kā apstādījumu teritoriju.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināt Ādažu novada teritorijas plāno
tāju Silvi Grīnbergu.
�� Par nekustamo īpašumu „Bārdas”, 

„Bērzmalas”, „Rudzupuķes” un „Meijas” 
detālplānojuma īstenošanas kārtības pre
cizēšanu

Dome nolēma atļaut atdalīt no nekus
tamā īpašuma „Bārdas” (kad. apz. 8044 
008 0379) trīs apbūves gabalus saskaņā ar 
spēkā esošo detālplānojumu nekustama
jiem īpašumiem „Bārdas”, „Bērzmalas”, 
„Rudzupuķes” un „Meijas”, veidojot ap
griešanās laukumu Mazās ielas galā atbil
stoši detālplānojumam.
�� Par Ādažu novada Ādažu ciema ne

kustamā īpašuma Parka ielā 26 detālplā
nojuma projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai

Dome nolēma nodot publiskajai ap
spriešanai un atzinumu saņemšanai Ādažu 
novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 

Parka ielā 26 (kad.apz. 8044 004 0524) de
tālplānojuma projektu, nosakot publiskās 
apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un 
ne garāku par sešām nedēļām.
�� Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam Ādažu 
novadā, Kadagas ciemā, „Atvari”

Dome nolēma atļaut izstrādāt zemes ie
rīcības projektu nekustamajiem īpašumiem 
Ādažu novadā, Kadagas ciemā, „Atvari” 
(kad.apz. 8044 005 0062) ar mērķi veikt 
zemesgabala sadalīšanu.
�� Par pašvaldības mantas iznomāšanas 

komisijas izveidi
Dome nolēma izveidot Ādažu novada 

pašvaldības mantas iznomāšanas komisiju, 
kura ir pilnvarota veikt pašvaldībai piedero
šās mantas nomas tiesību izsoli, noteikt pie
mērojamo izsoles veidu un apstiprināt pub
licējamo informāciju par nomas objektu. 

Apstiprināt komisiju šādā sastāvā: Ne
kustamā īpašuma un saimniecības daļas va
dītājs Dainis Popovs; Nekustamā īpašuma 
speciālists Volli Kukk; Juridiskās un iepir
kumu daļas juriste Maija Dadze. Komisijas 
priekšsēdētājs Dainis Popovs.
�� Par dalību projektā „Vējupes publiskās 

pludmales labiekārtošana”
1. Izstrādāt projektu „Vējupes publiskās 

pludmales labiekārtošana” Rīcības pro
gram mas Eiropas Zivsaimniecības fonda 
ievie šanai Latvijā pasākuma „Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana” 2007.–
2013.ga dam aktivitātes „Ciematu, kuros 
veic ziv saim niecības darbības, atjaunošana 
un attīstība” ietvaros 2.1. rīcībai „Sporta, 

kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas 
vietu attīstība, izveide un labiekārtošana, 
to pieejamības un informācijas nodrošinā
šana, t.sk., nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana 
un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās 
(arī starptautiskā mērogā), dabas resursu 
saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”. 

2. Iesniegt projekta „Vējupes publiskās 
pludmales labiekārtošana” iesniegumu 
bied rības „Gaujas Partnerība” izsludinā
tajā 5.kārtas atklātajā konkursā Rīcības 
programmas 2009.–2013. gadam „Vietējās 
attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinātās 
vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

3. Piedalīties projekta „Vējupes publis
kās pludmales labiekārtošana” īstenošanā, 
kura prognozētā summa ir 8264,47 LVL, 
bez PVN.

4. Projekta apstiprināšanas gadījumā 
nodrošināt tā īstenošanai nepieciešamo 
pašvaldības līdzfinansējumu.
�� Par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstī

bas stratēģijas gala redakcijas nodošanu 
Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sa
ņemšanai

Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redak
ciju un nosūtīt to Rīgas plānošanas reģio
nam atzinuma saņemšanai.
�� Dome izskatīja citus juridisko un fi

zisko personu iesniegumus un pieņēma 
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lē
mumu tekstu var iepazīties Ādažu novada 
mājas lapā www.adazi.lv. 

Paziņojums par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala 
redakcijas nodošanu Rīgas plānošanas reģiona atzinuma saņemšanai

Laika posmā no 2013. gada 15. aprīļa līdz 2013. gada 17. mai
jam notika Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 
2037. gadam (turpmāk – Stratēģija) pirmās redakcijas publiskā 
apspriešana. Publiskai apspriešanai noslēdzoties un ņemot vērā 
publiskās apspriešanas rezultātus, tika apkopoti un izvērtēti pub
liskās apspriešanas laikā saņemtie ierosinājumi un komentāri, kā 
arī izstrādāta stratēģijas gala redakcija. Ar Ādažu novada domes 

2013. gada 18. jūnija lēmumu Nr. 135 „Par Ādažu novada ilgtspē
jīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas nodošanu Rīgas plānoša
nas reģionam atzinuma saņemšanai” tika apstiprināta stratēģijas 
gala redakcija atzinuma saņemšanai no Rīgas plānošanas reģiona. 

Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes materiāliem var 
iepazīties Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļā 
darba laikā, kā arī domes mājas lapā www.adazi.lv. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 18
APSTIPRINĀTI ĀDAŽU NOVADA DOMES 18.06.2013. SĒDES, PROTOKOLS NR. 6§3 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 4 
„saistošie noteikumi par Ādažu novada  

pašvaldības budžetu 2013. GadĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu, likumu „Par budžetu un finansu vadību”, likumu „Par valsts budžetu 2013. gadam”, Ministru kabine-
ta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 874 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013. gadā”

�� Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saisto
šajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības budžetu 2013. gadā” šādus grozījumus: 
1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. un 2.5. apakš

punktus šādā redakcijā:
„2.2. pamatbudžets 2013. gadam ieņēmumos Ls 6’946’411 

apmērā un aizņēmumi no Valsts kases Ls 486’026; 
2.3. pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1. pielikums) 

Ls 7’974’999 apmērā un 2013. gadā atmaksājamā tīrā aiz

ņēmumu summa Valsts kases kredītiem Ls 368’128 apmē
rā un konta atlikums uz gada beigām ir Ls 297’386;

2.5. speciālais budžets īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzek
ļiem 2013. gadam ieņēmumos Ls 126’760 apmērā un iz
devumos Ls 176’803 apmērā, ziedojumi un dāvinājumi 
2013. gadam ieņēmumos Ls 1’000 un izdevumos Ls 1’550, 
saskaņā ar 2. pielikumu”.

2. Apstiprināt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā. 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 15
APSTIPRINĀTI ĀDAŽU NOVADA DOMES 28.05.2013. SĒDĒ, PROTOKOLS NR.5§8 

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos  
nr. 30 „saistošie noteikumi par nekustamo īpašumu un tiem 
pieGuĻošo teritoriju uzturĒšanu Ādažu novada teritorijĀ” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTA SADAļAS NORĀDĀMĀ INfORMĀcIJA

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Ādažu novada domes saistošo noteikumu Nr. 30 „Saistošie noteikumi par nekustamo īpašumu un tiem pieguļošo teritoriju 
uzturēšanu Ādažu novada teritorijā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 9.13. punkts paredz, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem un 
tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) jānodrošina daudzdzīvokļu māju, ražošanas objektu un sabiedrisko iestāžu ieejas durvju 
apgaismošana diennakts tumšajā laikā. Par minētā pienākuma nepildīšanu ir paredzēta administratīvā atbildība.

1.2. Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu māju ieejas durvju apgaismošana diennakts tumšajā laikā ir pašu daudzdzīvokļu mājas īpašnieku 
kompetence un tas skar tikai viņus, ne citas personas, tad Noteikumu 9.13. punkts ir grozāms un no tā ir izslēdzami vārdi 
„daudzdzīvokļu māju”.

2.  Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz izslēgt no Noteikumu 9.13. punkta vārdus „daudzdzīvokļu māju”.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav 

4.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
īpašnieki.

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības.

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.
5.2. Saistošie noteikumi neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta 
un tam pievienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas 
pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 
būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43. panta pirmās daļas 5. punktu

Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 22. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par nekustamo īpašumu 
un tiem pieguļošo teritoriju uzturēšanu Ādažu novada teritorijā” 
(turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:

1. Izslēgt Noteikumu 9.13. punktā vārdus „daudzdzīvokļu 
māju”.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 
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Ādažu novada ilGtspĒjīGas attīstības  
stratĒģijas 2013.–2037. Gadam  

1. redakcijas publiskĀs apspriešanas 
kopsavilkums

Laika posmā no 2013. gada 15. aprīļa līdz 17. maijam norisinājās Ādažu novada ilgt
spējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam (turpmāk – Stratēģija) 1. redakcijas 
publiskā apspriešana. Sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja līdzdarboties Stratēģijas 
1. redakcijas komentēšanā, piedaloties gan publiskajā apspriešanā, gan sanāksmē, kas 
notika 15.05.2013. Ādažu novada Būvvaldē, kur piedalījās Stratēģijas izstrādātāji – 
Ādažu novada domes un pašvaldības pārstāvji, SIA „Reģionālie projekti”, kā arī nova
da iedzīvotāji. 

Iesaistīties Stratēģijas 1. redakcijas apspriešanā tika aicināti vietējie iedzīvotāji un uz
ņēmēji, blakus esošās pašvaldības, kā arī divas ministrijas (Satiksmes ministrija un Aizsar
dzības ministrija). Apspriešanas laikā savus ierosinājumus elektroniski vai vēstuļu veidā 
sniedza 13 fiziskas personas, 2 ministrijas, 4 Ādažu novada domes iestādes, kā arī 2 pašval
dības. Publiskās paspriešanas sapulcē piedalījās 15 dalībnieki. Publiskās apspriešanas laikā 
kopumā tika saņemti 123 iebildumi / priekšlikumi. Lielākā daļa (103) komentāru tika 
ņemti vērā Stratēģijas 1. redakcijas precizēšanai un gala redakcijas gatavošanai, 15 – netika 
ņemti vērā, bet 5 tika pieņemti zināšanai.

