
Aivars Dundurs,
projekta vadītājs 

Jau kopš š.g. jūlija mēneša Ādažu ciemā 

pie Gaujas tiek veikti apjomīgi būvdarbi. 

Pilnsabiedrība „Merko-Merks”, kas uz va-

rēja Vides ministrijas organizētajā 

konkursā, veic būvdarbus projektā 

„„Ūdens  saim niecības pakalpojumu attīs-

tība Ādažos. „Notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtu rekonstrukcija un veco NAI 

demontāža””. Ir veikta daļēja ciema notek-

ūdeņu esošo iekārtu demontāža, kā arī 

būvobjekta ģeoloģiskā izpēte un jauno 

attīrīšanas iekārtu nulles cikla būvdarbi.

Objekta būvlaukumā ir vērojamas bū -

tiskas izmaiņas – uzcelti 2 aerotenki, kuru 

izmēri ir gana iespaidīgi, to diametrs sas-

niedz 27 metrus, pēc būvdarbu pa beigšanas 

veiksmīgi veikta to hidrauliskā pārbaude. 

Tiek veikta arī ražošanas ēku celtniecība, 

uzbūvētās palīgēkas kopējā platība ir 

40 m2, tajā izvietota vadības telpa, darbnīca, 

darbinieku atpūtas istaba un sanitārais 

mezgls.

Ražošanas būvju apjomi ir vērienīgi, tā, 

piemēram, izveidots laukums 490 m2 

platībā, kur tiks uzglabātas un apsaim-

niekotas iekārtu tehnoloģiskajā procesā 

izstrādātās dūņas, viss laukums nosegts ar 

nojumi, veikta arī ieplūdes un septiskās 

pieņemšanas kameras izbūve. Viens no 

nozīmīgākajiem attīrīšanas iekārtu objek-

tiem ir dūņu blīvētājs, kura izmēri ir 7,5 m 

diametrā, arī 2,7 x 2,7 m lielā spiediena 

dzēšanas kamera.

Drīzumā tiks pabeigta notekūdeņu 

priekšattīrīšanas ēka ar kopējo platību 

220   m2, pašreiz šai būvei ir uzstādītas 

ko lonnas un saites.

Ārējo komunikāciju izbūves būvdarbi 

praktiski ir pabeigti, izveidots ūdensvads 

500 m garumā, kā arī 180 m garš 

ka nalizācijas vads, savukārt tehnoloģiskie 

cauruļvadi, kas savieno inženiertehniskās 

komunikācijas un tehnoloģisko būvi, 

sa sniedz 100 metrus.

Novembra mēnesī tiek plānots pabeigt 

visus būvdarbus, lai decembrī jau uzsāktu 

tehnoloģisko iekārtu montāžu, kas arī 

sastāda lielāko daļu no realizējamā projekta 

izmaksām.

Pateicoties veiksmīgajai sadarbībai starp 

finansējuma saņēmēju SIA „Ādažu Ūdens”, 

būvdarbu veicēju p/s „Merko-Merks”, 

būvuzraudzības uzņēmumu SIA „Firma L4” 

un Ādažu novada domi, rekonstruētās 

attīrīšanas ietaises iecerēts nodot eksplua-

tācijā 2011. gada jūlijā, tas ir nedaudz ātrāk, 

nekā tika plānots, uzsākot darbus. Kopējās 

darbu izmaksas –1,66 miljoni latu, kas ir 

ļoti nozīmīgs ieguldījums Ādažu ciema 

infrastruktūrā.
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Ap�omīgi notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu būvdarbi Ādažu ciematā pie Gau�as 

KLĀT ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJA!
Kā jau katru gadu, arī šogad Ādažu novada domes Sociālais dienests rīko Ziemassvētku labdarības ak ciju. Tā sāksies 
20. decembrī, lai ar dāvanām un svētku eglītēm iepriecinātu bērnus invalīdus, pir mās grupas invalīdus, vientuļos 
pensionārus, daudzbērnu ģimenes un trūcīgos iedzīvotājus.

Visi uzņēmēji un iedzīvotāji, kuri vēlas pievienoties, laipni lūgti ziedot savas firmas produkciju vai naudas līdzekļus. 

Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja,
tālr. 67997977, mob.tālr. 29451628
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Sēdi vada
Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

 ! Par atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas 

locekļa pienākumiem 

Dome nolēma atbrīvot no Ādažu novada 

domes vēlēšanu komisijas locekļa pienā-

kumiem Renāru Avetisjanu. 

 ! Par baseina izmantošanas maksas 

noteikšanu Ādažu un Kadagas pirmssko-

las izglītības iestādēs  

Dome nolēma noteikt maksu pirmss-

kolas izglītības iestādes audzēkņiem par 

Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādēs esošo peldbaseinu izmantošanu – 

LVL 1,50 apmērā par vienu nodarbību. 

Maksa tiek iekasēta par katru nodarbību. 

Maksa var tikt iekasēta arī priekšapmaksas 

veidā – pērkot abonementu četrām nodar-

bībām. Lēmums stājas spēkā ar 2010.  gada 

1. novembri.

 ! Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei nekustam-

ajiem īpašumiem „Mazdārzi” un „Augusti”

Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu-

mu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamajiem īpa-

šumiem „Mazdārzi” un „Augusti”.

 ! Par 12.10.2010. izsoles rezultātu 

apstiprināšanu un mantas atsavināšanu 

Dome nolēma apstiprināt atsavināmās 

mantas, apbūvēta zemesgabala – Gaujas 

iela 25A, Ādaži, Ādažu novads 12.10.2010. 

rī ko tās izsoles rezultātus un izsoles pro-

tokolu.

Pārdot sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

„BALTENEKO” Ādažu novada domei pie-

derošu atsavināmo mantu – apbūvētu 

ze mes gabalu Gaujas iela 25A, Ādaži, Ādažu 

novads.

