
Astrīda Spilva,
redaktore

1991.  gada barikāžu dalībnieka piemiņas 
zīme ir Latvijas Republikas valsts apbalvo-
jums, kas izveidots, lai godinātu aktīvos 
Latvijas neatkarības aizstāvjus par 
1991.  gada janvārī un augustā parādīto 
drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, 
par ieguldījumu organizatoriskajā un 
apgādes darbā, kā arī tām personām, kuras 
morāli un materiāli atbalstīja barikāžu 
dalībniekus. Pirmā piemiņas zīme pas-
niegta 1996. gada 20. janvārī.

Dīvaina sapratnes un kopības sajūta spri
dzina ik nervu šūnu, 4. martā ienākot 
Kultūrizglītības centra Ceriņu zālē, kas 
vienkopus pulcējusi novadniekus – 
1991.  gada barikāžu dalībnieku piemiņas 
zīmes saņēmējus. Atmiņu emocionālais blī
vums aizlauž balsi vai ikvienam runātājam. 
Arī Pēterim Balzānam, kurš savā un Ādažu 
novada domes vārdā saka sirsnīgu paldies 
visiem klātesošajiem barikāžu aizstāvjiem 
un atsauc atmiņā tos tautai liktenīgos brī
žus, kad ikvienam no mums bija jāizvēlas, 
kurā pusē būt un kur būt. 

No domes telpās iekārtotā koordinācijas 
centra pārraugot armijas tanku pārgrupēša
nās un pārvietošanās manevrus poligonā, 
domās un vēlmēs viņš traucies piebiedroties 
tiem, kas Rīgā nonākuši snaiperu ložu krust
ugunīs. Divdesmit gadi nav spējuši balināt 
atmiņas par to dienu notikumiem. „At vai
nojiet, ka tik ilgi bija jāgaida,” tā savu uzrunu 
sāk „Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes” 
komitejas valdes locekle Marina Kosteņecka 
un turpina „man ir liels gods Latvijas vārdā 
pateikt paldies par to, ka toreiz nosargājāt 
valsti.” Pasniegdama piemiņas zīmes, M. 
Kosteņecka pabijusi vai ikvienā valsts nova
dā un tomēr atzīst, ka ikreiz, tiekoties ar 
barikāžu dalībniekiem, no jauna izjūt noti
kumu emocionālo gaisotni un saprot, ka 
debatēt par apbalvojuma nepieciešamību 
bijis vērts. „Tad, kad apbalvojumu dibināja, 

bija strīdi, vai tāds vispār ir vajadzīgs. Bija 
skaidrs, ka visiem pateikt paldies tāpat neva
rēs, jo barikāžu aizstāvji jau bija ne tikai tie, 
kas sēdēja pie ugunskuriem un bija zem 
stobriem Rīgā. Piedalījās arī tās sievas, 
bērni, vecāki, kas palika mājās, gaidot jūs 
atpakaļ un nezinot, vai jūs atgriezīsieties. 
Ģimene, kura jūs palaida uz Rīgu, varbūt to 
apbalvojumu ir pelnījusi vēl vairāk. 

Šis apbalvojums ir unikāls. Tā ir tikai 
medaļa, tas nav ordenis un tomēr Trīs
zvaigžņu ordeni, Atzinības krustu, Viestura 
ordeni par nopelniem valsts labā varbūt 
nopelnīs arī jūsu bērni un mazbērni. Bet šī 
piemiņas zīme var piederēt tikai vienai 
paaudzei, un vienas paaudzes ietvaros tā arī 
paliks.” 

„Gods kalpot Latvijai!” un „Dievs svētī 
Latviju!”, piemiņas zīmes saņemot, skan 
daudz biežāk kā ikdienā lietotais paldies. 
Aizkustinājuma asara acu kaktiņā, aizlūzusi 
balss tieši svarīgajā sakāmajā brīdī nodod 
klātesošajos valdošo noskaņojumu, kas vieg
li tverams, bet grūti fiksējams. 

Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi saņē
ma – G. Babris, K.P. Bajelis, N. Batraks, 

A. Bērziņš, V. Bričevs, I. Būda, A. Cepurītis, 
D.  Ceriņš, G. Cvetkovs, U. Dālbergs, 
A .  Duksta ,  A . Dukulis,  J.  Freimanis, 
J. Gierkens, A.Gromulsons, J. Kirilko, 
D. Kleins, J. Lazdāns, M. Liepiņš, A. Lodītis, 
U. Lūsis, A. Magrins, M. Malcenieks, 
G. Melngalvis, A. Mucenieks, J. Ņukša, 
J. Ov sjan kovs, E. Pētersone, O. Pļaviņš, 
A. Podiņš, V. Poga, V. Rudskis, G. Skrastiņa, 
A. Smilga, R. Stariņš, J. Stradiņš, I. Šehtele, 
J. Šehtels, M. Štrausa, R. Štrauss, V. Švarcs, 
J.   Trauliņš,  I .  Tretjakova ,  K .  Upītis , 
T. Zigmunde, A. Židelis.

Jauniešu koris „Mundus” emociju spīles 
sažņaudz vēl ciešāk ar barikāžu laikam rak
sturīgu dziesmu izvēli, to sirsnīgu pieteiku
mu un ieinteresētu izpildījumu.

Redzētais un dzirdētais mudina 
M.  Koste ņecku vēlreiz uzrunāt klātesošos: 
„Lai jaunieši jau rīt neaizbrauktu uz Angliju, 
turieties pie tā kultūras centra, kas jums ir! 
Lai kādi mākoņi pār Ādažiem neietu, pal
dies Dievam, ka Ādažos tāds centrs ir, kur 
kultūrai šūpuli kārt. Jo tauta dzīva ir tikmēr, 
kamēr tai ir valoda, vēsturiskā atmiņa un 
kamēr ir kultūra.” 
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Piemiņas zīme paaudzes veikumam

1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes saņēmēji
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Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu 
pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs 

Paskaidrojuma raksts 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā iNformācija 
1. Projekta nepieciešamības pamatojums likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15. panta pirmās daļas 4. daļa noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par 

iedzīvotāju izglītību, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un  audzināšanas iestādēs, atbilstoši Izglītības 
likuma 17. panta 1. daļas un 5. daļas nosacījumiem, kas nosaka  pašvaldības pienākumu  nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību  bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē un uz savstarpēju 
līgumu pamata paredz iespēju  piedalīties privāto izglītības iestāžu finansēšanā;   

1.2. 2010. gadā pašvaldība maksāja līdzfinansējumu Ls 50 mēnesī bērnam, kurš apmeklēja licencētu privāto pirmsskolas izglītības iestādi 
(turpmāk PII). Šādu līdzfinansējumu paredzēja domes lēmums, ņemot vērā budžeta iespējas. Arī 2011. gadā plānots saglabāt 
līdzfinansējumu tādā pašā apmērā, bet ar noteikumiem paredzēt stingrāku kārtību, kritērijus un kontroli līdzfinansējuma piešķiršanai.

Deklarācijas cenzs tiek ieviests, pamatojoties uz likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un LR MK noteikumos Nr. 573 „Kārtība, kādā 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodokļa pamatparāda palielinājumu un ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita 
budžetā” noteikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanu pašvaldības budžetā pēc deklarētās dzīvesvietas  piesaistes taksācijas 
gadam. Savukārt kritērijs – „nenodrošināta vieta pašvaldības PII” tiek ieviests, lai novērstu gadījumus, kad līdzfinansējums tiek pieprasīts 
par privāta PII apmeklējumu vecāku brīvprātīgas izvēles dēļ.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem izriet no Izglītības likuma 
17. panta pirmās daļas, Likuma „Par pašvaldībām” 12. panta, 15.panta pirmās daļas 4. punkta, 41. panta pirmās daļas 1. punkta, 43. panta 
pirmās daļas 13. punkta; 

2.2. saistošo noteikumu mērķis ir: 

2.2.1. noteikt  kārtību, kādā tiek piešķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta pirmsskolas izglītības apguvei Izglītības un zinātnes 
ministrijā reģistrētām privātām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuru audzēkņi apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu.