Stratēģijas 1. redakcijas publiskās apspriešanas materiāli (Stratēģijas 1. redakcija, Sa
biedrības iebildumu un priekšlikumu kopsavilkums par plānošanas dokumentu, precizētā 
Stratēģijas 1. redakcija) ir pieejami Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļā, 
kā arī pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv. 

infoRmĀcija 
PaR Peldūdens 

kvalitĀti
„BIOR” Diagnostikas centra Pārtikas 
un vides izmeklējumu laboratorija 
2013. gada 1. jūlijā testēšanas pārska
tā sniedza testa rādītājus Escherichia 
coli un zarnu enterokoku skaita no
teikšanai. 

Peldvietās Mazā Baltezera krastā „Al
deru pludmale”, Mazā Baltezera krastā 
pie Lielā un Mazā Baltezera kanāla, Lie
lā Baltezera krastā „Baltezera pludma
le”, Kadagas ezerā un Dūņezerā veiktās 
ūdens kvalitātes analīzes atbilst pieļauja
mām normām un šajās peldvietās peldē
ties ir atļauts.

Savukārt peldvietā Vējupes krast
mala, Ādažu centrā, peldēties nav ie
teicams palielināta E.coli skaita dēļ. 
E.coli ir viens no fekālā piesārņojuma 
indikatoriem. 

Paziņojums par 
lokālplānojuma  

izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 
2013.  gada 28. maija lēmumu Nr. 95 
„Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 
Ādažu novadā, Stapriņu ciemā, ne
kustamo īpašumu „Intas” un „Alises” 
detālplānojuma teritorijā”, ir uzsākta 
lokālplānojuma izstrāde teritorijā ar 
mērķi izstrādāt lokālplānojumu ne
kustamo īpašumu „Intas” un „Alises” 
detāplānojuma teritorijai, lai pamatotu 
blīvākas apbūves iespējas šajā teritorijā.

Atbilstoši Ādažu novada (pagasta) te
ritorijas plānojumam ar 2009. gada gro
zījumiem, nekustamo īpašumu „Intas” 
un „Alises” detālplānojuma teritorija at
rodas daļēji mežaparka apbūves zonā un 
daļēji lauku apbūves zonā.

Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju 
ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas 
plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ietei
kumus minētā lokālplānojuma izstrādei 
lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
katru darba dienu domes darba laikā vai 
sūtīt elektroniski uz epasta adresi būv
valdē: 

silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 2013. 
gada 2. augustam. 

piedalies, lasi un vĒrtĒ!
„Bērnu Žūrijai 2013” piedāvātās grāmatas ir bibliotēkā un lielais lasīšanas mara-

tons arī šogad var sākties!
Jau desmito gadu turpinām piedalīties VKFK programmas lasīšanas veicināšanas 

projektā „Bērnu un jauniešu žūrija”. Sākot no pašiem mazākajiem pirmās klases lasī-
tājiem katrai vecuma grupai šogad būs jāizlasa 6 grāmatas un tās jānovērtē. Grāmatu 
ekspertu lomā arī šogad ir iesaistīti skolēni līdz 12. klasei. Otro gadu piedalīties tiek 
aicināti vecāki, izlasot un vērtējot sev paredzētās grāmatas.

Pagājušo gadu Ādažu novada bibliotēkā „Bērnu un jauniešu žūrijā” piedalījās vai-
rāk nekā 100(!) dalībnieku. Īpaši priecē fakts, ka daļa skolēnu žūrijā piedalās trešo un ceturto gadu. Visaktīvāko 
interesi izrāda 1.–4. klašu skolēni, pēc grāmatām veidojas pat čaklo lasītāju rindas. 

Lasīšana ir fitness smadzenēm. Bērnu žūrija gadu gaitā ir pierādījusi, ka skolēni grib domāt, tātad – lasīt. 
Gaidām savus čaklos lasītājus un grāmatu ekspertus! 

Tuvākajā laikā Ādažos,  
Gaujas ielā 11, darbu uzsāks 

AS „PrivAtBAnk”  
filiāle „ĀdAži”. 

Filiāles telpās gan privātpersonām, 
gan juridiskajām personām būs 
iespējams saņemt pilnu finanšu 

pakalpojumu klāstu. 

Darbosies bankomāts un 
internetbankas termināls. 

Banka savus klientus gaidīs 
darbadienās no 9.00 līdz 18.00.

Visus dejot gribētājus,  
kam pāri 50 gadiem,  

aicinām iesaistīties jaunizveidotajā 
Ādažu tautisko deju kolektīvā 

„OPTIMISTI”. 
Nodarbības notiks 

pirmdienās plkst. 20.00 un 
ceturtdienās plkst.13.00.

Nekautrējieties un zvaniet  
B. Krūzei , tel.29444371, 

e-pasts: birutak@inbox.lv
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Ādažu pašvaldības policijai gada jubileja
Astrīda spilva,
redaktore

Pacilāta rosība Ādažu pašvaldības poli
cijas telpās Depo ielā 2, svētku unifor
mas, ziedi un virkne citu ikdienai nerak
sturīgu detaļu nepārprotami liecināja, 
ka 7. jūnijs šai domes iestādei ir kas vai
rāk kā kārtējā darba diena pirms divām 
saulainām brīvdienām.