 ! Par detālplānojuma „Kalmnieki”, 

„Zaļ kalni” un „Rijnieki” 1. redakcijas 

sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu

Dome nolēma nodot sabiedriskajai ap -

spriešanai un atzinumu saņemšanai Āda žu 

novada Ādažu ciema nekustamo īpašumu 

„Kalmnieki” (kad.apz. 8044 008 0117), 

„Zaļkalni” 3.z.v. (kad.apz. 8044 008 0088) 

un „Rijnieki” 2.z.v. (kad.apz. 8044 008 

0009) detālplānojuma 1. redakciju.

 ! Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamajiem īpa-

šumiem „Jaunparks” un Gaujas ielā 4 

apstiprināšanu.

Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustamo īpašumu 

„Jaunparks” un Gaujas ielā 4 zemes ierīcības 

projektu un piekrist zemesgabalu sav star-

pējo robežu pārkārtošanai.

 ! Par darba uzdevuma apstiprinā šanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei 

ne kustamajiem īpašumiem „Kalēji” un 

„Tālavas”

Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu-

mu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu 

novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašu-

miem „Kalēji” un „Tālavas”.

 ! Dome izskatīja citus juridisko un fizis-

ko personu iesniegumus un pieņēma 

lēmumus šajos jautājumos. 

Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties 

Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 26. oktobrī
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Ādažu novada domes 

informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».

2010. gada 15. novembris

Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440. 

Iespiests A/S McĀbols

Redaktore Astrīda Spilva, 

mob. tālr. 29173886. 

www.adazi.lv

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 

redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu 

pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, 

citos gadījumos – raksta 

autors, intervijās arī intervējamais. 

Noteikumi Nr. 29

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 26. oktobra sēdes lēmumu 

Nr.170 sēdes lēmumu (prot. 21§ Nr.2.1.1.).

Saistošie noteikumi par grozī�umiem Ādažu novada domes saistoša�os noteikumos 
Nr.21 no 27.07.2010. „Saistošie noteikumi par detālplāno�uma Ādažu novada 

Ādažu ciema nekustama�iem īpašumiem „Smilgas” Nr.124 un „Smilgas” Nr.125 
grafisko daļu un teritori�as izmantošanas un apbūves noteikumiem”

Izdoti saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 7.panta 6) daļas 2) punktu, Ministru kabineta 06.10.2009. 

noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 78. punktu.

 ! Izdarīt Ādažu novada domes 

2010.  gada 27.jūlija saistošajos noteiku-

mos Nr.21 „Saistošie noteikumi par detāl-

plānojuma Ādažu novada Ādažu ciema 

ne kus tamajiem īpašumiem „Smilgas” 

Nr.124 un „Smilgas” Nr.125 grafisko daļu 

un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” (turpmāk – Noteikumi) 

šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 2.punktu šādā 

redakcijā: 

„Detālplānojums īstenojams pa kārtām, 

pirmajā kārtā īstenojot Rīgas rajona Ādažu 

novada Ādažu ciema detālplānojumā nekus-

tamajiem īpašumiem „Smilgas” Nr.124 un 

„Smilgas” Nr.125 paredzētos pasākumus, 

izbūvējot plānotās ūdens apgādes, notek ūdeņu 

kanalizācijas un elektroapgādes sis tēmas, kā arī 

piebrauktuvi, nosakot, ka ēkas varēs nodot 

ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā izbūvēto 

objektu pieņemšanas eksplu atācijā. Dārza 

mājas (vasarnīcas) ar platību līdz 50 m2 izbūves 

gadījumā pieļaujams izbūvēt lokālu ūdens-

apgādi un hermētisku notekūdeņu nosēdaku.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nā kamajā dienā pēc to publicēšanas laik-

rakstā „Ādažu Vēstis”.



Sēdi vada
Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

 ! Par finanšu stabilizācijas pieteikumu   

Izskatot Ādažu novada domes priekš-

sēdētāja ierosinājumu un izvērtējot Ādažu 

novada pašvaldības finanšu stāvokli un to, 

ka pašvaldības parāda saistības, kurām 

iestājies  atmaksāšanas termiņš kārtējā saim-

nieciskajā gadā, kopā ar iepriekšējo gadu 

parāda saistībām, kurām iestājies atmak sā-

šanas termiņš pārsniedz 20% no pašvaldības 

pamata ieņēmumiem, atskaitot mērķdo-

tācijas un iemaksas Pašvaldības finanšu 

izlīdzināšanas fondā, pamatojoties uz liku-

ma „Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu 

un pašvaldību finansiālās darbības uzrau-

dzību” 2. panta 1.punktu, 7.panta 2. punk-

tu, dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 

domes priekšsēdētāja ierosināto stabilizā-

cijas pieteikumu. 

 ! Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

pamatkapitāla palielināšanu

Tā kā SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

izveidojies parāds LVL 60 000 par saņemto 

un iedzīvotājiem tālāk piegādāto un 

patērēto siltumenerģiju, par ko iedzīvotāji 

nav norēķinājušies, lai dzēstu norādīto 

parāda summu siltumenerģijas piegādā-

tājam, dome nolēma: 

1. Palielināt SIA „Ādažu Nam saim-

nieks” pamatkapitālu, izdarot naudas 

ieguldījumu LVL 60 000 apmērā Sabied-

rības pamatkapitālā, pretī saņemot attiecīgu 

jaunu daļu skaitu. 

2. Noteikt, ka saņemto ieguldījumu 

pamatkapitālā Sabiedrība izmanto parāda 

dzēšanai par saņemto un iedzīvotāju vaja-

dzībām izmantoto un patērēto siltum-

enerģiju. 