Sēdi vada
Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

�� Par deputāta pilnvaru nolikšanu  
Pamatojoties uz  Ādažu novada domes 

deputātes Marikas Ģedertes iesniegumu 
Ādažu novada dome nolēma atbrīvot  
Mariku Ģederti no Ādažu novada domes 
deputāta pienākumu pildīšanas. 
�� Par atbrīvošanu no vēlēšanu komisijas 

locekļa pienākumu pildīšanas
Pamatojoties uz Arņa Ločmeļa iesniegu

mu, dome nolēma atbrīvot no Ādažu nova
da vēlēšanu komisijas locekļa pienākumiem 
Arni Ločmeli. 
�� Par  SIA „Jaunā skola” valdes locekļa 

izvirzīšanu
Dome nolēma izvirzīt par SIA „Jaunā 

skola” valdes locekli uz trim gadiem Kristīni 
Žukovsku. 
�� Par pašvaldības iepirkuma komisijas 

sastāvu 
Dome nolēma izveidot pastāvīgu 

iepirkuma komisiju iepirkumu veikšanai 
pašvaldības vajadzībām šādā sastāvā: 
D.  Popovs, E.  Kāpa, J.  Dundurs, 
D. Medniece, Dz. Kronbergs, R.Ozoliņa.  
�� Par projekta „Ādažu vidusskolas ēkas 

zema enerģijas patēriņa  energoefektīva 
renovācija, izmantojot videi draudzīgus 
būvmateriālus un izstrādājumus” finansē-
juma apstiprināšanu

Dome nolēma 
1.  Apstiprināt projekta kopējās attieci

nāmās izmaksas 627 376,00 Ls, t.sk.: 
klimatu pārmaiņu finanšu instrumenta 

finansējumu 85% no kopējām attiecināmām 
izmaksām, t.i., 533 270,00 Ls; Ādažu nova
da domes līdzfinansējumu attiecināmo 
izmaksu segšanai 15% no kopējām attiecinā
mām izmaksām, t.i., 94 106,00 Ls.

2.  Projekta ieviešanas nodrošināšanai 
izveidot projekta ieviešanas vienību (projek
ta vadītājs, projekta kvalitātes vadītājs, pro
jekta finansists) saskaņā ar 2010. gada 6. sep
tembrī Vides ministrijā iesniegto un apstip
rināto projekta pieteikumu. 

�� Par Administratīvās komisijas sekretā-
res apstiprināšanu    

Apstiprināt Antru Stradiņu par Ādažu 
novada domes Administratīvās komisijas  
sekretāri.   
�� Par piedalīšanos Privātās vidusskolas 

„Ādažu Brīvā  Valdorfa skola” uzturēša-
nas izdevumu finansēšanā

Dome nolēma piedalīties Privātās vidussko
las „Ādažu Brīvā Valdorfa skola” uzturēšanas 
izdevumu finansēšanā LVL 49,38 apmērā 
mēnesī par vienu Ādažu novada administratī
vajā teritorijā deklarēto skolēnu 2011. gadā.
�� Par Ādažu novada domes Nekustamā 

īpašuma un saimniecības daļas regla-
menta apstiprināšanu

Dome nolēma  apstiprināt Ādažu novada 
domes Nekustamā īpašuma un saimniecības 
daļas reglamentu. 
�� 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
2011. gada 22. februārī
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Ādažu novada domes 
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».

2011. gada 15. marts
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. 
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā iNformācija 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu; 

3.1. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas. 

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 administratīvajā teritorijā deklarētās personas;  

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, uzlabojot administratīvajā teritorijā pirmsskolas izglītības 
pieejamību. Tiesiskais regulējums radīs jaunas tiesības personām, kuras pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu pirmsskolas izglītības 
iestādē, un nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt informāciju, veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu;. 

4.3 saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties  saistošo noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome; 

5.2. saistošo noteikumu projekts  noteiks administratīvās procedūras privātpersonai un  veicamās darbības līdzfinansējuma saņemšanai. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.  Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes 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.   