Pirmā darba gada godības, kurās Ādažu 
pašvaldības policijas priekšnieku Oskaru 
Feldmani un darbiniekus apsveikt bija iera
dušies Ādažu novada domes izpilddirektors 
Guntis Porietis, Garkalnes un Carnikavas 
pašvaldību policijas priekšnieki, Valsts po
licijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
iecirkņa ĀdažuGarkalnes iecirkņa priekš
niece, 3. Reģionālā nodrošinājuma centra 
kapelāns, Nacionālo bruņoto spēku pārstā
vis un daudzi citi.

Par gada laikā paveikto savs pozitīvais 
vērtējums dzirdams ikviena apsveicēja uz
runā. Tomēr vispilnīgāko priekšstatu par 
paveikto un nākotnē iecerēto sniedz Āda
žu pašvaldības policijas priekšnieka Oska
ra Feldmaņa teiktais: „Pagājis gads kopš 
esam sākuši strādāt. Sākums visam bija 
2012. gada 24. janvārī pieņemtais lēmums 
par pašvaldības policijas priekšnieka ap
stiprināšanu. Darbu pie dienesta izveides 
sāku 2012. gada 2. aprīlī. Gada laikā tika 
atlasīti labākie no labākajiem un 1. jūnijā 

darbu uzsāka 4 kārtībnieki, 8 inspektori 
un 2 vecākie inspektori. Kadru mainība bi
jusi minimāla, tikai viens gadījums. Šobrīd 
mūsu kolektīvā strādā 17 darbinieki. Mūsu 
galvenais ikdienas darbs ir komunikācija 
ar iedzīvotājiem. Pamatuzdevums, sākot 
darbu, bija lauzt to stereotipu, ko dažkārt 
dzird runājam par policiju –neatsaucīgi, 
neatbrauca. Viena no mūsu prioritātēm, 
neatkarīgi no kompetences, ir reaģēt uz 
pilnīgi visiem iedzīvotāju zvaniem un iz
braukt uz izsaukumiem. Mums tas ir izde
vies. Pirmā darba gada rādītāji ir ļoti labi. 
Saņemti 1836 dažāda veida izsaukumi. Sa

ņemtā informācija liecina, ka cilvēki mums 
uzticas. Kaut arī sastādīto protokolu skaits 
ir liels, varu apgalvot, ka tas nav pašmērķis 
naudas iekasēšanai. Ļoti daudzos gadīju
mos izskaidrojam situāciju un cilvēkiem 
tiek izteikti tikai brīdinājumi. Arī aizturē
to skaits ir liels – bet, skatoties statistiku, 
raisās smaids. Dzīvniekus esam aizturējuši 
vairāk nekā cilvēkus. 

Pēc pirmā nostrādātā gada esam nolē
muši ieviest Ādažu pašvaldības policijas 
dienu – 1. jūniju, jo 2012. gada 1. jūnijā uz
sākām darbu.” Iebildumu nebija nevienam 
no klātesošajiem. 

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA 

ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES 

KAPELĀ KADAGĀ

Katoļu dievKalpojumi  

notiek katru svētdienu 

plkst. 14.00 Rožukronis; 

plkst. 15.00 Sv.mise 

(Grēksūdze pirms sv.mises)



paReizticīGo dievKalpojumi 

notiek 

katra mēneša pirmajā un trešajā 

svētdienā plkst. 11.00 

tuvāka informācija  

pa tālr. 26434830

ierodoties armijas bāzē jāuzrāda 

personas apliecinošs dokuments

Tiek organizēts 

brauciens  
uz AglonAs svētkiem 

no 14. uz 15. augustu

Pieteikšanās pa tālr. 26434830

Pensionāru apvienības 
„OPTIMISTS”

augusta mēneša saiets notiks  
21. augustā plkst. 13.00  

Gaujas ielā 16. 
Piedalīsies 

Ādažu domes  
priekšsēdētāja vietniece  

Karina Tinamagomedova.
Pensionāru padome

Katoļu KapusvētKi 
GaRKaLNEs kapos notiks

svētdien,  
1. septembrī plkst. 15.00

Ādažu novada  
senioru sporta svētki 

notiks š.g. 14. septembrī pie 
Kultūras centra Gaujas ielā 33A. 

Sākums plkst. 13.00. 
Lauku virtuves pusdienas 

plkst.15.00. 
Dalībnieku koncerts un balle 
Kultūras centrā plkst. 16.00 

Piedalīsies arī viesi no dažādiem 
Latvijas novadiem.