3. Uzdot Sabiedrības Valdei divu 

ne dēļu laikā no šī lēmuma saņemšanas 

dienas sasaukt ārkārtas sapulci pamatka-

pitāla palielināšanai un ar to saistītu citu 

jautājumu izskatīšanai.
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Ādažu novada domes ārkārtas sēdes lēmumi
2010. gada 12. oktobrī

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 

kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecības novietnes vieta 

(īs laicīgas lietošanas objektos) Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā.

2. Saskaņojums tiek izsniegts tiem 

komersantiem, kuri papildus alkoholisko 

dzērienu mazumtirdzniecības vai alus 

mazum tirdzniecības licencē norādītajai 

pastāvīgajai tirdzniecības vietai piesaka 

alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību 

novietnē. Saistošie noteikumi neattiecas uz 

alkohola un alus tirdzniecību publiskos 

pasākumos un gadatirgos.

3. Saskaņojums alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai novietnēs tiek izsniegts 

kalendārajam gadam no 1.janvāra līdz 31.

decembrim, katrā konkrētajā gadījumā 

tirdzniecības periodu nosakot individuāli.

4. Pašvaldība var atteikt izsniegt 

saskaņojumu, ja novietni plānots atvērt tiešā 

izglītības iestāžu tuvumā.

5. Lai komersants saņemtu pašvaldības 

saskaņojumu, viņam Ādažu novada 

pašvaldībā jāiesniedz iesniegums, kuru 

parakstījusi un ar zīmogu apstiprinājusi per-

sona ar komersanta pārstāvības tiesībām un 

kurā norādīts:

5.1. plānotais termiņš alkoholisko 

dzērienu mazum tirdz niecībai novietnē;

5.2. novietnes atrašanās vieta;

5.3. alkoholisko dzērienu, kurus 

paredzēts tirgot novietnē, veids;

5.4. par tirdzniecību novietnes vietā 

atbildīgā persona.

6. Papildus iesniegumam jāpievieno 

šādi dokumenti:

6.1. komersanta reģistrācijas apliecības 

kopija, uzrādot oriģinālu;

6.2. komersantam izsniegtās alkoholis-

ko dzērienu mazum tirdzniecības vai alus 

mazumtirdzniecības licences kopija, uzrādot 

oriģinālu;

6.3. zemes gabala, uz kura atrodas novi-

etne, īpašuma vai nomas tiesības apliecinošu 

dokumentu kopija, uzrādot oriģinālu.

7. Ja ir iesniegti visi nepieciešamie doku-

menti un nav citos normatīvajos aktos 

noteikto ierobežojumu alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu 

mazumtirdzniecībai novietnēs saskaņojumu 

bez maksas izsniedz Ādažu novada 

pašvaldības izpilddirektors ne vēlāk kā 10 

darba dienu laikā no komersanta iesnieguma 

un visu nepieciešamo dokumentu 

saņemšanas dienas.

8. Saskaņojumu atsaka izsniegt, ja:

8.1. komersants nav iesniedzis visus šo 

saistošo noteikumu 5.punktā minētos doku-

mentus;

8.2. komersants saskaņojuma saņem-

šanai sniedzis nepatiesas ziņas;

8.3. komercdarbību plānots uzsākt 

vietā, kas neatbilst tās izmantošanas mērķim;

8.4. alkoholisko dzērienu mazumtirdz-

niecība no novietnes būtiski apdraud 

sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību 

aizsardzību.

9. Alkoholisko dzērienu mazumtirdz-

niecības novietnes vieta saskaņojama katrā 

kalendārajā gadā.

10. Atteikumu izsniegt atļauju var 

apstrīdēt viena mēneša laikā no saņemšanas 

dienas Ādažu novada domes Administratīvo 

strīdu komisijā.

11. Saistošie noteikumi publicējami laik-

rakstā „Ādažu Vēstis”, un tie stājas spēkā liku-

ma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Noteikumi Nr. 28

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 

2010. gada 28. septembra sēdes lēmumu (prot. Nr.18§8)

Saistošie noteikumi par kārtību, kādā saskaņo�ama 
alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnes vieta 

Ādažu novada teritori�ā
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta trešo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 16. punktu un 43. panta pirmās daļas 3. punktu



4 Ādažu Vēstis 2010. gada 15. novembris
 

Santa Hincenberga
AB autoskolas kolektīva vārdā

Esam starp tām, kuras cenšas kliedēt mītu 

par auto vadīšanas apmācības nesavie-

nojamību ar sievieti. Pašreiz situācija ir 

mainījusies un transportlīdzekļu 

vadīšanas teorijas apmācība un braukšanas 

instruktora darbs vairs nav tikai stiprā 

dzimuma nodarbe. Kā liecina CSDD dati, 

nu jau aptuveni 20 % no sertificētiem 

pasnie dzējiem un  8 % no sertificētiem 

instruktoriem ir sievietes.

Lai iegūtu transportlīdzekļa vadīšanas tie-

sības, kursos piesakās gan 12. klases skolnie-

ces, kam auto vadīšana ir jāapgūst „no nulles”, 

gan dāmas, kas tiesības ieguvušas pat pirms 

20 gadiem, bet praktiski braukt nav sanācis. 

Protams, arī stiprā dzimuma pār stāvji vēlas 

braukt gan jauni, gan būdami kungi pēc 60. 

Katram vajag savu pieeju, jāatrod tāds 

saprašanās veids, lai iespējami ātri un 

kvalitatīvi sasniegtu rezultātu. Apgūt auto 

vadīšanas iemaņas nav nemaz tik vien kārši, 

jo daudz par maz ir iemācīties pār valdīt stūri 

un pedāļus, tātad vienlaicīgi darboties ar 

rokām un kājām. Vēl jāspēj re dzēt ceļazīmes, 

saprast satiksmes situāciju, to analizēt. 

Būtiski ir iemācīties prognozēt bīstamās 

situācijas uz ceļa, tādēļ autoskolā tiek 

norādīts uz riska variantiem, tos izskaidro-

jot, bet prasme nāk ar laiku, aktīvi braucot. 