1.  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pie-
šķirts līdzfinansējums no pašvaldības budžeta pirms-
skolas izglītības apguvei Izglītības un zinātnes minis-
trijā reģistrētām privātām pirmsskolas izglītības ies-
tādēm, kurās audzēkņi apgūst licencētu pirmsskolas 
izglītības programmu.
2.  Līdzfinansējumu no Ādažu novada pašvaldības 
budžeta pirmsskolas izglītības ieguvei privātā pirms-
skolas izglītības iestādē var saņemt, ja:
1.1.  bērns ir reģistrēts rindā uz vietu Ādažu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmssko-
las izglītības programmu, un netiek nodrošināts ar 
vietu tajā kalendārajā gadā, kad bērnam paliek 18 
mēneši ( pusotrs gads);
1.2. ja bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai 
aizbildņa deklarētā dzīvesvieta Ādažu novada admi-
nistratīvajā teritorijā ir ne mazāk kā seši mēneši 
pirms iesnieguma iesniegšanas.
3.  Līdzfinansējuma apmērs ir LVL 50.00 (piecdes-
mit lati)  mēnesī par vienu bērnu.  
(Ar grozījumiem, kas  izdarīti ar 22.02.2011. saisto-
šiem noteikumiem Nr.9. )
4.  Šo noteikumu 1.punktā noteiktais līdzfinansē-
jums tiek pārskaitīts attiecīgajai privātajai izglītības 
iestādei un to var saņemt, ja:
4.1.  privāta izglītības iestāde ir reģistrēta izglītības 
iestāžu reģistrā un realizē licencētas mācību prog-
rammas;
1.2.  par tās sniegtajiem pakalpojumiem Ādažu 
novada dome un tā pašvaldība, kuras teritorijā atro-
das izglītības iestāde, nav noslēgušas līgumu par 

savstarpējiem norēķiniem atbilstoši Ministru kabine-
ta noteikumiem.  
5.  Vecākam (aizbildnim), piesakoties līdzfinansē-
juma saņemšanai no pašvaldības budžeta, domes 
kancelejā jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1.  bērna vecāku vai aizbildņa iesniegums;
5.2.  līguma kopija starp privāto pirmsskolas izglītī-
bas iestādi un bērna vecākiem (aizbildni);
5.3.  izziņa no Ādažu novada pašvaldībā esošajām 
PII iestādēm par to, ka bērns ir reģistrēts rindā un 
netiek nodrošināts ar vietu attiecīgajā mācību gadā.
6.  Pēc iesniegto dokumentu pārbaudes priekšsē-
dētāja vietnieks pieņem lēmumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu vai atteikumu. Pozitīva lēmuma gadīju-
mā priekšsēdētāja vietnieks slēdz līgumu ar privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi par līdzfinansējumu no 
pašvaldības budžeta, izņemot gadījumus, kad šāds 
līgums ar privāto pirmsskolas izglītības iestādi jau 
noslēgts. 
7.  Labvēlīga lēmuma gadījumā līdzfinansējumu 
izglītojamam piešķir ar dienu, kad attiecībā uz perso-
nu pieņemtais pozitīvais lēmums stājies likumīgā 
spēkā. 
8.  Līdzfinansējums tiek ieskaitīts privātās pirms-
skolas izglītības iestādes bankas kontā vienu reizi 
mēnesī, pēc tam kad iestāde ir iesniegusi domei 
atskaiti par līdzfinansējamo audzēkņu ikdienas 
apmeklējumu un rēķinu apmaksai. 
9.  Privātās pirmsskolas izglītības, mācību vai 
audzināšanas iestādē, kuru audzēknis neapmeklē 
attaisnojošu iemeslu dēļ laika posmā, kas nav garāks 

par vienu kalendāro mēnesi, tiek saglabāts pašvaldī-
bas finansējums. Kā attaisnojoši iemesli tiek uzskatī-
ti: ar ģimenes ārsta izziņu apstiprināts atveseļošanās 
periods, slimības, karantīnas laiks; vecāku slimības, 
pamatojoties uz ārstu komisijas atzinumu, kā arī 
vecāku kārtējā atvaļinājuma laiks, pamatojoties uz 
vecāku iesniegumu. Neattaisnojošu kavējumu gadī-
jumos līdzfinansējums tiek pārtraukts.
10.  Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta tiek 
pārtraukts, ja:
10.1. pašvaldības dome lemj par līdzfinansējuma 
pārtraukšanu privātajās pirmsskolas izglītības iestā-
dēs, divus mēnešus iepriekš brīdinot privāto pirms-
skolas izglītības iestādi;
10.2.  ja bērns un neviens no bērna vecākiem vai 
aizbildnis vairs nav deklarēti Ādažu novada adminis-
tratīvajā teritorijā;
10.3. ja bērns tiek nodrošināts ar pašvaldības apmak-
sātu vietu pirmsskolas izglītības iestādē;
10.4. ja bērns tiek nodrošināts ar pašvaldības apmak-
sātu vietu pirmsskolas izglītības iestādē, bet tiek 
saņemts vecāku (aizbildņu) atteikums pieņemt vietu 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē;
10.5. bērns pārtrauc apmeklēt privāto pirmsskolas 
izglītības iestādi.
11.  Priekšsēdētāja vietnieka pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Ādažu novada domes
administratīvo aktu  strīdus komisijā.
12.  Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā. 