Pensionāru padome
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Noslēdzies Eiropas savienības  
Kohēzijas fonda līdzfinansētais 

ūdenssaimniecības projekta pirmais posms

Aivars Dundurs,
SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis

Noslēdzies SIA „Ādažu Ūdens” īstenotais un Eiropas Savienī
bas Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekta „Ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu attīstība Ādažos” pirmā kārta Projekta ietva
ros vairāki būvdarbu līgumi tiek realizēti kopš 2009. gada, un 
pēdējie būvdarbi noslēgto līgumu ietvaros tika uzsākti šī gada 
pavasarī un pabeigti tieši pirms Līgo svētkiem – 21. jūnijā, no
dodot ekspluatācijā 1077 metrus Attekas un Draudzības ielas 
(no Nr. 49 līdz Nr. 70) kanalizācijas pašteces tīklus.

Galvenie projekta realizācijas ieguvumi ir:
• pilnīgi atjaunotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ādažos pie 

Gaujas,
• izbūvēta 2. pacēluma sūkņu stacija, ūdens rezervuārs un at

dzelžošanas stacija Krastupes ielā 6, Ādažos,
• tamponētas astoņas neizmantojamās artēziskās akas Ādažos,
• divu artēzisko aku rekonstrukcija, divu ūdens rezervuāru un 

atdzelžošanas stacijas izbūve Kadagā,

• rekonstruēti un paplašināti kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli 
Ādažos, Kadagā un Lukstos,

• izbūvētas trīs jaunas un rekonstruētas septiņas kanalizācijas 
sūkņu stacijas,

• iegādāta hidrodinamiskā automašīna, kas paredzēta kanalizā
cijas tīklu skalošanai.

Līdz ar Projekta pabeigšanu š.g. vasarā uzsāksies „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”, kur tīklu būv
darbi tiks veikti līdz 2014. gada beigām. 

SIA „Ādažu Ūdens” aicina iedzīvotājiem izmantot iespēju pie
slēgties pie centralizētajiem kanalizācijas un ūdensvada tīkliem. 
Informāciju par pieslēgumiem var saņemt Gaujas ielā 16, 1. stāvs 
vai pa tālruni 67996581. 

Projektu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” 
līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budžeta finansēju
ma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, kas nodrošina projekta rea
lizāciju.

Projekta administratīvo, tehnisko un vadības uzraudzību no
drošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Veikti visi darbi projekta „satiksmes drošības 
uzlabojumi Kadagas ciemā” ietvaros

Gunta Dundure,
projektu vadītāja

Maijā, iestājoties siltam laikam, projekta „„Sa-
tiksmes drošības uzlabojumi Kadagas ciemā” 1. un 
2. kārtas izbūvei ietvaros” tika salikti visi punkti uz 
„i” jeb pabeigti atliktie darbi, ko pagājušā gada vēsais 
laiks neļāva realizēt. Tika izbūvēts brauktuves segu-
ma un gājēju pārēju horizontālais apzīmējums. Uz 
ietvei pietuvinātajiem apgaismojuma un ceļa zīmju 
balstiem uzlīmēti dzelteni marķējumi, kas nodrošina 
vājredzīgu cilvēku ērtu pārvietošanos. Pēc projekta 
realizācijas Kadagas centrs ir kļuvis skaistāks, bet 
galvenais drošāks gājējiem, velosipēdistiem un au-
tobraucējiem. Fo
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Ādažu vidusskola lepojas!
Dace Dumpe,
Ādažu vidusskolas direktore

1. TURPINĀJUMS

Mācību gada noslēgums skolā vienmēr ir svētki. 
14. jūnijs un 15. jūnijs. Apliecības par pamatizglītību 
saņēma 9. klašu absolventi. Par augstiem sasniegu-
miem mācībās 7 skolēni tika apbalvoti ar Ādažu vi-
dusskolas Atzinības rakstu: Linda LEDIŅA, Annamarija 
STARŠAJA, Katrīna Luīze ZVIEDRE, Daniela BERNSONE, 
Rebeka Eva JAUNKALNE, Viktorija MILLERE un Dainis 
KIVKUCĀNS. 

22. jūnijs. Skolā pulcējas vidusskolas absolventi. 
Viņiem svinīgi tiek izsniegtas liecības, Ādažu vidus-
skolas Atzinības raksti par augstiem sasniegumiem 
mācībās (Santai BIRZIŅAI, Kerolainei GESLEREI, Anas-
tasijai MIRONOVAI, Viktorijai NAGAICEVAI, Annai Ma-
rijai ZĪDEREI, Andai BARKĀNEI, Diānai PĪLĀGAI, Jānim 
ROŽUKALNAM), diplomi par sasniegumiem Pierīgas 
novadu skolu mācību priekšmetu olimpiādēs, patei-
cības par sasniegumiem sportā, aizstāvot skolas godu 
dažāda mēroga sacensībās (Rihardam BONDARAM, 
Raivim Jānim JAUNKALNAM, Jānim LAIZĀNAM, Akse-
lam CĪRULIM, Emīlam DRAŠKAM, Emīlam ELNIONIM, 
Edgaram OSTAŅĒVIČAM, Kristapam PRENCLAVAM un 
Mārtiņam PURENIŅAM), deju kolektīva „Rūta” dalīb-
niekiem (Viktorijai NAGAICEVAI, Emīlam DRAŠKAM 
un Raivim Jānim JAUNKALNAM) – pateicības par 
latviešu tautas dejas popularizēšanu, gatavojoties 
Dziesmu un deju svētkiem, Eiropas kluba „Mazie eiro-
pieši” biedriem (Raivim Jānim JAUNKALNAM, Lorenam 
MILOVANOVAM-LĀCIM, Albertam JANSONAM, Luīzei 
Frančeskai DAKŠAI, Annai ROMANOVAI un Mārtiņam 
PURENIŅAM) – pateicības no Eiropas klubu koordina-
tora – Kluba „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai – par 
Eiropas klubu darbības atbalstīšanu. 

