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Astrīda Spilva,
redaktore

Jaunā mācību gada pirmā diena Ādažu vidusskolā kā ik gadu ir 
īpaša – svinīga, gaidīta un cerīgu nodomu pilna. Šogad skolas 
saimei pievienojas 117 mazie ādažnieki. 

„Ar labām domām uz skolu nākt” – klātesošie skandē skolas 
himnu. 

Ādažu vidusskolas direktore Dace Dumpe apsveic skolēnus 
ar jauna mācība gada sākumu un vēl, lai tas nāk ar jaunām 

cerībām un lai šīs cerības piepildās, lai izdodas atrast īstos 
draugus, lai mācības ir interesantas un saistošas, lai skolotāji ir 
saprotoši, lai arī vecākiem pietiek spēka, mīlestības un izturības 
visa gada garumā.  

Sveikt pirmajā skolas dienā ieradās arī Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns. 

Īpašu pārsteigumu pirmklasniekiem sarūpējusi šokolādes fabrika 
„Laima”, pirmajām klasītēm pasniedzot saldumu grozus.

Skan zvans uz pirmo mācību stundu, un skolas gads ir sācies. 

SācIES SkolAS gAdS

Pašvaldības darbinieku sporta spēles
Astrīda Spilva,
redaktore

Vasaras Olimpisko spēļu radītās gaisotnes 
mudināti 24. augustā Mālpilī savās tradicionā-
lajās vasaras sporta spēlēs tikās Pierīgas nova-
du pašvaldības darbinieki. Vienpadsmit nova-
du pašvaldību komandu dalībniekiem bija 
jāpierāda sava sportiskā vispusība gan tradi-
cionālajos sporta veidos, gan oriģinālākās dis-
ciplīnās, gan spējā atraktīvi pieteikt savu 
komandu, sacensību karuseli ievadot ar 
komandas veidotu piramīdu. 

Mājinieku statusā esošā Mālpils novada darbinieku 
komanda pasākuma rīkotāju prasmi apliecināja spor-
ta spēļu viesmīlīgā organizēšanā, tomēr konsekventi 
saglabājot sportisko azartu un sasniegto rezultātu 
stabilitāti, kas tai otro gadu pēc kārtas ļāva izcīnīt 
uzvaru kopvērtējumā. Otrajā vietā ierindojās Mārupes 

novads, trešajā – Babītes novads, tālākajās vietās 
Ķekava, Ropaži, Ādaži, Saulkrasti, Inčukalns, Salaspils, 
Olaine un Baldone.

Ādažu pašvaldības komandas dalībnieki Linda 
Jūra, Andrejs Petskojs un Gundars Leonovičs labus 
rezultātus uzrādīja peldēšanas stafetē – tikai četras 
sekundes desmitdaļas pietrūka līdz pirmajai vietai, 
komandu vērtējumā godpilnā otrā vieta.

Orientēšanās sacensībās labākos rezultātus sasnie-
dza Sarmīte Baķe, individuāli izcīnot 1. vietu, un Volli 
Kuks, kurš ieguva 3.- 4. vietu, bet komandu vērtēju-
mā pirmā vieta orientēšanās sacensībās tika Ādažu 
novadam.

Pirmajā pieciniekā ādažnieki spēja iekļūt arī volej-
bolā un ātruma stafetes sacensībās.

Pēc sacensību beigām notikušajā izlozē kļuva 
zināms, ka nākamgad Pierīgas novadu pašvaldību 
darbinieku sporta spēles notiks Babītē. 
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ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 24. jūlijā

Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

�� Par Ādažu novada Alderu ciema nekustamā īpašuma 
„Mārsili” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma 
„Vižņi” teritorijā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 23 
„Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma Ādažu novada 
Alderu ciema „Mārsili” detālplānojuma grozījumu nekustamā 
īpašuma „Vižņi” teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmanto
šanas un apbūves noteikumiem” izdošanu

Dome nolēma
1.  Apstiprināt Ādažu novada Alderu ciema nekustamā īpašu-

ma „Mārsili” detālplānojuma grozījumu projektu nekustamā īpa-
šuma „Vižņi” teritorijā (kad.apz. 8044 013 0468).

2.  Izdot saistošos noteikumus Nr. 23 „Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada Alderu ciema nekustamā īpašuma „Mārsili” detāl-
plānojuma grozījumu nekustamā īpašuma „Vižņi” teritorijā grafis-
ko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

3.  Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu īstenošanas gaitā 
jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo 
ceļu uzlabošanai un detālplānojuma grozījumu īstenošanas gaitā 
bojātā ceļu seguma atjaunošanai.
�� Par PSIA „Ādažu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu

Dome nolēma
1.  Paredzēt pašvaldības 2012. gada budžetā līdzfinansējumu 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētajam projektam 
„Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģime-
nes ārstu praksēs Ādažu slimnīcā” LVL 6 800 apmērā.

2.  Ieguldīt pašvaldības līdzfinansējumu PSIA „Ādažu slimnī-
ca” pamatkapitālā.
�� Par grozījumiem 28.02.2012. lēmumā Nr.26 „Par dalību 

projektā „Lietišķās mākslas darbnīcas aprīkojuma iegāde 
Ādažu mākslas un mūzikas skolas mācību procesa nodrošinā
šanai”” 

Dome nolēma piedalīties projekta „Lietišķās mākslas darbnīcas 

aprīkojuma iegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolas mācību pro-
cesa nodrošināšanai” īstenošanā, kura summa ir 6 273,72 lati bez 
PVN, un nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinan-
sējumu.
�� Par ēdināšanas maksas noteikšanu Kadagas pirmsskolas 

izglītības iestādē 
1.  Noteikt ēdināšanas maksu Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes audzēkņiem par viena bērna ēdināšanu 3 reizes dienā 
(brokastis, pusdienas, launags) Ls 1,18, neieskaitot PVN. 

2.  Ēdināšanas maksa tiek iekasēta par katru mēnesi līdz nāko-
šā mēneša 10. datumam (pēcapmaksa).

3.  Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 1.  augustu.
4.  Atcelt Ādažu novada domes 23.08.2011. lēmumu Nr. 132.
�� Par ēdināšanas maksas noteikšanu Ādažu pirmsskolas izglī

tības iestādē
1.  Noteikt ēdināšanas maksu Ādažu pirmsskolas izglītības 

iestādes audzēkņiem par viena bērna ēdināšanu 3 reizes dienā 
(brokastis, pusdienas, launags) Ls 1,20, neieskaitot PVN. 

2.  Ēdināšanas maksa tiek iekasēta par katru mēnesi līdz nāko-
šā mēneša 10. datumam (pēcapmaksa).

3.  Lēmums stājas spēkā ar 2012. gada 1.  septembri.
�� Par detālplānojuma izstrādāšanu

Uzsākt nekustamā īpašuma „Ādažu (Baltezera) Evaņģēliski 
luteriskā baznīca” detālplānojuma izstrādāšanu ar nolūku pamatot 
atsevišķu zemes vienību nodalīšanu draudzes namam, privātai 
apbūvei, autostāvvietai, sabiedriskai lietošanai pie ūdeņiem un 
ielai.
�� Par deputāta pilnvaru nolikšanu 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes deputāta Armanda 
Alferova 2012.  gada 23.  jūlija iesniegumu un Republikas pilsētas 
domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta pirmās 
daļas 1.  punkta ceturto daļu, dome nolēma atbrīvot Armandu 
Alferovu no Ādažu novada domes deputāta pienākumu pildīšanas. 
�� Dome izskatīja citus juridisko un fizisko personu iesniegu

mus un pieņēma lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lēmumu 
tekstu var iepazīties Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv. 