Noteikumi Nr. 2
Apstiprināti ar Ādažu novada domes  

2011. gada 25. janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr. 2§ 3.11  
ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 22. 02. 2011. 

Saistošie noteikumi par Ādažu novada  
pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei  

privātās pirmsskolas izglītības iestādēs 
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta 3. daļu 
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Astrīda Spilva,
redaktore

Plašsaziņas informācijas līdzekļi 
23.  februārī izplatīja vēsti, ka Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrs Raimonds Vējonis (ZZS)  
atstā di nājis no amata Ādažu novada 
domes priekšsēdētāju Normundu 
Breidaku. Dienu vēlāk Normunds 
Breidaks sasauca preses konferenci, kurā 
iepazīstināja ar savu viedokli par 
notiekošo.

— Gribu pateikt lielu paldies visiem 
novada ļaudīm, maniem vēlētājiem un 
atbalstītājiem, kas visus šos gadus par 
mani balsojuši, uzticējušies un atbalstījuši 
kopīgā darbā. Šobrīd turpinu darbu kā 
ierindas deputāts, finanšu un attīstības 
komitejas loceklis. Domi vada Pēteris 
Balzāns, Ādažu novada domes priekšsēdē
tāja vietnieks. Savā darbībā vienmēr esmu 
aizstāvējis novada iedzīvotāju intereses.

Divdesmit vienu gadu, kopš vadu 
Ādažu novada domi, mana rīcība bijusi 
vērsta uz to, lai mobilizētu domes darbu, 
atrisinātu tās problēmas, kuras mums 
Ādažos bija svarīgas. 

Uzskatu, ka šajā laikā esam daudz 
paveikuši. Protams, ir bijušas kļūdas, un 
par tām es esmu ļoti dārgi samaksājis. 
Bet tās nav apzinātas kļūdas. Varbūt mēs 
pārāk daudz gribējām, pārāk strauji attīs
tījāmies, lai nodrošinātu mūsu iedzīvotā
jiem arvien labākus apstākļus. Ne jau 
tāpat vien cilvēki pārceļas dzīvot uz 
Ādažiem. Novada iedzīvotāju skaits pie
aug, dzimst bērni, un viņiem ir nodroši
nāta iespēja nākotnē izmantot mūsu 
infrastruktūru. Arī šajos grūtajos laikos 
mēs neslēdzām nevienu iestādi. Tās tika 
nodrošinātas ar nepieciešamajiem līdzek
ļiem, lai varētu pastāvēt kaut arī varbūt 
ne vienmēr tādā apmērā, kā iestāžu vadī
tāji to gribētu.       

Pašreizējā novada finanšu situācija 
izveidojās dažādu apstākļu sakritības dēļ. 
Bet uzreiz gribu kliedēt šaubas: 
Kultūrizglītības centra būvniecība nekādā 
gadījumā neizraisīja situāciju, kuras rezul
tātā būtu jāizstrādā finanšu stabilizācijas 
plāns. Šī centra projekts aizsākās 
2007.  gadā. Turpmākajos gados valstī 
mainījās ekonomiskā situācija. Gan 
iepriekšējā, gan šī sasaukuma deputāti 
meklēja risinājumus, kā objekta būvniecī

bu īstenot līdz galam. Ja nebūtu atrasti 
pareizie juridiskie risinājumi, par kuriem 
man šaubu nav (mūsu rīcībā ir atzinumi, 
kas pamato mūsu darbības), ja 2009. gadā 
projekts būtu apstājies, šodien tāda cen
tra mums nebūtu. Bet, manuprāt, visa 
novada sabiedrība ir tikai ieguvusi, ka 
mums ir atbilstošas telpas Mākslas un 
mūzikas skolai, ka mums ir Kultūr iz
glītības centrs, kur pēdējā laikā ļoti akti
vizējusies kultūras dzīve. Ir radīta iespēja 
apmeklēt centru cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. 