Savu „AB autoskolu” esam izveidojušas 

pēc darba pieredzes iegūšanas vienā no 

Latvijas lielajām autoskolām. Pašlaik vairāk 

darbojamies Mālpilī un Ādažos, bet brauk-

šanas nodarbības notiek Rīgā, kur mūsu 

kursanti arī kārto braukšanas eksāmenu 

CSDD. Aktuālā informācija par mūsu 

autoskolu atrodama internetā, mājas lapā 

www.abautoskola.lv. 

Esam gandarītas, ka cilvēki ne tikai iegūst 

autovadītāja apliecību, bet arī jūtami pieaug 

viņu pašapziņa, palielinās iespējas darba 

tirgū un rodas sapratne par to, kas ir droša 

braukšana.

Atbilstoši veco Eiropas valstu praksei, 

kur transportlīdzekļu vadītājus apmāca 

pasniedzējs – instruktors vienā personā un 

strādā ar katru apmācāmo individuāli, arī 

mūsu autoskola cenšas īstenot šo pieredzi. 

Strādājam ar nelielu apmācāmo skaitu – 

grupā līdz 5 klausītājiem, lai mācību pro-

cess būtu maksimāli efektīvs. Katram kur-

santam cenšamies atrast individuālu pieeju. 

Sa ska ņojam, ja nepieciešams, arī pārceļam 

tikšanās vietu un laiku praktiskās braukša-

nas apmācības procesā. Pēc apmācāmo vēlē-

šanās strādājam arī brīvdienās un svētku 

dienās.

Gatavojam kursantus ne tikai eksāme-

nam CSDD, bet arī reālajai dzīvei. Mā cību 

laikā analizējam ceļu satiksmes nega-

dījumus. 

Pielietojam apmācības metodiku, kas  

balstīta  uz redzes atmiņu. Tēmas kon-

spekts no datora tiek projicēts uz ekrāna un 

ir ilustrēts ar zīmējumiem un fotogrāfijām. 

Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, piedāvā-

jam klausītājiem trenēties, risinot uzdevu-

mus par konkrētām ceļu satiksmes noteiku-

mu un ceļu satiksmes drošības tēmām.

Savus kursantus sagaidām un mācām ar 

prieku Ādažu kultūrizglītības centrā Gaujas 

ielā 33A, Ādažos, tālrunis 29158135.

AB AUTOSKOLA

24. novembrī plkst.13.00 

Pensionāru apvienības 
„Optimists” saiets

Tēma „Neliels ieskats valsts 
ekonomikā”

Lektors Uldis Biders 

Gaujas ielā 16, lielajā zālē

Pasākumā viesosies 
Ādažu PII mazie dejotāji, 

vadītāja Inta Virza

Baltezera baznīcas draudzes diakonija 
piedāvā garīgu un materiālu atbalstu 
tiem cilvēkiem, kuri nonāku�i grūtībās. 

Draudzes ēkā �Tīrkalni� (�osejas otrā 
pusē iepretī Baltezera baznīcai dzeltena 
divstāvu māja � ieeja pa vārtiem tie�i pretī 
autobusu pieturai) katra mēne�a 1. un 
3. svētdienā no plkst. 13.00 līdz 14.00 
pieejami bērnu (tajā skaitā zīdaiņu) un 
pieaugu�o apģērbi un apavi, bērnu ratiņi 
u.c. saimniecībā noderīgas lietas, nepiecie-
�amības gadījumos iespējama arī palīdzība 
ar pārtiku. 

�ogad diakonijas telpās apmeklētājus 
vēl gaidīsim 21. novembrī, kā arī 5. un 
9. decembrī.

Informācija par palīdzības iespējām 
arī draudzes mājas lapā 

www.baltezerabaznica.lv (sadaļā 
�Dia konija�), kā arī zvanot pa telefonu 
20207553 vai rakstot uz e-pasta adresi: 

diakonija@baltezerabaznica.lv

Baltezera 
baznīcas draudze 
ir gatava palīdzēt

Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa
priekšniece

NATO mācības veiksmīgi ir beigušās. 

Pateicoties armijas klātbūtnei, Ādažu 

ciematā mazāk bija jāvelta laiks 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.

Pavisam oktobra mēnesī Ādažu 

novadā reģistrēti 37 dažādi notikumi 

un izskatītas 9 iedzīvotāju sūdzības, 19 

gadījumos uzsākts kriminālprocess, bet 

14 gadījumos atteikts uzsākt krimināl-

procesu.

No izdarītajiem noziegumiem pārsvarā 

ir sīkas zādzības. Sargiet savas mantas, 

neatstājiet tās bez uzraudzības! Aktīvs 

„darba” periods ir personām, kas nodarbo-

jas ar metāla zādzībām. 

Tā, piemēram, no mākslinieces Ēvī 

Upenieces pagalma ir nozagta liela 

kapara skulptūra. Statuju gan pagaidām 

nav izdevies atrast, bet policijai izdevās 

aizturēt vairākas personas brīdī, kad 

citā īpašumā tās mēģināja izdarīt 

metāllūžņu zādzību.

Vēlamies brīdināt, ka Lietuvas piero-

bežas zonā un Rīgā parādās tendence no 

automašīnām izdarīt drošības spilvenu (air 

bag) zādzības. Cerams, šī „sērga” līdz 

Ādažiem nenonāks, bet šī iemesla dēļ ir 

vērts parūpēties par sava auto drošību. 

Ādažu – Garkalnes iecirknis aicina 

pieteikties darbā kriminālpolicijas grupas 

inspektora amatā. Sīkāka informācija pa 

tālruni 67904898.