Ādažu novada domes laikraksts 
„Ādažu Vēstis”

2012. gada 15. septembris
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440

Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900

e-pasts: adazu_vestis@one.lv
astrida.spilva@adazi.lv

www.adazi.lv 

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.

PaziņOjuMs  Par  detālPlānOjuMa  grOzījuMu  uzsākšanu

uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumam „dravnieki” Birznieku ciemā, ādažu novadā,  
pamatojoties uz ādažu novada domes 2012. gada 24. jūlija lēmumu nr. 11  §  2.1.2.  

Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu īpašums atrodas lauku apbūves zonā  
un jauktā rūpniecības un darījumu iestāžu apbūves zonā. Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus grozījumu izstrādei var iesniegt Ādažu novada domē darba dienās darba laikā, iesniegumā norādot  
vārdu, uzvārdu un pastāvīgo adresi, bet juridiskām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. 
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ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 28. augustā

Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

�� Par pašvaldības iepirkuma komisijas sastāvu 
Dome nolēma izveidot pastāvīgu iepirkuma komisiju 6 locekļu 

sastāvā: komisijas priekšsēdētājs D. Popovs – Nekustamā īpašuma 
un saimniecības daļas vadītājs; komisijas locekļi: E. Kāpa – 
Juridiskās un iepirkumu daļas vadītāja; J. Dundurs – ceļu eksplua-
tācijas inženieris; N. Breidaks – deputāts; Dz. Kronbergs – infor-
mācijas tehnoloģijas drošības un komunikāciju sistēmas adminis-
trators; R. Ozoliņa – iepirkumu speciāliste. Lēmums stājas spēkā 
ar 2012. gada 1. septembri.
�� Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes locekļa ievēlēšanu 

Dome nolēma iecelt par SIA „Ādažu Namsaimnieks” vienīgo 
valdes locekli uz trim gadiem Juri KRŪZI, nosakot, ka J. Krūzem 
ir visas likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapi-
tālsabiedrībām”, Komerclikumā un citos Latvijas Republikas spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteiktās valdes tiesības un pienākumi.
�� Par amatu savienošanas atļauju

Dome nolēma atļaut Jurim Krūzem savienot SIA „Ādažu 
Namsaimnieks” valdes locekļa amatu ar deputāta pienākumiem. 
�� Par Ādažu novada Eimuru ciema nekustamā īpašuma 

„Dzīles” detālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu 
Nr. 25 „Par detālplānojuma Ādažu novada Eimuru ciema 
nekustamajam īpašumam „Dzīles” grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu

Dome nolēma
1.  Apstiprināt Ādažu novada Eimuru ciema nekustamā īpašu-

ma „Dzīles” detālplānojuma projektu.
2.  Izdot saistošos noteikumus Nr. 25 „Par detālplānojuma 

Ādažu novada Eimuru ciema nekustamajam īpašumam „Dzīles” 
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteiku-
miem”.

3.  Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām atbilstoši 
detālplānojumā ietvertajai detālplānojuma „Dzīles” īstenošanas 

kārtībai, nosakot, ka ēku (ēkas) varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc 
pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņemšanas ekspluatācijā.

4.  Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepie-
ciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabo-
šanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma 
atjaunošanai.
�� Par brīvpusdienu maksas noteikšanu 

Dome nolēma
1.  Noteikt Ādažu novada pašvaldības kompensējamo skolēnu 

brīvpusdienu maksas apmēru: 
1.1. 2. – 4. klašu skolēniem LVL 0,72 (neieskaitot PVN) dienā; 
1.2. 5. –12. klašu skolēniem LVL 0,73 (neieskaitot PVN) dienā. 
2. Lēmums stājas spēkā ar 01.09.2012. 
�� Par deleģējuma līguma pagarināšanu

Dome nolēma pagarināt ar SIA „Mērniecības Datu Centrs” 
deleģēšanas līgumu, kas noslēgts 31.08.2010. Nr.  JUR 2010-
08/199 par ģeotelpiskās informācijas likuma 13. panta sestajā daļā 
noteikto pašvaldības pārvaldes uzdevumu (izveidot un uzturēt 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzi par Ādažu 
novada administratīvo teritoriju atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifi-
kācijai un veikt iesniegtās informācijas pārbaudi, un nodrošināt 
datubāzes sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā) deleģēšanu līdz 2013. gada 31.  augustam.
�� Par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem 

pārņemšanu pašvaldības valdījumā 
1. Piekrist pārņemt valstij piekrītošos publiskos ūdeņus, kas 

atrodas Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 
(Lielais Baltezers, Mazais Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, 
Gaujas upe), un zemi zem tiem Ādažu novada pašvaldības valdī-
jumā. 

2.  Lūgt nodot pašvaldības valdījumā valstij piekrītošo būvi 
Gaujas – Baltezera kanālu. 

Dome izskatīja citus juridisko un fizisko personu iesniegu
mus un pieņēma lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lēmumu 
tekstu var iepazīties Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.  

 nOteikuMi nr. 27

apstiprināti ar ādažu novada domes 28.08.2012. sēdes lēmumu, protokols nr. 13 § 15

grOzījuMi ādažu nOVada dOMes 24.01.2012. saistOšajOs nOteikuMOs nr. 3 
„saistOšie  nOteikuMi Par ādažu nOVada PašValdīBas Budžetu 2012. gadā”

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. p., likumu „Par budžetu un finanšu vadību”, likumu „Par valsts budžetu 2012. gadam”, Ministru 
kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem nr. 1030 „noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales 
kārtību 2012. gadā”

Izdarīt Ādažu novada  domes saistošajos notei-
kumos Nr. 3 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada 
pašvaldības budžetu 2012. gadā” šādus grozījumus: 

1. izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus 
1.1., 1.2. un 1.3. šādā redakcijā:

„1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības:
1.1. finanšu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 

2012. gada 1. janvārī ls 415’286 apmērā;
1.2. pamatbudžetu 2012. gadam ieņēmu-

mos, saskaņā ar 1. pielikumu, ls 6`840`746 apmē-

rā un aizņēmumu no Valsts kases ls 612’196; 
1.3. pamatbudžetu 2012. gadam izdevumos, 

saskaņā ar 1. pielikumu, ls 7’351’470, apmērā un 
2012. gadā atmaksājamo aizņēmumu pamatsum-
mu Valsts kases kredītiem ls 502’751 apmērā.”
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 nOteikuMi nr. 22

apstiprināti ar ādažu novada domes 2012. gada 26. jūnija sēdes lēmumu, protokols nr.9§3.1.

grOzījuMi ādažu nOVada dOMes 23.02.2010. saistOšajOs nOteikuMOs nr. 2 
„saistOšie nOteikuMi Par sOCiālās PalīdzīBas PiešĶiršanas kārtīBu ādažu nOVadā”

PaskaidrOjuMa raksts 

PaskaidrOjuMa raksta sadaļas nOrādāMā infOrMāCija 

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. 