Šobrīd situāciju pieņemu tādu, kāda 
tā ir. Visticamāk, ka šo VARAM minis
tra R.  Vējoņa lēmumu par manu atstādi
nāšanu pārsūdzēšu. Tas, kas notika ar 
mani, liecina par to, ka šeit, Pierīgā, risi
nās politiskās ietekmes pārdale. Droši 
vien valdošās partijas sāk gatavoties pēc 
diviem gadiem paredzētajām pašvaldību 
vēlēšanām. Tā kā „Reģionu partija” ir 
maza partija un mums aiz muguras 
nestāv lieli finanšu atbalstītāji, un nav 
iespējas ietekmēt sabiedrisko viedokli, 
tad mums ir diezgan grūti noturēties. 
To pierāda arī pašreizējā notikumu 
gaita. 

Normunda Breidaka preses konference

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Ādažu novada dome sadarbībā ar 
Nī der landes fondu KNHM (Koninklijke 
Neder landsche Heiderlandshe Heidemaat
schappij) izsludina pieteikšanos konkur-
sam „„Sa bied rība ar dvēseli 2011” Ādažu 
novadā”.

Projektu pieteikumu pieņemšana 
sākas 15. martā, un beigu termiņš ir 
2011. gada 15. aprīlis plkst. 15.00. 
Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti 
gan fiziskajā, gan sociālajā jomā Ādažu 

novadā, veicināt Ādažu novada iedzīvotāju 
iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi.

Projektu pieteikumus var iesniegt gan 
sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodi
binājumi), gan nereģistrētas iedzīvotāju 
grupas (jau esošas vai tādas, kas tiek veido
tas tieši šim nolūkam) – vismaz 8 cilvēku 
kopa, kas vēlas uzlabot dzīves vides kvalitāti 
Ādažu novada teritorijā.

Konkursa ietvaros atbalstāmie pasāku-
mi: teritorijas labiekārtošana; ceļu satik
smes drošības uzlabošana; ēkas remonts; 
izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas 
pasākumu attīstība vai uzlabošana. 
Pieejamais finansējums vienam projektam 
– 700 LVL, no kuriem 50% finansē 
Nīderlandes fonds, 50% – Ādažu novada 
dome.

Projektu pieteikumus aizlīmētā aploks
nē jāiesniedz Ādažu novada domē, kance
lejā (adrese: Gaujas ielā 33A, Ādažos, 

Ādažu novadā, LV2164) ar norādi 
„Pieteikums konkursam „Sabiedrība ar dvē
seli 2011” Ādažu novadā”, kā arī iesniedzēja 
nosaukumu un kontaktinformāciju.

Plašāka informācija par projektu pieteiku
mu sagatavošanas un iesniegšanas nosacīju
miem, konkursa nolikums, projekta pieteiku
ma veidlapa un cita aktuāla informācija ir 
pieejama Ādažu novada domes mājas lapā 
www.adazi.lv (sadaļā „Aktualitātes” / 
„Sabiedrība ar dvēseli”), kā arī Ādažu novada 
domes Attīs tī bas un informācijas daļā, kon
taktpersona – projektu vadītāja Inga Pērkone 
(tālrunis: 67895700, epasts: inga.perkone@
adazi.lv).

Seminārs par nosacījumiem projektu 
pieteikumu sagatavošanai un īstenošanai, 
kā arī par projektu vērtēšanu tiks organizēts 
2011. gada 4. aprīlī plkst. 18.00 Ādažu 
novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras 
un radošās izglītības centrā Ceriņu zālē. 

Tiek izsludināta pieteikšanās konkursam  
„„Sabiedrība ar dvēseli 2011” Ādažu novadā”
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Astrīda Spilva,
redaktore

Pavasara tuvošanās, kuru parasti sais-
tām ar daudzām patīkamām norisēm 
dabā, sev līdzi nes zināmu daļu progno-
zējama un neprognozējama riska. Tieši 
no spējas to  iepriekš apzināties un sav-
laicīgi rīkoties potenciālo plūdu draudu 
gadījumā lielā mērā atkarīgs iespējamo 
dabas nodarījumu apmērs. Par gatavoša-
nos pavasara atkušņu periodam sīkāku 
informāciju sniedza Ādažu novada 
domes izpilddirektors Dainis Popovs.