POLICIJA INFORMĒ
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Inga Pērkone,
projektu vadītāja

2010. gadā Ādažu novadā tika uzsākta līdz 

šim nebijusi iespēja – LEADER veida 

pasākumu īstenošana šajā teritorijā. Kaut 

arī lielākajā Latvijas daļā LEADER pro-

gramma nav sveša un darbojas jau vairākus 

gadus, Ādažu iedzīvotāji praktiski ar to 

pirmo reizi varēja iepazīties šogad.

Pateicoties Ādažu novada iedzīvotāju, 

iestāžu un uzņēmumu iniciatīvai un atbals-

tam, 2009. gadā tika nodibināta vietējā 

rīcības grupa (biedrība „Gaujas Partnerība”), 

kas ir tiešais LEADER programmas 

ieviesējs Ādažu novadā. Lai nodrošinātu 

tiesisko pamatojumu LEADER program-

mas uzsākšanai Ādažu novadā, biedrība, 

pirmkārt, izstrādāja vietējo attīstības 

stratēģiju (tas ir vietējā līmeņa plānošanas 

dokuments, uz ko balstīties, plānojot 

LEADER projektus attiecīgajā novadā) un, 

otrkārt, izsludināja pieteikšanos atklātajos 

konkursos Lauku attīstības programmas 

(t.s.„lauku”) un Rīcības programmas (t.s. 

„zivju”) ietvaros.

Ikviens uzņēmējs, biedrība, pašvaldības 

iestāde vai atsevišķos gadījumos – arī fizis-

ka persona, iepazīstoties ar vietējo 

attīstības stratēģiju (turpmāk tekstā – 

stratēģija), kā arī sekojot līdzi informācijai 

par publicētajiem atklāto konkursu uzsau-

kumiem (projektu pieņemšanas sākumu), 

varēja izstrādāt projektu kādā no stratēģijā 

norādītajām rīcībām un iesniegt to 

biedrībā. Pēc 1. kārtas izsludināšanas 

konkursā par „lauku” programmas 

īstenošanu Ādažu novadā (no 12.04.2010. 

līdz 12.05.2010.) interesenti varēja iesn-

iegt projektus šādās rīcībās: 1.2. „Atbalsts 

iedzīvotāju apmācībai un izglītošanai per-

soniskai izaugsmei un jaunu iemaņu 

iegūšanai”;

1.3. „Atbalsts iedzīvotāju un dažādu 

sabiedrības pārstāvju (bērnu, pusaudžu, 

pensionāru, invalīdu, sieviešu un citu) 

interesēm izveidotu vietējo rīcības grupu 

interešu aizsardzībai, t.sk. tiem nepie-

ciešamo telpu un materiāltehniskās bāzes 

(aprīkojuma un inventāra) nodrošināšanai, 

sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai”;

2.3. „Jaunu alternatīvo sociālo un sadzīves 

pakalpojumu izveide un esošo sociālo un 

sadzīves pakalpojumu kvalitātes uzlabošana 

un pilnveidošana dažādām sociālām grupām, 

t.sk. pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo 

telpu vienkāršota rekonstrukcija, iekārtošana 

un materiāltehniskās bāzes (aprīkojuma un 

inventāra) iegāde”;

3.3. „Uzņēmējdarbības, t.sk. individuālās 

nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās 

infrastruktūras izveide un materiāltehniskās 

bāzes nodrošināšana”;

4.1. „Radīt kultūrizglītības apgūšanai 

nepieciešamos materiālos resursus un 

nodrošināt to pieejamību visiem cilvēkiem 

neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, 

vajadzības un sociālais, fiziskais, garīgais 

stāvoklis”;

4.2. „Veicināt jaunāko tehnoloģiju 

izman tošanu kultūrizglītības programmu 

formālajos un neformālajos izglītības pro-

cesos, sekmējot inovāciju radīšanu un 

izplatīšanu”.

Savukārt no 15.07.2010. līdz 

15.08.2010. no tika projektu iesniegumu 

pieņemšana šādām rīcībām „zivju” pro-

grammas ietvaros:

1.1. „Sporta, kultūras, izglītojošo, 

atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas 

aktivitāšu attīstība, t.sk. nepieciešamās 

infrastruktūras nodrošināšana, teritorijas 

labiekārtošana un visu iedzīvotāju grupu 

iesaistīšana tajās, t.sk. starptautiskā 

mērogā”;

2.1. „Dabas resursu saglabāšana, sakop-

šana un aizsardzība”;

2.2. „Sporta, kultūras, izglītojošo, 

atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas vietu 

(bērnu laukumu, sporta laukumu, kultūras 

pasākumu un atpūtas vietu, atrakciju vietu, 

parku /dārzu, ūdensobjektu u.tml.) izveide 

un labiekārtošana, to pieejamības un 

informācijas nodrošināšana, t.sk. kopīgu vai 

vienotu apskates/atpūtas vietu maršrutu 

ieviešana”;

3.1. „Atbalsts nodarbinātības, t.sk. 

sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, 

un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un 

pakalpojumu dažādošanai”;

3.2. „Tūrisma pakalpojumu un pakalpo-

jumu zivsaimniecībai dažādošana vai 

pielāgošana personām ar funkcionāliem 

traucējumiem”.

Kā Lauku attīstības programmas 

(„lauku”), tā arī Rīcības programmas 

(„zivju”) ietvaros biedrība saņēma 4 pro-

jektu iesniegumus. Tā kā „lauku” projektu 

pieņemšana tika uzsākta ātrāk, to vērtēšanas 

process jau ir noslēdzies un zināmi konkur-

sa rezultāti. Atbilstoši LAD atzinumam, ir 

apstiprināti visi 4 projektu iesniegumi. 

„Zivju” projektu vērtēšana biedrībā ir 

noslēgusies, taču turpinās LAD-ā. 

2010.  gadā noslēdzās „lauku” un „zivju” 

programmu 1.kārta Ādažu novadā, taču 

2011.gadā ikviens interesents varēs iesniegt 

savus projektus konkursa 2.kārtā. 