1.2.  Noteikumu izmaiņas nepieciešamas, jo :
1.2.1. 2012. gada 1. jūnijā stājās spēkā grozījumi 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”, kas nosaka, ka trūcīgās ģimenes (personas) statusu nosaka uz 
laiku no trim līdz sešiem mēnešiem un pašvaldība savos saistošajos noteikumos var noteikt to kustamo un nekustamo 
mantu. ko nevērtē, piešķirot ģimenei (personai) trūcīgās personas statusu.

2.  Īss projekta satura izklāsts 

2.1.  Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus (attiecīgi arī apstiprināt noteikumu grozījumus) par pašvaldības 
sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību izriet no „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otrās 
daļas, 35. panta trešās un ceturtās daļas, kas nosaka, ka pabalsta veidu, apmēru un izmaksas kārtību un personas, 
kuras ir tiesīgas saņemt pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos. 

2.2.  Saistošo noteikumu mērķis ir: 
2.2.1. noteikt laiku, uz kuru piešķirams ģimenei (personai) maznodrošinātās personas statuss; 
2.2.3. precizēt tos nekustamos īpašumus, ko neņem vērā, piešķirot ģimenei (personai) trūcīgās vai maznodrošinātās 

personas statusu. 

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1.  Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
3.2.  Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai 

paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

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

4.1.  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvā teritorijā 
deklarētās personas. 

4.2.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, kurai pienākas sociālā palīdzība. 
4.3.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests. 
5.2.  Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamo darbību 

līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1.  Nav attiecināma.

izdoti saskaņā ar lr likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta 13. punktu. ,,sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma’’ 3. panta otro daļu, 9. panta pirmo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu nr. 299 
„noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2010. gada 23. 
februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „saistošie 
noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas 
kārtību ādažu novadā” šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar jaunu 8.¹ 
punktu: 

„8.¹ Maznodrošinātās ģimenes (personas) 
statusu nosaka uz sešiem mēnešiem.”;

1.2. izteikt Noteikumu 9. punktu un 9.1.apakš-
punktu šādā redakcijā:

„9. Sociālā palīdzība ģimenēm (personām) tiek 
sniegta un ģimene (persona) ir atzīstama par trūcī-
gu ja: 

9.1. iesniedzējam vai kādam no ģimenes locek-
ļiem pieder nekustamais īpašums vai tā daļa, kurā 
dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, 
kam nepieder cits nekustamais īpašums.”;

1.3. papildināt noteikumus ar jaunu 9.¹ apakš-
punktu:  

„9.¹ iesniedzējam vai kādam no ģimenes locek-

ļiem pieder neapbūvēts nekustamais īpašums (maz-
dārziņš, sakņu dārzs) ne vairāk kā 0,12 ha platībā, 
kas tiek izmantots ģimenes (personas) pamatvaja-
dzību apmierināšanai.”; 

1.4. izteikt Noteikumu 17.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

„17.3. zālēm 50 % apmērā pēc ārsta nozīmēju-
ma, bet nepārsniedzot 70.00 latus gadā.”. 

2.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

PaziņOjuMs

Ādažu novada dome 24.07.2012. ir pieņēmusi lēmumu Nr.155 (prot. Nr.11 § 2.2.1) „Par ādažu novada alderu ciema nekustamā īpašuma 
„Mārsili” detālplānojuma grozījumu īpašuma „Vižņi” teritorijā apstiprināšanu un saistošo noteikumu nr. 23 „saistošie noteikumi par 
nekustamā īpašuma ādažu novada alderu ciema „Mārsili” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma „Vižņi” teritorijā grafisko 

daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu.  
Ar izstrādāto detālplānojumu un saistošajiem noteikumiem Nr. 23 var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos,  

apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās plkst. 8.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 8.00 – 17.00. 
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Ādažu vidusskola  
priecājas par absolventiem

Aija krūze, 
direktora vietniece izglītības jomā

Ar smaidu sejās, ziedu pušķiem rokās un 
labiem nodomiem sācies jaunais mācību 
gads Ādažu vidusskolā. Tomēr, priecājo
ties par 117 pirmklasniekiem, kas pievie
nojušies skolas kolektīvam, vēl arvien 
gribas atcerēties arī aizvadītā mācību 
gada 12.a klases (audzinātāja Sarmīte 
Savicka) un 12.b klases (audzinātāja 
Sarma Jēkabsone) 57 absolventus, kas 
10. jūlijā saņēma atestātu un sertifikātus 
par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu.

Esam gandarīti, ka skolēnu un skolotāju 
sadarbība vainagojusies ar labiem rezultā-
tiem centralizētajos eksāmenos. Īpaši lepo-
jamies par skolēniem, kuru zināšanas un 
prasmes visos eksāmenos novērtētas tikai ar 
visaugstāko - A - līmeni. Tie ir mūsu absol-
venti Krista Treimane, Mārtiņš Olšteins un 
Jānis Skrīveris. Sertifikātus ar A un tikai 
vienu B līmeņa vērtējumu saņēmuši Monta 
Krone un Rūdolfs Milliņš. Mūsu skolēnu 
mācību sasniegumu analīze liecina, ka ievē-
rojami palielinājies A un B līmeņu īpat-
svars centralizētajos eksāmenos (24 A un 
40 B). Katra mācību gada noslēgumā 

ministru prezidents V. Dombrovskis apbal-
vo izcilākos Latvijas absolventus ar 
Pateicības rakstu par teicamām sekmēm. 
Šogad šo augsto apbalvojumu saņēma arī 
trīs Ādažu vidusskolas skolēni: Monta 
Krone, Mārtiņš Olšteins un Jānis Skrīveris.

Lielākā daļa skolēnu, t.i., 85% no pagā-
jušā mācību gada absolventiem, turpina 
mācīties. 72% skolēnu jau dēvē sevi par 
kādas Latvijas augstskolas vai koledžas stu-
dentu, un 42% no tiem uzsākuši studijas 
budžeta vietās. Lai veicas un lai visiem 
aizraujošs, izzinošs un radošs jaunais mācī-
bu gads! 

12.a klase, klases audzinātāja Sarmīte Savicka 12.b klase, klases audzinātāja Sarma Jēkabsone

SIA „ādažu Namsaimnieks” jauna vadība

Cienījamie kolēģi, ādažnieki!
Rudens SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

atnācis ar izmaiņām. No šā gada septembra 
ir nomainījusies uzņēmuma vadība. Par 
jauno valdes locekli esmu ievēlēts es – Juris 
Krūze. Esmu uzsācis uzņēmuma iekšējās 
organizācijas novērtējumu un par saviem 
tuvākajiem darbiem kā prioritārus esmu 
izvirzījis:

•	 apkures	 sistēmu	 sagatavošanu	 jaunās	
apkures sezonas veiksmīgai uzsākšanai,

•	 komunikācijas	 ar	klientiem	uzlabošanu,
•	 jaunu	 namu	 piesaisti	 apsaimniekošanai	

un klientu uzticības atgūšanu,
•	 namu	 renovāciju,	 izmantojot	 struktūr-

fondus.
Tāpat tiek plānotas arī citas rīcības 

darbu optimizēšanā un uzlabošanā.
Ja šodien man kāds jautātu, kāpēc viņam 

izvēlēties „Ādažu Namsaimnieku” par sava 
nama apsaimniekotāju, es atbildētu: „Āda-
žu Namsaimnieks” ir pašvaldības SIA, kur 
organizatoriskā un finansiālā darbība ir 
caurspīdīga. To uzrauga Ādažu novada 
dome. Tas ir kā papildus garants jūsu 
uzkrātās naudas drošībai. Mums ir ilggadī-
ga pieredze namu apsaimniekošanā, un 
mūsu uzņēmumā strādā pieredzējuši spe-
ciālisti, nodrošinot kvalitatīvu pakalpoju-

mu sniegšanu. „Ādažu Namsaimnieks” ir 
uzņēmums, kurš rūpējas par jūsu namu kā 
kārtīgs un gādīgs saimnieks. 