— Liela daļa novada teritorijas atrodas 
tiešā Gaujas tuvumā un katru gadu pakļau
ta palu ūdeņu iedarbībai. Šogad plūdu 
iespējamība palielinājusies vairākkārt, jo 
līdz pavasarim saglabājusies bieza sniega 
sega. Ādažu novada domes speciālisti apzi
nās situācijas nopietnību. Domē izveido
tās Avārijas ārkārtas situācijas komisijas 
sastāvā iekļauti N. Breidaks, D. Popovs, 

J.  Neilands, R.  Avetisjans, J. Dundurs, 
G.  Subočs, A.  Mitjkovs un NBS pārstāvji 
Ģ. Aleksis un A.  Pudāns. Komisija vairā
kās sēdēs ir izvērtējusi esošo situāciju, apzi
nājusi iespējamās plūdu riska vietas, kurās 
ūdens varētu apdraudēt iedzīvotājus un 
ēkas. Inventarizēta pieejamā tehnika 
(ģeneratori, sūkņi, zāģi) un konkretizēti 
savlaicīgi veicamie darbi.

Ar VSIA „Meliorprojekts” noslēgtais 
līgums paredz zinātniski pamatota atzinu
ma sagatavošanu par iespējamiem plūdu 
riskiem. Speciālistiem jāizanalizē arī 
Vējupes caurtekas izmantošanas iespējas 

slūžu režīmā. Konkretizēts sadarbības 
modelis ar VUGD struktūrām. Tās saņē
mušas informāciju par komisijas darbību 
plūdu risku apzināšanā un novēršanā. 
VUGD informējis par palīdzības un sadar
bības iespējām. Ir veikts iepirkums par 
maisu iegādi un ar bruņotajiem spēkiem 
panākta vienošanās par to piepildīšanu ar 
smiltīm. Vispirms smilšu maisus sāks izvie
tot pie Kultūrizglītības centra Gaujas pusē. 
Vēl rezervē būs 1000 maisi, kurus nepie
ciešamības gadījumā varēs piepildīt un 
izmantot.

Darbi ir sākti aizsargvaļņa paaugstinā
šanai un nostiprināšanai Nūrnieku ielā. 
Daudz pārmetumu izteikts par to, ka 
neesam veikuši aizsargdambja bojājumu 
novēršanu, tomēr ar pilnu pārliecību varu 
teikt, ka šie darbi tika veikti jau pagājušā 
gada rudenī. Ir plānots vēl papildus paaug
stināt un nostiprināt aizsargdambi pie 
Strēlnieku mājām un Taču mājām Muižā. 

Esam sagatavojušies arī iedzīvotāju 

iespējamai evakuācijai no plūdu zonas, 
viņu pagaidu izmitināšanu paredzot 
Ādažu slimnīcas telpās.

Aicinām iedzīvotājus, kuri dzīvo plūdu 
apdraudētajās teritorijās, savlaicīgi parūpē
ties par savu un sava īpašuma drošību. 
Ieteicams arī nodrošināties ar dzeramā 
ūdens rezervēm.

Gadījumā, ja ūdens līmenis strauji ceļas 
un evakuācija pašu spēkiem nav iespējama, 
par apdraudējumu informējiet Ādažu 
glābšanas dienestu pa tālruni 67997777 
vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestu pa tālruni  112.   

Sniega daudzumS  
palielina palu drauduS

policija 
informē

Antra Stradiņa, 
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece 

arī šogad turpināsim jūs informēt par 
notiekošo ādažu novadā un, neskatoties 
uz pēdējā laika traģiskajiem notikumiem, 
gaidāmajām reformām un darbinieku trū-
kumu (2 štata vietas), esam gatavi strā-
dāt un sniegt iedzīvotājiem visu iespēja-
mo atbalstu.

Šī gada janvārī un februārī Ādažu novadā 
pavisam ir reģistrēti 68 dažādi notikumi, no 
kuriem 21 gadījumā ir uzsākts kriminālprocess 
un 15 gadījumos ir atteikts to uzsākt, sastādīti 
22 administratīvie protokoli un izskatītas 
13  sūdzības.