Īpaša pateicība skolēnu parlamenta prezidentam 
Mārtiņam PURENIŅAM. 2012./ 2013. m.g. noslēgumā 
četri absolventi – Viktorija NAGAICEVA, Anna Marija 
ZĪDERE, Luīze Frančeska DAKŠA un Jānis ROŽUKALNS 
tika apbalvoti ar LR Ministru prezidenta Pateicību par 
teicamām sekmēm un sasniegumiem valsts mēroga 
olimpiādēs. Atestātus un sertifikātus ar centralizē-
to eksāmenu (CE) rezultātiem absolventi saņems 
5. jūlijā (par absolventu tālākizglītības gaitām un CE 
rezultātiem informēsim kādā no nākošajiem „Āda-
žu Vēstis” numuriem). Sirsnīgus apsveikuma vārdus 
absolventiem, viņu vecākiem un skolotājiem veltīja 
Māris SPRINDŽUKS, mūsu vidusskolas 1989. gada ab-
solvents, tagad Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
(vairāk – www.adazuvidusskola.lv). 

2012./ 2013.m.g. ir pagājis, bet, gatavojoties nā-
košajam mācību gadam, gribas apzināt visu paveikto 
un sasniegto. 

2013. gads ir Dziesmu un deju svētku gads, un 
Ādažu vidusskolas tautas deju kolektīva „Rūta” (va-
dītājas – skolotājas Ināra Mičule un Vita Reinbooma) 
jauniešu grupa tiem cītīgi gatavojās un ieguva I pakā-
pes diplomu deju kolektīvu skatē. Savukārt, 3. klašu 
un 4.– 5.klašu grupas piedalījās Pierīgas novadu skolu 

tautisko deju kolektīvu skatē un izcīnīja I pakāpes dip-
lomus, bet 6.–8. klašu grupa no skates atgriezās ar 
Augstākās pakāpes diplomu. 

Skolas pasākumus ar skaistām dziesmām pieskan-
dināja 1.– 4.klašu un 5.– 8.klašu kori. 5.–8. klašu koris 
„Pienenīte” savu darbu uzsāka 2012.gada septembrī 
un ar labiem panākumiem startēja Pierīgas skolu 
5.–9. klašu koru konkursā „Dziesmai būt!”, iegūstot II 
pakāpes diplomu. Abus korus vada mūzikas skolotāja 
Anda Kļave.

Aktīvi un radoši darbojās drāmas studijas skolo-
tājas Vairas Baltgailes vadībā un dramatiskais pulciņš 
skolotājas Diānas Smirnovas vadībā.

2012. gada novembra sākumā Ādažu vidusskolas 
klubs „Mazie eiropieši” (kluba koordinatore – skolotāja 
Sarmīte Savicka) atzīmēja savu desmitgadi. Saistību 
ar klubu ir saglabājuši bijušie kluba biedri, un viņi ak-
tīvi iesaistās kluba nozīmīgākajos pasākumos. Klubs 
kā neformālās izglītības forma ir sekmējis daudzu 
jauniešu personības attīstību. Kā apliecinājums kluba 
desmit gadu tradīcijām bija pagājušā gada nogalē 
organizētā Latvijas skolu Eiropas klubu III konference 
„ES pilsoniskums – iespējas un realizācija”. Pasākumu 
atbalstīja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un 
Eiropas Kustība Latvijā. 

Eiropas kluba biedri ne tikai organizē dažādus 
pasākumus, bet arī aktīvi piedalās starptautiskos 
projektos. 2013. gada aprīlī kluba biedri piedalījās 
programmas „Jaunatne darbībā” projektā „Lauzīsim 
stereotipus 2013” Antālijā, Turcijā. Projekta mērķis 
bija lauzt aizspriedumus un stereotipus jauniešu uz-
skatos par dažādām kultūrām un tradīcijām. Projektā 
piedalījās jaunieši no Portugāles, Rumānijas, Čehijas 
un Turcijas. Ādažu vidusskolu pārstāvēja esošie un 
bijušie Eiropas kluba biedri un skolotāja Dace Skuja. 

Ādažu vidusskolas skolēni čakli iesaistījās makula-
tūras un bateriju vākšanas konkursos „Tīrai Latvijai!”. 
Tika savākts 8330 kg makulatūras. Makulatūra tika 
nodota Līgatnes papīrfabrikai apmaiņai pret 40 kg 
zīmēšanas papīra. Baterijas. Kopā savākti 285 kg. 
Konkursus koordinēja skolotāji Sarma Jēkabsone, Jev-
geņijs Ļitvinovs un Raivis Pauls.