Lai uzlabotu mūsu savstarpējo sadarbī-
bu, lūdzu informēt mani personīgi 

juris.kruze@adazi.lv, ja jums ir kādi 
ieteikumi, par SIA „Ādažu Namsaimnieks” 
darba pilnveidošanai.

Izprotot situāciju katrā ģimenē, esmu 
pieņēmis lēmumu par soda procentu uzrē-
ķinu atlaišanu, ja visa parāda summa tiek 
segta vienā maksājumā (plašāka informāci-
ja SIA „Ādažu Namsaimnieks” grāmatve-
dībā). Aicinu, visus kam tas ir aktuāli, 
izmantot šo izsludināto iespēju.

Lai mums visiem jauks un krāsains šis 
brīnišķīgais laiks!

SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes 
loceklis  Juris Krūze 
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Biedrības „gaujas Partnerība” paziņojums
PROJeKtu LĪDzfINANSē  

eIROPAS SAVIeNĪBA

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 4. kārtu Lauku attīstības prog-
rammas 2007.–2013. gadam pasākuma 
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 
16. novembrim plkst.14.00.

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir 78 423,07 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrī-
bas „Gaujas Partnerība” birojā Ādažu 

novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2.  stāvā, 240.  kabinetā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013.  gadam 4. ass 413. pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzī
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādī-
šana un infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu 

klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta 
un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietva-
ros šādai rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmā-
cībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegū-
šanai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai 
nepieciešamo materiālo resursu pieejamī-
bai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, 
kādas ir viņu spējas, vajadzības un sociā-
lais, fiziskais, garīgais stāvoklis”, pieeja-
mais finansējums 32 046,82 LVL;

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un program-

Biedrības „gaujas Partnerība” paziņojums
PROJeKtu LĪDzfINANSē  

eIROPAS SAVIeNĪBA

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pie-
ņemšanas 4. kārtu Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģi
ju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietē-
jās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2012. gada 15. oktobra līdz 2012. gada 
16. novembrim plkst.14.00.

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais 
finansējums ir 53 427,86 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības 
„Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā, 
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. kabi-
netā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
Rīcības programmas Eiropas Zivsaim-
niecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģi
ju īstenošana” 2009.–2013. gadam ietva
ros šādām aktivitātēm un rīcībām:

aktivitātes „Ciematu, kuros veic ziv-
saimniecības darbības, atjaunošana un 
attīstība” ietvaros šādai rīcībai:

2.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglīto-
jošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadī-
šanas aktivitāšu un īstenošanas vietu 
attīstība, izveide un labiekārtošana, to 

pieejamības un informācijas nodrošinā-
šana, t.sk. nepieciešamās infrastruktūras 
nodrošināšana, teritorijas labiekārtoša-
na un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana 
tajās (arī starptautiskā mērogā), dabas 
resursu saglabāšana, sakopšana un aiz-
sardzība”, pieejamais finansējums 
29  258,95 LVL;

aktivitātes „Ekonomiskās darbības 
restrukturēšana, pārorientācija un darbību 
dažādošana” ietvaros šādai rīcībai:

3.1. rīcība „Atbalsts nodarbinātības, 
t.sk. sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju 
grupām, un mikrouzņēmējdarbības veici-
nāšanai un pakalpojumu dažādošanai”, 
pieejamais finansējums 4 833,78 LVL;

aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūris-
mu saistītas maza mēroga infrastruktūras 
un pakalpojumu attīstība” ietvaros šādai 
rīcībai:

3.2. rīcība „Tūrisma pakalpojumu un 
pakalpojumu zivsaimniecībai dažādoša-
na vai pielāgošana personām ar funkcio-
nāliem traucējumiem”, pieejamais finansē-
jums 19 335,13 LVL.

Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var 
iepazīties un projektu iesniegumus var 
iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”, 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2. stāvā, 240. kabinetā, Lauku atbalsta die-

nesta mājas lapā www.lad.gov.lv, Ādažu 
novada domes mājas lapā www.adazi.lv un 
biedrības „Gaujas Partnerība” mājas lapā 
www.gaujaspartneriba.lv. Projekta iesnie-
gumu elektroniska dokumenta formā, 
parakstītu ar elektronisko parakstu un 
apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko 
dokumentu likumā noteiktā kārtībā var 
iesniegt sūtot uz e-pastu: lad@lad.gov.lv 

Kontakt per sonas: EZF administratīvā 
vadītāja Ineta Martuzāne (tālrunis: 
29254554, e-pasts: legendagold@apollo.lv), 
EZF finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālru-
nis: 26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@
inbox.lv).

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstī-
bas vērtēšana saskaņā ar vispārējiem un 
specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem 
notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēša-
nas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 
līdz 2 (0 = „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = 
„apmierinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti 
labi”). Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienā-
du punktu skaitu, priekšroka tiek dota 
atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku 
punktu skaitu atbilstoši „Vietējā attīstības 
stratēģijā” noteiktajam īpašajam kritēri-
jam. Minimālais punktu skaits, lai par 
projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, – 16 
punkti. 
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mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide pakalpojumu 
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai 
vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām 
rīcībām:

3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk. 
individuālās nodarbinātības, attīstīšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveide un 
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”, 
pieejamais finansējums 15 774,13 LVL.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.
gadam 3. ass 411. pasākuma „Konku rēt
spējas veicināšana vietējo attīstības stra
tēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 
šādām aktivitātēm un rīcībām:

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, 
ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepa-
košanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kul-
tūraugu (izņemot zemenes) stādu iegāde, 
stādījumu balstu sistēmu, žogu, žogu balstu 
iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkoša-
na” ietvaros šādai rīcībai:

3.4. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā 
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un 
stādījumu ierīkošana”, pieejamais finansē-
jums 14 827,99 LVL;

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai” ietvaros šādai 
rīcībai:

3.5. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos”, pieejamais finansējums 
15 774,13 LVL. 

Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var 
iepazīties un projekta iesniegumus var 
iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”, 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2.stāvā, 240.kabinetā. Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, 
Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv un biedrības „Gaujas Partnerība” 

mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv. 
Projekta iesniegumu elektroniska doku-
menta formā, parakstītu ar elektronisko 
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 
Elektronisko dokumentu likumā noteik-
tā kārtībā var iesniegt sūtot uz e-pastu: 
lad@lad.gov.lv .  Kontaktpersonas : 
ELFLA administratīvā vadītāja Gunta 
Dundure (tālrunis: 67996086, e-pasts: 
gunta.dundure@adazi.lv), ELFLA 
finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 
26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@
inbox.lv).