Noslēdzoties biedrībā iesniegto projektu 

iesniegumu vērtēšanai, tika secināts, ka 

Ādažu novada uzņēmumiem un biedrībām 

vai nu trūkst papildus informācijas par 

LEADER sniegtajām iespējām, vai arī 

piedāvātie projektu finansēšanas un 

īstenošanas nosacījumi nav bijuši saistoši. 

Saistībā ar LEADER programmas projektu 

īstenošanu jāņem vērā daudzi nosacījumi, 

ko regulē attiecīgie normatīvie akti, taču, lai 

nākotnē padarītu programmu pievilcīgāku 

ikvienam potenciālajam projektu iesnie-

dzējam, biedrība plāno veikt dažas izmaiņas, 

ko tā var ietekmēt pati (palielināt katrai 

rīcībai pieejamo finansējumu, palielināt 

maksimāli pieejamo attiecināmo izmaksu 

apjomu vienam projektam). Tas būs 

iespējams, veicot izmaiņas stratēģijā. Un, tā 

kā darbs pie tās aktualizācijas notiks 

2010.  gada novembrī, ne tikai biedrības 

biedri, bet ikviens, kam ir kādi priekšlikumi 

vai komentāri saistībā ar vietējo attīstības 

stratēģiju, var sazināties ar biedrību „Gaujas 

Partnerība” un izteikt savus ierosinājumus. 

Ar pašreizējo dokumenta versiju var 

iepazīties biedrībā „Gaujas Partnerība” 

(Gaujas ielā 33A, 239. kabinetā), kā arī 

mājas lapā  www.adazi.lv, sadaļā 

„Aktualitātes” / „LEADER”.

Finansējums ne tikai lauksaimniekiem 
un zivsaimniekiem

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA



Astrīda Spilva,
redaktore

Lai cildinātu sievietes uzņēmējas un 

veicinātu sieviešu savstarpējo solida-

ritāti, Eiropas Parlamenta deputāte 

Sandra Kalniete bija izsludinājusi kon-

kursu «Atdzimt no pelniem». 

Konkursa uzvarētāja saņēma naudas 

balvu, savukārt 20 labākās konkursam 

nominētās sievietes S. Kalniete uzaici-

nāja apmeklēt Eiropas Parlamentu 

Briselē. Par vienu no 20 prasmīgajām, 

apņēmīgajām un drosmīgajām sievietēm 

tika atzīta arī ādažniece Kristīne Kalēja, 

kas septembrī devās uz Briseli.  

Konkursam Kristīni pieteica Mārīte 

Šperberga, viņas mentoringa programmas 

vadītāja. Tā ir programma, kurā pieredzējis 

uzņēmējs (mentors) dalās savā pieredzē, 

zināšanās un kontaktos ar jauno vai topošo 

uzņēmēju, apmainās viedokļiem, pieredzi 

un veido attiecību modeli, kas palīdz virzīt 

tālāk savu biznesu. 

Uz konkursa diploma rakstīts: „Sievietei 

uzņēmējai, kura pēc liela morāla, cilvēciska, 

materiāla vai finansiāla zaudējuma ir apgu-

vusi jaunas iemaņas un uzsākusi ko pilnīgi 

jaunu savā dzīvē vai kādā savas dzīves 

posmā kardināli mainījusi karjeru. Ir sas-

niegusi nozīmīgus rezultātus šajā jaunajā 

nodarbē, ir atdzimusi pati un palīdzējusi 

atdzimt citiem cilvēkiem.” 

- Es gan, paldies Dievam, neesmu cietu-

si ne materiāli, ne morāli, ne arī zaudējusi 

tuvu cilvēku, bet mana dzīve ir mainījusies 

pilnīgi par 180 grādiem. Ilgu laiku strādāju 

lielā kompānijā, bet pirms pieciem gadiem 

sapratu, ka gribu mainīt darbu. Ir jau labi, 

ka katru mēnesi kontā ienāk nauda, bet 

nebija gandarījuma. Lēnām sākās saruna ar 

sevi –  ko es daru šajā pasaulē, vai dzīvei ir 

piepildījums. Meklēju iespēju attīstīties, 

mācīties, sāku apmeklēt hobiju kursus. 

Laiks, kad pieteicās mans otrs bērniņš, 

pielika punktu manām šaubām. Toreiz  

izlēmu – gribu nodarboties ar radošu 

darbu, un iestājos interjera dizaina kursos, 

kas ir mans aicinājums. Tagad es saprotu, 

ko nozīmē nopelnīt naudu. Kaut arī 

strādāju daudz grūtāk, es daru to, kas man 

patīk, un tas ir pavisam savādāk. 

Braucienu uz Briseli ļoti gaidīju, it īpaši 

jau tāpēc, ka savos 36 gados pirmo reizi 

lidoju ar lidmašīnu.  Viesošanās laikā 

tikāmies ar Sandru Kalnieti, apmeklējām 

parlamentu un man bija iespēja tuvāk 

iepazīties arī ar pārējām konkursa 

dalībniecēm – uzņēmīgām, stiprām sie-

vietēm. Satiekoties ar viņām un sarunā-

joties, es sapratu, ka neesmu viena un tāpēc 

nevaru pazust, jo man būs viņu atbalsts un 

padoms. 

Kristīnes lielā aizraušanās ir interjera 

veidošana, bet paralēli tam viņa izgatavo 

interjera priekšmetus dekupāžas tehnikā. 

Tās ir skaistas vāzes, šķīvji, krūzītes, sienas 

pulksteņi, kā arī dāvanas un suvenīri. 

Veikalā ir iespējams veikt arī individuālus 

pasūtījumus – izgatavot oriģinālas dāvanas.  