Vidusskolā darbu uzsāka jauns interešu izglītības 
pulciņš, nodarbību laikā skolēniem bija iespēja apgūt 
šaha spēles pamatus. Šahs māca domāt, palīdz attīstīt 
uzmanību un atmiņu, plānot savu darbību ilgtermiņā, 
veikt loģiskus aprēķinus. Šahs attīsta bērnos atbildības 
sajūtu, māca pieņemt lēmumus un uzņemties atbildī-
bu par tiem. 

Ādažu vidusskolas skolēni ar labiem panākumiem 
aktīvi piedalās dažādos konkursos. 2012. gada rudenī 
Ādažu vidusskola iesaistījās Brīvības un solidaritātes 
fonda organizētajā konkursā „Nāc – sāc zaļot!”. Pro-
jekta mērķis – apzināties, ka ikviens var dot savu 
ieguldījumu, lai saudzētu Latvijas dabu. Skolēnu 
un klašu zaļie darbi tika fiksēti un nosūtīti konkursa 
organizatoriem. Skolu konkurencē par zaļāko skolu 
tika atzīta mūsu skola, kas tika apbalvota ar īpašu 
karogu. Projekta koordinatore direktora vietniece 
Anita Milanceja. 

Mācību gada sākumā 12.b klases komanda (Jānis 
Rožukalns, Mārtiņš Pureniņš, Emīls Elnionis un Luīze 
Frančeska Dakša) kopā ar klases audzinātāju Ingu 
Urbanoviču gatavoja mājas darbu, lai piedalītos LTV1 
spēlē „Sekotāji”. Vērojot spēles gaitu tiešraidē, varējām 
lepoties ar vidusskolas absolventiem, kas demonstrēja 
plašas zināšanas, atbildot uz konkursa jautājumiem, 
kā arī pārliecinoši pauda un aizstāvēja savu viedokli.

Otro gadu pēc kārtas, iegūstot būtisku pārsvaru 
pār konkurentiem, Ādažu vidusskola kļuva par CSDD 
konkursa „Labākā CSDD satiksmes drošības skola – 
2012” uzvarētāju.

Visa mācību gada laikā skolēni tiek rosināti apgūt 
ceļu satiksmes noteikumus un izkopt nepieciešamās 
prasmes savas un līdzcilvēku drošībai, piedaloties 
CSDD rīkotajos konkursos „Gribu būt mobils” 6.–8. kla-
šu skolēniem un „Jauno satiksmes dalībnieku forumā” 
5. klašu skolēniem.

2012./ 2013.m.g. visi 6.–8. klašu skolēni pārbaudī-
ja savas ceļu satiksmes noteikumu zināšanas CSDD or-
ganizētajos tiešsaistes testos, bet tiesības piedalīties 
CSDD konkursa „Gribu būt mobils” pusfinālā izcīnīja 
2 komandas: 7. b klases komanda (Renārs Botors, 
Edgars Doniņš, Reinis Rantiņš, Ričards Everts, Edvards 
Mucenieks, klases audzinātāja Ineta Lancmane) un 8.b 
klases komanda (Reinis Popelis, Linda Balode, Oļegs 
Dudarevs, Viesturs Lācis, klases audzinātāja Edīte 
Kāna). Pusfinālā bija jāveic daudz sarežģītu teorētisku 
un praktisku uzdevumu, un kopvērtējumā 7.b klases 
komanda izcīnīja 5. vietu, bet 8.b – 3. vietu.

Projektu nedēļas ietvaros 5. klašu skolēni sāka 
gatavoties CSDD sacensībām „Jauno satiksmes da-
lībnieku forums – 2013”, apgūstot gan teorētiski, 
gan praktiski ar drošību saistītus jautājumus. Gala 
rezultātā uz CSDD sacensībām „Jauno satiksmes 
dalībnieku forums” tika uzaicinātas 5 komandas: no 
5.abcde klasēm, klašu audzinātāji: Vaira Baltgaile, 
Helēna Vilkosta, Linda Kalniņa, Regīna Eihmane un 
Jevgeņijs Ļitvinovs. 5.c klases komanda (Laura Bērzi-
ņa, Aiga Buliņa, Teiksma Terēze Bāliņa, Alise Vīksne, 
Mārtiņš Brīnfelds, Kristaps Bareika) sīvā cīņā ar citu 
skolu komandām izcīnīja 3.vietu. 

Lai veicinātu skolēnu izpratni par drošības jautā-
jumiem – drošība uz ūdens, rīcība ugunsgrēka ga-
dījumā, drošība uz ielas un mājās, pirmās palīdzības 
sniegšana ikdienā un rīcību ārkārtas situācijās jau 
otro gadu 7.–8. klašu skolēni veidoja komandas un 
piedalījās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes-
ta konkursā „Esi drošs – Neesi pārdrošs!”. Pusfinālā 
Ādažu vidusskolu pārstāvēja divas komandas – 7.b 
klases un 8.a klases komandas, klašu audzinātājas 
Ineta Lancmane un Dace Skuja. Uz finālsacensībām 
tika izvirzīta 7.b klases komanda (Edgars Doniņš, Rei-
nis Rantiņš, Edvards Mucenieks, Ričards Everts, Reinis 
Augstkalns), kas sacentās gan gudrībā, gan atjautībā 
par dažādiem ar bērnu drošību saistītiem jautājumiem 
un izcīnīja 5. vietu.