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstī-
bas vērtēšana saskaņā ar vispārējiem un 
specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, 
piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritē-
rijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = 
„neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierino-
ši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki 
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, 
priekšroka tiek dota atbalsta pretenden-
tam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbil-
stoši „Vietējā attīstības stratēģijā” noteikta-
jam īpašajam kritērijam. Minimālais pun-
ktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu 
atzinumu, – 16 punkti. 

elza MitriĶe ( 01.07.1929. – 21.08.2012.)

83 gadu vecumā mūžībā aizgājusi 
Elza Mitriķe. 

Viena no slavenākajām kolhoza 
„Ādaži” veterānēm, slaucēja – pirm-
rindniece, Sociālistiskā Darba Varone 
(1985.), LPSR Nopelniem bagātā lauk-
saimniecības darbiniece (1978.). Tāda īsa 
un lakoniska informācija lasāma enciklo-
pēdijā. Tā dažos vārdos izteikts visa cilvē-
ka darba mūžs, bet tās ir dienas, nedēļas 
un mēneši. Visa darba dzīve aizritējusi 
„Ceros” – te piedzimuši, izauguši, izsko-
loti Elzas meita Dace un dēls Jānis. 
Strādājot fermā, Elzas darba diena sākās 
visagrāk, un visi vēl gulēja saldā miegā, 
kad slaucenē krājās pirmie piena litri, jo 
piena mašīna ieradās noteiktā laikā, kavē-
ties nedrīkstēja. Vieglāk kļuva tad, kad 

fermā ierīkoja mehanizētās slaukšanas 
iekārtas. 

Elzas dzīvē jaunu prieku un jēgu sagā-
dāja meitas dvīnīši Kaspars un Gatis, kuri 
tagad izauguši lieli, ir izskoloti un strādā 
savā profesijā. Drīz arī dēla ģimenē ienāk 
Elzas mazmeita Sanita un mazdēls Jānis. 
Sanita kļūst par īstu palīgu nedēļas noga-
lēs un, neviena nemudināta, atrod darā-
mos darbus, lai atvieglotu „mimim” (tā 

mazbērni sauca savu omīti) darba soļus. 
Elza priecājās par saviem mazmazbēr-
niem  – Sanitas un Jāņa bērniem. „Ceru” 
mājās vasarās vienmēr čaloja radu bērnu 
balsis – ciemojās gan māsas meitas, gan 
vīra brāļa mazbērni, katram labu vārdu 
Elza atrada, ko pateikt. Elzai ļoti patika 
apmeklēt koncertus un teātra izrādes. 
Viņas darbs tika arī valstiski novērtēts  – 
tika piešķirts ceļojums apkārt Eiropai, un 
Elza pirmā redzēja un stāstīja par to 
pasauli, kas bija aiz mums toreiz aizliegta 
„dzelzs priekškara”, par redzēto varēja 
klausīties kā pasakā.

Elzai patika svinības, svētki, lielas kar-
tupeļu rakšanas talkas, kur nevarēja iztikt 
bez jokiem un smiekliem. Viņa prata 
uz klausīt savējos un kā sargeņģelītis spēja 
nomierināt un palīdzēt ar padomu. Pati 
par savām problēmām Elza nežēlojās, kaut 
arī smagais darbs ar gadiem lika sevi just, 
veselība sāka niķoties. 

Sāp, ļoti sāp mīļās māmiņas zaudējums. 
Sāpes ar laiku pamazām pierimst, bet 
atmiņas paliek un paliks mūžīgi.

Rita Ulpe

Paliek tavs darbīgais gājums –
Tik auglīgu mūžu neizdzēš riets.
Caur kokiem un bērniem būs 
turpinājums
Tai saulainai gaitai, ko beidzi iet...
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ādažu kultŪras Centrs gaujas ielā 33a
uzsākot jauno 2012./2013. gada sezonu, aicina kopā amatiermākslas kolektīvus, kā arī uzņem jaunus dalībniekus:

kOlektīVi Vadītāji nOdarBīBu laiki

Jauktajā korī „juMis”

Laura Iesava (tālr. 29352581)
laura_iesava@inbox.lv
Pāvels Veļičko (tālr. 26571880)
pavels007@inbox.lv

Otrdienās un ceturtdienās  plkst. 19.30 – 22.00
1. nodarbība 6. septembrī  plkst. 19.30

Jauniešu korī „Mundus”

Andra Blumberga (tālr. 29837898)
abbandra@gmail.com
Didzis Soste (29138168)
dzji-dzji-lv@inbox.lv

Otrdienās un ceturtdienās  plkst. 19.00 – 21.00
1. nodarbība 13. septembrī  plkst. 19.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvā 
„sPrigulis”

Līga Lancmane (tālr. 29388183)
lixens@inbox.lv

trešdienās plkst. 19.30 – 22.00
1. nodarbība 19. septembrī  plkst. 19.30

Vidējās paaudzes deju kolektīvā 
„sānsOlītis”

Vita Reinbooma (tālr. 29338058)
vitareinbooma@inbox.lv
Ināra Mičule (tālr. 29147872)
inara-micule@inbox.lv

Otrdienās  plkst. 19.00 – 21.00
1. nodarbība 18. septembrī plkst. 19.00

Jauniešu deju kolektīvā
„draugi”

Vita Reinbooma (tālr. 29338058)
vitareinbooma@inbox.lv
Ināra Mičule (tālr. 29147872)
inara-micule@inbox.lv

Piektdienās  plkst. 19.00 – 21.00
1. nodarbība 21. septembrī  plkst. 19.00

Vokālajā ansamblī
„MēS tIKĀMIeS MARtĀ”

Ivars Kraucis (tālr. 28611881)
Ilze Kalniņa (tālr. 29786519)
ilze—kalninariga@inbox.lv

trešdienās  plkst. 19.30 – 21.30
1. nodarbība 12. septembrī  plkst. 19.30

Senioru vokālajā ansamblī
„GAuJMALAS LAKStĪGALAS”

elžbeta Bukovska (tālr. 26393000)
bukovska@inbox.lv

trešdienās  plkst. 13.00 – 15.00
1. nodarbība 5. septembrī  plkst. 13.00

Vīru kvartetā
Gunārs freidenfelds (tālr. 26411718)
fgunars@inbox.lv

Otrdienās un ceturtdienās  plkst. 17.00 – 19.00
1. nodarbība 4. septembrī  plkst. 17.00

folkloras kopā
„SAuLGRIeŽI”

Dace Banka (tālr. 29159761)
dace.banka@inbox.lv

Sestdienās  plkst. 12.00 – 14.00
1. nodarbība 15. septembrī  plkst. 12.00

Amatierteātrī „kOntakts”

Vaira Baltgaile (tālr. 29484485)
vaira.baltgaile@tvnet.lv
Artūrs Breidaks (tālr. 26418722)
breidaks@inbox.lv

trešdienās  plkst. 19.00 – 22.00
1. nodarbība 29. augustā  plkst. 19.00

Līnijdeju grupā „VaraVīksne” Lilita Lēruma (tālr. 22011793)
Pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00 – 11.00
1. nodarbība 24. oktobrī  plkst. 9.00

Maksas kolektīvos un interešu kopās:
kOlektīVi Vadītāji nOdarBīBu laiki

Pirmsskolas vecuma bērnu dziesmu un 
deju studijā „kaMOlītis”
(2-5 gadiņi)