Katra lieta salonā ir unikāla, jo nekad 

nevar izveidot pilnīgi vienādus darbus, 

tāpēc šeit nopirktā dāvana vienmēr būs 

īpaša.   

Kristīne sadarbojas arī ar citiem 

ra došiem cilvēkiem, un viņas salonā var 

iegādāties rotaslietas, zīda un lina izstrā-

dājumus, dāvanu maisiņus, apsveikuma 

kartiņas, ziepītes, somiņas, piespraudes utt. 

un dāvanas arī skaisti iesaiņot. 

– Es labprāt sadarbotos ar cilvēkiem, 

kuri var piedāvāt interesantas lietas, galve-

nais, lai mēs viens otru nedublētu. 

Sadarbības aici nājums adresēts arī tiem 

interesentiem, kuriem radusies vēlme 

padar boties pašiem. Drīzumā salonā 

sāksies apmācības rotu gatavošanā un 

dekupāžā. Kristīne ir ne mi tīgā attīstības un 

sevis pilnveidošanas procesā, un 

Nodarbinātības valsts aģentūras Mūžiz-

glītības programmas strādājošajiem ietvarā 

ir ieguvusi kuponu 250 Ls vērtībā angļu 

valodas prasmes uzlabošanai.

Kristīni Ādažos var satikt Rīgas gatvē 

28A, interjera dizaina salonveikalā (blakus 

„Ģimenes aptiekai”),  katru darba dienu no 

10.00 līdz 18.00, sestdienās no 10.00 līdz 

14.00. Tālrunis 29273162. Veikalā 

iespējams iegādāties arī dāvanu kartes.

6 Ādažu Vēstis 2010. gada 15. novembris
 

Atrast dzīvei piepildījumu

Ādažu militārās bāzes kapelā 
Ādažu novada Kadagā

katoļu dievkalpojumi notiek katru

svētdienu plkst. 15.00.

(Pirms sv.Mises Rožukronis 
plkst. 14.00.)

Pēc dievkalpojuma 
svētdienas skolas nodarbības.

Pareizticīgo dievkalpojumi notiek 

katra mēneša pirmajā un trešajā 

svētdienā plkst. 10.00.

Pareizticīgo svētdienas skolas 
nodarbības bērniem

katru svētdienu plkst.16.00.

Tuvāka informācija 
pa tālruni 26434830.
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Kristīne Kalēja
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Inga Pērkone,
projektu vadītāja

2010. gada vasarā vairākas iedzīvotāju 

izveidotas projektu grupas, kā arī viena 

biedrība īstenoja projektus Ādažu novada 

domes un Nīderlandes fonda KNHM 

kopīgi rīkotā konkursa „„Sabiedrība ar 

dvēseli 2010” Ādažu novadā” ietvaros. 

Jau tika rakstīts, ka, izturot sīvu 

konkurenci (konkursā iesniegti 27 pietei-

kumi), maijā tika apstiprināti 11 projekti, 

no kuriem 4 paredzēja darbības izglītojošu, 

kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu 

attīstībai vai uzlabošanai, 4 – teritorijas 

labiekārtošanai un 3 – ēku remontiem. 

2010. gadā visus projektus vai nu 100%, vai 

arī daļēji līdzfinansēja KNHM.

Projektu īstenošanai tika atvēlēts 

salīdzinoši neliels laika posms – tie bija 

jābeidz līdz septembra vidum, taču, kā 

pārliecinājās konkursa žūrija apmeklējuma 

laikā projektu īstenošanas vietās, gandrīz 

visas grupas spēja iekļauties noteiktajā laikā 

un sasniegt projektu pieteikumos izvirzītos 

mērķus. Konkursa ietvaros tika īstenoti šādi 

projekti:

Noslēdzies konkurss 
��Sabiedrība ar dvēseli 2010� Āda�u novadā�

Izvērtējot visus projektu iesniegumus 

pavasarī, konkursa žūrijas locekļi skatījās, lai 

projekti atbilstu konkursa galvenajai būtībai 

– lai iedzīvotāji var izstrādāt un īstenot pro-

jektus, kas dod iespēju iedzīvotāju grupām 

saviem spēkiem uzlabot savu dzīvi un dzīves 

kvalitāti. Apmeklējot  atbalstītās projektu 

grupas oktobrī, žūrijas uzdevums bija 

noteikt gan to, cik tās veiksmīgi ir īstenojušas 

savus projektus, gan to, kurai no grupām 

piešķirt naudas balvu 500 EUR par, 

žūrijasprāt, labāko projektu. 

Lai ikviens interesents varētu iepazīties 

ar projektu rezultātiem, kā arī uzzināt, kurai 

no grupām tiks piešķirta naudas balva, šī 

gada 15. decembrī plkst. 18.00 Gaujas 

ielā 33A, Ceriņu zālē, tiek rīkots konkur-

sa noslēguma pasākums. Laipni aicināts 

ikviens: projektu grupu dalībnieki, 

atbalstītāji, konkursa organizatori un 

jebkurš interesents! 

!„Radošu speciālistu grupa” 
projekts „Trīs krāsas, septiņas notis” 

!„Audzītes” projekts „Tropu māja”

! „Mēs Jaunbērziņiem” 
projekts „Jaunbērziņu mājas 
labiekārtošana”

! „Ādažu Brīvā Valdorfa skola” projekts 
„Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka 
celiņa iekārtošana Ādažu centrā”

!„Jauniešu koris „Mundus”” projekts 
„Jauniešu kora „Mundus” skatuves 

tērpu šūšana”

"„Podnieku 
kaimiņi” projekts 
„Bērnu priekam” 

"„Baltezera 
Fani” projekts 
„Atpūtai un 
sportam”

!„Ādažu 1. fotogrupa” 
projekts „Foto arhīva „Ādaži, 

Ādažu cilvēki” veidošana”

"„PROGRESSIO” 
projekts „Sportiskai 
Kadagai” 

"„Atmodas” 
projekts „Draudzīgi videi!” 