Ādažu vidusskola lepojas arī ar saviem sportistiem. 
Par viņu sasniegumiem un panākumiem nākošajās 
„Ādažu Vēstīs”. 
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības  
vēlējumi jūlija un augusta mēneša jubilāriem !

dziesmu un deju svĒtku karoGa pacelšana Ādažos
Astrīda spilva,
redaktore

Svētdien, 30. jūnijā, plkst.13.26 – laikā, kad Ādažos saule bija zenītā – pie 
Ādažu kultūras centra tika svinīgi pacelts XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XV Deju svētku karogs. Ādažu novada svētku karogā latvju rakstu zīmju vijumā grafiskā 
veidā atspoguļota koru „Jumis” un „Mundus” izvēlētā un iedziedātā mūsu novadnieka 
Raimonda Paula dziesma „Sanāciet, sadziediet, sasadancojiet!” ar Jāņa Petera vārdiem, 
kas kļuvusi par Ādažu novada Dziesmu svētku zīmi – logo. 

Ādažu novadu šajos svētkos pārstāvēs 7 amatiermākslas kolektīvi: jauktais koris 
„Jumis” (diriģenti Laura Iesava un Pāvels Veļičko), jauniešu koris „Mundus” (diriģenti Andra 
Blumberga un Didzis Soste), vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sprigulis” (vadītāja Līga 
Lancmane), vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolītis” (vadītāja Ināra Mičule), jauniešu 
deju kolektīvs „Draugi” (vadītāja Vita Reinbooma), jauniešu deju kolektīvs „Rūta” (vadītājas 
Vita Reinbooma un Ināra Mičule), koklētāju ansamblis „Ādažu stīgas” (vadītājas Māra 
Jansone-Henkuzene un Anna Veismane), pavisam kopā 174 dalībnieki.

Karogs plīvos mastā līdz pat svētku pēdējai dienai – 7. jūlijam, sagaidot dalībniekus 
mājās. 

JŪLIJĀ JUBILEJU SVIN

100 gadu  
jubileju svin
Augusts 
Ozoliņš

85 gadu jubileju svin
Jeļena Leice

Ādolfs Malnačs
Ausma Biruta 

Piebalga
Vera Racina

Arvīds Treiguts 
80 gadu jubileju svin

Vaclavs Gils
Glikerija Matvejeva

Marija Mietiņa
Alberts Tabors

75 gadu jubileju svin
Valentīna Gile

Arnīda Lilija Ludviga
Viktors Ostrovskis 
Galina Pavlichko

Leokadija Ševčenko
70 gadu jubileju svin

Jānis Krastiņš
Valdis Elmārs Osis

Imants Ozoliņš
Jānis Rubenis

Ināra Saburova
Maija Šauriņa

AUGUSTĀ JUBILEJU SVIN 

85 gadu jubileju svin
Alberts Auzāns

Aleksandrs Stasevičs
80 gadu jubileju svin

Marija Klauža
Raisa Veģe

75 gadu jubileju svin
Rita Fedoreka

Mihails Kozlovskis
Jānis Liepiņš

Izolde Ozoliņa
Antoņina Tokāne

Artūrs Vinskis

70 gadu jubileju svin
Viktors Fedoreks

Ludmila Baronkina
Jānis Bērziņš

Einārs Valdis Briedis
Gaļina Daukste
Veronika Melne
Fjodors Subota

Ādažu novada dome
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Ādažu sporta centrs īsteno projektu „Ādažu sporta centra 
Āra basketbola laukuma labiekĀrtošana”

inga Pērkone,
projektu vadītāja

Ādažu sporta centrs 2012. gadā piedalījās biedrības „Gaujas Partnerība” 
izsludinātajā atklātajā projektu konkursā pasākuma „Vietējās attīstības stra-
tēģijas” ietvaros un iesniedza tajā projekta „Ādažu sporta centra āra basket-
bola laukuma labiekārtošana” pieteikumu. Izskatot projekta dokumentāciju, 
Lauku atbalsta dienests pieņēma lēmumu par tā apstiprināšanu.

Lai īstenotu projektu ar SIA „SPORTA HALLE” tika noslēgts līgums par āra basketbola 
laukuma labiekārtošanas darbiem. Līguma ietvaros šī gada jūnijā basketbola laukumā 
506 m2 platībā tika veikta laukuma pamatnes sagatavošana, augšējā slāņa uzklāšana, kā 
arī laukuma balto līniju iezīmēšana. Projekta realizācija nodrošinās kvalitatīvu basketbola 
spēlei paredzētu vietu, kura būs pieejama gada siltajā laikā visu vecuma grupu Ādažu 
novada iedzīvotājiem. 

Projekta kopējās izmaksas 12705,00 LVL, no kuriem 9450,00 LVL finansē ELFLA, 
3255,00 LVL – Ādažu novada dome. 