Liene Klēvere (tālr. 28803269)
liendits@tvnet.lv
Nelli tarasova (tālr. 26379897)
nelliks@inbox.lv

Pirmdienās un trešdienās   plkst.18.30 – 19.30
1. nodarbība 10. septembrī  plkst. 18.30

Bērnu popgrupā „RAKARI”
(3-10gadi)

Žanete Jansone (tālr. 29246157)
zanetejansone@tvnet.lv

Otrdienās un ceturtdienās plkst.17.00 – 18.00
1. nodarbība 4. septembrī  plkst. 17.00

Body art nodarbībās Ilze Celmiņa (tālr. 29366004)
Ceturtdienās  plkst. 19.00 – 20.00
Svētdienās  plkst. 9.00-10.00; plkst.10.00 – 11.00

Veselības vingrošanas grupā 
pensionāriem

Lilita Lēruma (tālr. 22011793)
Ceturtdienās  plkst. 9.00 – 10.00
1. nodarbība 8. novembrī  plkst. 9.00

Sporta deju klubā „MariO” –
Latīņamerikas un eiropas dejas 
pieaugušajiem

Mario Končevskis (tālr. 29481971)
sdkmario@delfi.lv
Marika Kalēja (tālr. 29236111)

Pirmdienās  plkst. 19.30 – 21.00
1. nodarbība 17. septembrī  plkst. 19.30

edmunda Veizāna Modes deju skolā –
hip-hop nodarbības

edmunds Veizāns (tālr.29262327
edmunds@dejas.lv
Dvīnes Baueres (tālr. 26514423)
lienebauere@inbox.lv

Otrdienās un trešdienās  plkst. 17.00 – 18.00
1. tikšanās 4. septembrī  plkst. 18.00

  Uz tikšanos! Tuvākas ziņas pa tālruni  67997171
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seniOri un 
jaunatne – kOPā 

Vakar, šOdien, rīt
Biruta krūze,

Pensionāru padomes priekšsēdētāja 

Ģimenēs bieži vairs nenotiek tā, ka vecie cilvēki 
noveco savu bērnu un mazbērnu vidū. tāpēc sabied-
rībai tiek pieprasīts attīstīt resursus, kuri radītu 
priekšnosacījumus aktīvām un veselīgām vecumdie-
nām vairumam iedzīvotāju. tādi ir lielāki ienākumi, 
labāki sociālie dienesti, lielāks pašvaldību atbalsts 
u.c. tomēr pozitīvai novecošanai ļoti svarīga ir soli-
daritāte starp jauno un vecāko paaudzi. Sadarbība ir 
svarīga arī jaunajiem, sevišķi eS dalībvalstīs, kur 
globalizācijas, urbanizācijas, starptautiskās migrāci-
jas un dzimstības samazināšanās rezultātā sabiedrī-
ba strauji noveco, veco cilvēku kļūst arvien vairāk un 
palielinās viņu spiediens uz sabiedrību, arī uz jaunat-
ni. Lai uzlabotu dzīves kvalitāti, cilvēkiem novecojot, 
un mazinātu pretrunas starp paaudzēm, 2012. gads 
ir pasludināts par Eiropas gadu aktīvai novecoša-
nai un paaudžu solidaritātei.

Paaudžu solidaritātes mērķis ir veidot pozitī-
vas, harmoniskas un cieņpilnas attiecības abu paau-
džu starpā, novērtējot un izmantojot jaunākās un 
vecākās paaudzes

priekšrocības un resursus. Paaudžu solidaritāte ir 
sociālais stabilizators, kur iesaistītie savstarpēji 
bagātinās, lai saņemtu to, kas katrai no pusēm 
trūkst. Paaudžu solidaritāti var veicināt, kopā pārņe-
mot zināšanas, prasmes un pieredzi, kopā strādājot, 
kopā citam citu atbalstot, kopā veicot brīvprātīgo 
darbu, kopā dzīvojot, kopā veidojot dažādus kultū-
ras, sporta un izklaides pasākumus.

eiropas gada 2012. ietvaros Ādažu novada pen-
sionāru padome kopā ar Kultūras centru un ar Ādažu 
novada domes atbalstu izveidoja kopīgu senioru vīru 
vokālā ansambļa (vad. G.freidenfelds) un jauniešu 
tautas deju kolektīva (vad. I.Mičule un V.Reinbooma) 
koncertprogrammu, ar kuru š.g. 25. – 26. augustā 
piedalījās senioru tautas mūzikas festivālā Kauņā 
(Lietuva) un guva nedalītu atzinību gan par pašu 
priekšnesumu, gan par šādu sadarbības veidu starp 
paaudzēm. esam vienojušies, ka šī sadarbība turpi-
nāsies. Senioru vārdā saku lielu paldies jauniešiem. 
Jūs esat forši! 

Pensionāru apvienības 

„OPTIMISTS” kārtējais saiets 

notiks š.g. 19. septembrī plkst.13.00 

Gaujas ielā 16. 

Viesis – Ādažu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks  

Oskars Feldmanis. 

Pensionāru padome.

grāMatu jaunuMi un  
aktualitātes ādažu BiBliOtēkā

Sandra orlovska,
bibliotēkas informācijas speciāliste

Bibliotēkas krājumi ir papildināti ar jau
nām, interesantām grāmatām. Gaidām 
savus lasītājus.

Daiļliteratūra: Ilze Eņģele „75 dienas”, 
Ērlenns Lū „Doplers”, Alise Kuipere „Dzīve 
uz ledusskapja durvīm”, Urzula Poznanski 
„Erebos”, Džordi Sjerra i Fabra „Kafka un 
ceļojošā lelle”, Imants Ziedonis „Es ieeju 
sevī”, Mārtins Džordžs R.R. „Dziesma par 
ledu un uguni. Karaļu cīņa”(2. grām.), 
Aleksandra Mariņina „Nāve kā māksla. 
Taisna tiesa”(2. grām.), Džeds Rubenfelds 
„Nāves instinkts”, Marks Hedons „Savādais 
atgadījums ar suni naktī”, Daniels Penaks 
„Skolas sāpes”, Rūta Šepetis „Starp pelē-
kiem toņiem”, Džeimss Džoiss „Uliss”.

Daiļliteratūra bērniem: Valdis 
Rūmnieks „Atnācēji”, Mikolajs Ložiņskis 
„Būtnes bēg”, Inese Zandere „Dieguburti”, 
Toms Kreicbergs „Dubultnieki un citi stās-
ti”, Māra Cielēna „Ežuļa peldriņkis”, Anna 
Strautniece „Labu labais, kreisi kreisais”, 
Aleksandrs Štefensmeijers „Līzelotei nenāk 
miegs”, Vita Andersena „Petrīnes lakkur-
pes”, Uldis Auseklis „Zīlītes pīlītes pūš”.

Uzziņu literatūra: Irīna Zeibārte „100 
Latvijas vēstures relikvijas”, Jānis Streičs 
„1991. – tas garais cilvēkbērna gads”.

Atgādinām! No šā gada 1. septembra 
Ādažu novada bibliotēka atsāk darbu sest-
dienās. Aktīvi turpinās darbs Ādažu biblio-
tēkas elektroniskā kopkataloga veidošanā 
un grāmatu fonda rekataloģizācijā. Lūgums 
bibliotēkas lasītājiem ievērot grāmatu atdo-
šanas termiņus. 