ĀDAŽU KULTŪRAS 
CENTRĀ

17. novembrī  plkst.19.00
Latvijas dzimšanas dienai 
veltīts svinīgs sarīkojums

Svētku ballē muzicēs Zigfrīds 
Muktupāvels un grupa „Bet Bet”

Bezmaksas ielūgumus var saņemt 
Kultūras centra kasē
Darbosies kafejnīca 

Lūgums informēt par viesu skaitu 
pie galdiņiem pa tālr. 67997764

18. novembrī plkst.12.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Leļļu teātra izrāde bērniem 
„Sprīdītis”

Biļetes: Ls 2-3  Kultūras centra kasē 
katru dienu no 9.00 līdz 20.00

26. novembrī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ainara MIELAVA jaunā 
koncertprogramma 

„Autobiogrāfija”
Koncertā Ainars Mielavs un viņa 

ansamblis „Pārcēlāji”  izpildīs dziesmas, 
kas sacerētas un skaņuplatēs izdotas 

20 gadu amplitūdā. Skanēs gan „Jauna 
mēness” pazīstamie skaņdarbi „Tavs 

superveikals”, „Horizonts”, „Kad mēness 
jūrā krīt”, gan Mielava solo karjeras 
dziesmas „Labradors”, „Tu saviļņoji 
mani”, gan tautas dziesmas „Ai, jel 

manu vieglu prātu”, „Tumša nakte, zaļa 
zāle” un citas.

Koncerta ilgums –  2 stundas
Biļetes: Ls 4 -6

Kultūras centra kasē katru dienu 
no 9.00 līdz 20.00

www.bilesuserviss.lv , 
„Biļešu Servisa” kasēs

5. decembrī plkst.14.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Adventes koncerts. „Putnu balle” 
Ziemassvētku noskaņās

Biļetes: Ls 3-4
Kultūras centra kasē katru dienu 

no 9.00 līdz 20.00

Plkst. 16:00 CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu vokālā ansambļa 

„Gaujmalas Lakstīgalas” 10 gadu 
jubilejas pasākums

8. decembrī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

„Turaidas Roze” koncerts
Biļetes: Ls 4

Kultūras centra kasē katru dienu 
no 9.00 līdz 20.00

www.biļešuparadize.lv , „Biļešu 
Paradīzes” tirdzniecības vietās

10. decembrī plkst.19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Sinfonietta Rīga koncerts
Biļetes: Ls 2-4

Kultūras centra kasē katru dienu 
no 9.00 līdz 20.00

17. decembrī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Amatierteātra „Kontakts” izrāde 
„Miljonārs par katru cenu” /

Ziemassvētku noskaņās/
Biļetes: Ls 1

Kultūras centra kasē katru dienu 
no 9.00 līdz 20.00

19. decembrī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ivara Pētersona Ziemassvētku 
lielkoncerts

Ziemassvētku dziesmas no Elvis 
Presley, Dean Martin, Frank Sinatra 
u.c. pasaulē pazīstamu dziedātāju 

repertuāra. Koncertā ielūgti 
uzstāties arī vairāki Latvijā pazīstami 

mākslinieki - Raimonds Macats, 
Laimis Rācenājs, Mirta, Anete 

Kotoviča, vokālais kvartets 
“Harmony 4 Riga”, kā arī stīgu 

kvartets Raimonda Ozola vadībā.
Biļetes: Ls 5-12

Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) 
katru dienu no 9.00 līdz 20.00

www.biļešuparadize.lv , „Biļešu 
Paradīzes” tirdzniecības vietās

Ādažu Kultūras centrs
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu 

novads, Latvija LV 2164
tālr.nr. 67 99 77 64
           67 99 71 71

info@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv
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70 gadu jubileju svin

Arnolds Pavlovskis
Venta Kraukle 

75 gadu jubileju svin

Ilgonis Balodis
Albina Jefremova
Indulis Melngailis
Pēteris Melngailis

80 gadu jubileju svin

Broņislava Spēkmane
Nadīne Vera Čimale
Klavdija  Kolosova

Monika Vigule

Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni 
un labas veselības vēlējumi 

novembra mēne�a jubilāriem!

Sveicam Latvijas Republikas 92. gadadienā!Sveicam Latvijas Republikas 92. gadadienā!

Novembris – Latvijas Valsts svētku mēnesis: 18. novembrī atzīmēsim 
Latvijas Republikas  92. dzimšanas dienu, bet 11. novembrī – Latvijas Armijas svētku dienu 

un Lāčplēša Kara ordeņa iedibināšanas svētkus, kad godinām Latvijas brīvības cīnītājus. 
Kā katru gadu, arī šogad 11. novembrī Baltezera kapos, aizdedzot svecītes un noliekot ziedus, tika godināta kritušo 

karavīru piemiņa. Tā ir tradīcija, kas Ādažos kopta jau gadiem, apliecinot, ka esam piederīgi savai tautai, 

saglabājot tās pagātnes atskārsmi. 17. novembra vakarā Ādažu kultūras un radošās izglītības centrā  notiks 

Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltīts svinīgs sarīkojums. 

Cienījamie ādažnieki!
Darām jums zināmu, ka ar š.g.2. novembri darbu oficiāli uzsākusi Ādažu fotogrāfu biedrība, 

kas apvieno fotomākslas cienītājus no Ādažu novada. Šobrīd ĀFB sastāvā ir 24 biedri – fotogrā-
fa Ojāra Jansona vadīto kursu absolventi. Tā kā viens no biedrības mērķiem ir darbības papla-
šināšana un fotomākslas popularizēšana, izsludinām jaunu biedru uzņemšanu līdz 11.12.2010. 
Pieteikšanās – info@afb.lv.

Ar cieņu Ādažu fotogrāfu biedrība