ādažu kultŪras Centrs gaujas ielā 33a
uzsākot jauno 2012./2013. gada sezonu, aicina kopā amatiermākslas kolektīvus, kā arī uzņem jaunus dalībniekus:

kOlektīVi Vadītāji nOdarBīBu laiki

Jauktajā korī „juMis”

Laura Iesava (tālr. 29352581)
laura_iesava@inbox.lv
Pāvels Veļičko (tālr. 26571880)
pavels007@inbox.lv

Otrdienās un ceturtdienās  plkst. 19.30 – 22.00
1. nodarbība 6. septembrī  plkst. 19.30

Jauniešu korī „Mundus”

Andra Blumberga (tālr. 29837898)
abbandra@gmail.com
Didzis Soste (29138168)
dzji-dzji-lv@inbox.lv

Otrdienās un ceturtdienās  plkst. 19.00 – 21.00
1. nodarbība 13. septembrī  plkst. 19.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvā 
„sPrigulis”

Līga Lancmane (tālr. 29388183)
lixens@inbox.lv

trešdienās plkst. 19.30 – 22.00
1. nodarbība 19. septembrī  plkst. 19.30

Vidējās paaudzes deju kolektīvā 
„sānsOlītis”

Vita Reinbooma (tālr. 29338058)
vitareinbooma@inbox.lv
Ināra Mičule (tālr. 29147872)
inara-micule@inbox.lv

Otrdienās  plkst. 19.00 – 21.00
1. nodarbība 18. septembrī plkst. 19.00

Jauniešu deju kolektīvā
„draugi”

Vita Reinbooma (tālr. 29338058)
vitareinbooma@inbox.lv
Ināra Mičule (tālr. 29147872)
inara-micule@inbox.lv

Piektdienās  plkst. 19.00 – 21.00
1. nodarbība 21. septembrī  plkst. 19.00

Vokālajā ansamblī
„MēS tIKĀMIeS MARtĀ”

Ivars Kraucis (tālr. 28611881)
Ilze Kalniņa (tālr. 29786519)
ilze—kalninariga@inbox.lv

trešdienās  plkst. 19.30 – 21.30
1. nodarbība 12. septembrī  plkst. 19.30

Senioru vokālajā ansamblī
„GAuJMALAS LAKStĪGALAS”

elžbeta Bukovska (tālr. 26393000)
bukovska@inbox.lv

trešdienās  plkst. 13.00 – 15.00
1. nodarbība 5. septembrī  plkst. 13.00

Vīru kvartetā
Gunārs freidenfelds (tālr. 26411718)
fgunars@inbox.lv

Otrdienās un ceturtdienās  plkst. 17.00 – 19.00
1. nodarbība 4. septembrī  plkst. 17.00

folkloras kopā
„SAuLGRIeŽI”

Dace Banka (tālr. 29159761)
dace.banka@inbox.lv

Sestdienās  plkst. 12.00 – 14.00
1. nodarbība 15. septembrī  plkst. 12.00

Amatierteātrī „kOntakts”

Vaira Baltgaile (tālr. 29484485)
vaira.baltgaile@tvnet.lv
Artūrs Breidaks (tālr. 26418722)
breidaks@inbox.lv

trešdienās  plkst. 19.00 – 22.00
1. nodarbība 29. augustā  plkst. 19.00

Līnijdeju grupā „VaraVīksne” Lilita Lēruma (tālr. 22011793)
Pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00 – 11.00
1. nodarbība 24. oktobrī  plkst. 9.00

Maksas kolektīvos un interešu kopās:
kOlektīVi Vadītāji nOdarBīBu laiki

Pirmsskolas vecuma bērnu dziesmu un 
deju studijā „kaMOlītis”
(2-5 gadiņi)

Liene Klēvere (tālr. 28803269)
liendits@tvnet.lv
Nelli tarasova (tālr. 26379897)
nelliks@inbox.lv

Pirmdienās un trešdienās   plkst.18.30 – 19.30
1. nodarbība 10. septembrī  plkst. 18.30

Bērnu popgrupā „RAKARI”
(3-10gadi)

Žanete Jansone (tālr. 29246157)
zanetejansone@tvnet.lv

Otrdienās un ceturtdienās plkst.17.00 – 18.00
1. nodarbība 4. septembrī  plkst. 17.00

Body art nodarbībās Ilze Celmiņa (tālr. 29366004)
Ceturtdienās  plkst. 19.00 – 20.00
Svētdienās  plkst. 9.00-10.00; plkst.10.00 – 11.00

Veselības vingrošanas grupā 
pensionāriem

Lilita Lēruma (tālr. 22011793)
Ceturtdienās  plkst. 9.00 – 10.00
1. nodarbība 8. novembrī  plkst. 9.00

Sporta deju klubā „MariO” –
Latīņamerikas un eiropas dejas 
pieaugušajiem

Mario Končevskis (tālr. 29481971)
sdkmario@delfi.lv
Marika Kalēja (tālr. 29236111)

Pirmdienās  plkst. 19.30 – 21.00
1. nodarbība 17. septembrī  plkst. 19.30

edmunda Veizāna Modes deju skolā –
hip-hop nodarbības

edmunds Veizāns (tālr.29262327
edmunds@dejas.lv
Dvīnes Baueres (tālr. 26514423)
lienebauere@inbox.lv

Otrdienās un trešdienās  plkst. 17.00 – 18.00
1. tikšanās 4. septembrī  plkst. 18.00

  Uz tikšanos! Tuvākas ziņas pa tālruni  67997171

ādažu nOVada dOMe aiCina izVirzīt 
kandidātus BalVu Pasniegšanai Par 

ieguldījuMu nOVada attīstīBā
Tuvojoties Latvijas Republikas prokla
mēšanas 94.  gadadienai, Ādažu novada 
dome aicina izvirzīt kandidātus balvu 
pasniegšanai par ieguldījumu novada 
attīstībā. Balvu pasniegšana notiks 
Valsts svētku sarīkojumā š.g. 16. novem
brī Ādažu Kultūras centrā. 

Ādažu apbalvojumu piešķir par nozī-
mīgu ieguldījumu kādā valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā.  

NoMINĀcIJAS:
•	 apkalpojošā	 sfēra;
•	 arhitektūra,	būvmāksla	un	būvniecība;
•	 sociālā	 sfēra;
•	 namsaimniecība;
•	 izglītība;
•	 kultūra;
•	 mecenātisms;
•	 medicīna;
•	 sports;
•	 uzņēmējdarbība;
•	 saimnieciskā	darbība;
•	 īpašā	nominācija.	

Iesniedzot ierosinājumu par personas 
apbalvošanu, jānorāda:

1. ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, 
dzimšanas dati, dzīvesvieta, ieņemamais 
amats vai nodarbošanās;

2. pamatojums un apraksts par 
apbalvojamo (bez pamatojuma kandida-
tūra netiks izskatīta);

3. citu personu atsauksmes par apbal-
vošanai ieteikto personu;

4. iesniedzēja, fiziskās vai juridiskās 
personas dati, tālruņa nr.

Ierosinājumu par apbalvojuma piešķir-
šanu Jūsu izvirzītajam kandidātam lūdzam 
iesniegt līdz š.g. 19. oktobrim rakstiski 
Ādažu novada domes Informācijas daļā, 
1. stāvā, 125. kabinetā vai pa pastu Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164, 
vai elektroniski: info@adazi.lv. 

Ierosinājumi par apbalvojuma piešķir-
šanu tiks izskatīti Ādažu novada domes 
Izglītības, kultūras un sporta lietu komite-
jā un apstiprināti ar Domes lēmumu.

Informācija: tālr. (+371)67996500, 
www.adazi.lv 
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ādažu kultŪras Centrā 

28. sePteMBrī Plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Vokālās grupas „Putni”
un čellista ivara Bezprozvanova 
koncerts „skaistākās dziesmas”

Vokālā grupa „Putni” darbojas kopš 
1993. gada, un tās 8 dziedātājas savu 
profesionālo meistarību apliecinājušas 
neskaitāmos festivālos, konkursos un 

koncertos Eiropā, ASV, Japānā un Austrālijā. 
Grupas repertuārs ir stilistiski dažāds – no 

viduslaiku dziedājumiem līdz pat avangarda 
mūzikai un kompozīcijām ar roka, popa, 

džeza un ambient elementiem.
Koncerta programma veidota, apkopojot 

vienā koncertā interesantākos, spilgtākos un 
publikas iemīļotākos opusus no „Putnu” 

repertuāra, kas sakrāts teju 20 gadu aktīvas 
koncertdarbības laikā. 

Koncertā piedalās:
Zane Dreģe (klavieres)

Iveta Romancāne (soprāna solo, akordeons)
Agate Burkina (vijole)

solists Ivars Bezprozvanovs (čells)
Biļetes: Ls 2-4 “Biļešu Paradīzes” kasēs

www.bilesuparadize.lv

4. OktOBrī Plkst. 19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
teātra izrāde

”HaMilkāra kungs –  
cilvēks, kas maksā”

Šī leģendām apvītā, melodramatiskā 
francūža Ī.Žamiaka meistarīgi uzrakstītā 

luga „Hamilkāra kungs” ir iespēja runāt ar 
skatītāju par nemainīgām un katram 

cilvēkam būtiskām tēmām ar francisku 
vieglumu, it kā spēlējoties.

Lugas darbība risinās pagājušā gadsimta 
septiņdesmitajos gados kādā Parīzes 
dzīvoklī, kur Aleksandrs Hamilkārs ir 
uzaicinājis uz darba interviju aktrisi 

Eleonoru Diroku, kādu Tronšē ielas staiguli 
Kleo un bezdarbnieku Genolē. Hamilkāra 

kunga neordinārais darba piedāvājums šokē 
šos cilvēkus, proti, „ nopirkt to, ko dzīve ar tik 

nekaunīgu stūrgalvību liegusi,  – sievas 
mīlestību, bērna pieķeršanos un kāda sena, 

uzticama vīra draudzību...”
Titullomā – Jānis Reinis

Lomās: Aīda Ozoliņa, Enriko Avots,  
Egija Missa – Silāre, Jānis Mūrnieks

Režisore – Dita Balčus
Komponists – Juris Kulakovs
Scenogrāfs – Jānis Jansons

Kustību konsultanti: Ieva Ozoliņa un  
Alberts Kivlenieks

Biļetes: Ls 3-6 ”Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

12. OktOBrī Plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

„Былые радости jeb Pagājības 
laimes mirkļi”

krievu mūzikas vakars – stroks un 
tango, valši un romances.

Programmā 30. gadu tango no leģendāro 
dziedātāju Pjotra Ļeščenko, Aleksandra 

Vertinska un Allas Bajanovas repertuāra, 
Oskara Stroka mūzika, kā arī valši, sākot no 

krievu-japāņu kara laika, senās krievu 
romances, čigānu dziesmiņas un krievu 

tautas dziesmu melodijas.
Piedalās: anta eņģele (balss, ģitāra)

Marko Ojala (bajāns)
Biļetes: Ls 2-5 “Biļešu Paradīzes” kasēs

www.bilesuparadize.lv

19. OktOBrī Plkst.18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

latvijas leļļu teātra izrāde 
bērniem „joka pēc alfabēts”

Vai alfabēta mācīšanās var būt interesanta 
un aizraujoša? 2010. gada decembrī 
iznākusī mākslinieces Indras Sproģes 

grāmatiņa „Joka pēc alfabēts” pierādīja, ka 
var gan – izrādās, ar burtiem iespējams ļoti 
labi spēlēties. Un šī spēle ļoti patīk ne vien 

bērniem, bet arī leļļu teātra aktieriem, kuri 
kopā ar režisori Viju Blūzmu nolēma joka 

pēc uztaisīt izrādi. „Joka pēc alfabēts” 
tituldziesmas autors Renārs Kaupers izrādes 
muzikālā materiāla papildināšanu uzticējis 

komponistam Valtam Pūcem – jau 
ilggadējam Leļļu teātra draugam.

Radošā komanda aicina pievienoties 
alfabēta apgūšanas spēlei bērnus no 3 gadu 
vecuma un pārliecināties, ka mācīšanās var 

būt jautra un radoša.
režisore: Vija Blūzma

Māksliniece: anita znutiņa-šēve
komponists: renārs kaupers,  

Valts Pūce
lomās: santa didžus, dace Vītola, 

anrijs sirmais
Biļetes: Ls 2-4 Kultūras centra kasē 

Ādažu Kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764

Tālr.Fakss(+371)67997171 
linda@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv

„Biļešu Paradīzes” (kultūras 
centra) kases darba laiks:

OTRDIEN 9.00–13.00
TREŠDIEN 15.00–20.00

CETURTDIEN 9.00–13.00
PIEKTDIEN 16.00–21.00

STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas  

pa tālr. (+371) 67996230

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
septembra mēneša jubilāriem !

85 gadu jubileju svin
Marija Ļubenko

80 gadu jubileju svin
Tatjana Guseva

Rasma Lezdkalne
Dailonis Pakalns

75 gadu jubileju svin
Jevgēnija Čiriča

Vladimirs Čujans
Nella Jančenko

Dainis Līde
Ausma Steberkle
Marija Zemļanko

70 gadu jubileju svin
Rita Bagustova

Vija Bediķe
Māra Pokšāne

Ādažu novada dome

sia „ādažu naMsaiMnieks” PaziņO
SIA „ĀdAžu NAmSAImNIekS” pAzIņo pAr IeSpēju, dzīvokļu īpAšNIekIem vAI īrNIekIem 

(prIvĀtperSoNĀm) NorēķINĀtIeS pAr NeNomAkSĀtAjIem komuNĀlAjIem uN 
ApSAImNIekošANAS pAkAlpojumIem bez pIelīgto SodA proceNtu uzrēķINA!

Pieteikties var dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki, izņemot tos debitorus (parādniekus), kuriem ir uzsākta tiesvedība.
Lai pieteiktos: 
1. jāierodas SIA „Ādažu Namsaimnieks” birojā un jāuzraksta iesniegums par pamatparāda dzēšanu;
2. pamatparāds jāsedz vienā maksājumā un ne vēlāk kā līdz 2012. gada 15. oktobrim.
Ja tiks ievēroti iepriekš minētie nosacījumi, SIA „Ādažu Namsaimnieks” dzēsīs pielīgtos soda procentus par komunālo 

un apsaimniekošanas pakalpojumu parādiem. 
Gaujas iela 16, Ādaži; informācija: 67997690, 20424224; namsaimnieks@adazi.lv 