Diemžēl par šī gada sākuma „aktualitāti” ir 
kļuvušas narkotikas – gan to glabāšana, gan 
realizācija. Nākas konstatēt, ka ar to nodarbo-
jas gados jauni cilvēki un pat nepilngadīgas 
personas.

Protams, svarīgs ir preventīvais darbs. Lai 
mazinātu zādzību skaitu no automašīnām, Valsts 
policija no 15. februāra rīkos akciju „Mašīna nav 
seifs!”. Akcija tiek organizēta Eiropas Komisijas 
finansēta projekta „Uz sabiedrību vērsts policijas 
darbs Latvijā” ietvaros.

Iedzīvotājiem, lai izvairītos no tā saucama-
jām „ātrajām” zādzībām no automašīnām, 
lūgums pievērst uzmanību tam, ko Jūs atstājat 
un glabājat automašīnā. Varbūt ir vērts neslin-
kot un darba instrumentus ienest mājās, lai no 
rīta nebūtu nepatīkamu pārsteigumu. 
Neatstājiet automašīnā redzamā vietā somas, 
mobilos telefonus, kameras, fotoaparātus vai 
citas vērtīgas lietas, kas varētu piesaistīt zagļu 
uzmanību! Vairāk informācijas par projektu 
varat atrast Valsts policijas mājas lapā sadaļā 
Starptautiskā sadarbība. 

Tā kā kopš pagājušā gada Latvija ir uzņem-
ta arī Eiropas ceļu policijas tīklā (TISPOL), kura 
mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošības stā-
vokli Eiropā, samazinot ceļu satiksmes negadī-
jumu skaitu, tad arī Latvijā tiek organizēti 
starpvalstu reidi. Tā, piemēram, marta mēnesī 
nedēļas garumā tiks pastiprināti kontrolēta 
drošības jostu lietošanas noteikumu ievērošana. 

Tā kā pavasaris jau liek par sevi manīt, esiet 
uzmanīgi un saudzējiet sevi un sev tuvos cilvē-
kus – ledus vairs nav drošs un, pirms steigt vēl 
izbaudīt ziemas priekus, makšķerējot zem ledus 
vai slidojot, padomājiet, vai tas ir jūsu dzīvības 
vērts! 

Fo
to

: A
st

rī
da

 S
pi

lv
a



Biedrības „gaujas partnerība” paziņojums

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludi
na atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 2. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007. – 2013. gadam pasā-
kuma „Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības 
stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2011. gada 15. aprīļa līdz 2011. gada 
16. maijam plkst.15.00. Otrajā kārtā pie
ejamais publiskais finansējums ir 
69  253,53 LVL. Projektu iesniegumi jāie
sniedz biedrības „Gaujas Partnerība” biro
jā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 
33A, 2. stāvā.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
Lauku attīstības programmas 2007. – 
2013. gadam 4. ass 413. pasākuma 
„Lauku ekonomikas dažādošana un dzī-
ves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bu 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 intere
šu klubu, kultūras, vides aizsardzības, 

sporta un cita brīvā laika pavadīšanas akti
vitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotā
jiem” ietvaros šādai rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmā
cībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūša
nai, 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”, pieejamais 
finansējums 32  114,97 LVL;

aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīko
juma, informācijas tehnoloģiju un pro
gram mu nodrošinājuma iegāde un uzstā
dīšana un infrastruktūras izveide pakalpo
jumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedza
mībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros 
šādām rīcībām:

2.2. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju un 
dažādu sabiedrības pārstāvju interesēm 
izveidotu vietējo rīcības grupu interešu 
aizsardzībai, jaunu alternatīvu sociālo un 
sadzīves pakalpojumu izveidei un esošo 
sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitā
tes uzlabošanai un pilnveidošanai, t.sk. 
tiem nepieciešamo telpu un materiālteh
niskās bāzes (aprīkojuma un inventāra) 
nodrošināšanai, sabiedrisko aktivitāšu rea
lizēšanai”, pieejamais finansējums 
26  215,46 LVL;

3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk. 

individuālās nodarbinātības, attīstīšanai 
nepieciešamās infrastruktūras izveide un 
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”, 
pieejamais finansējums 10  923,10 LVL.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var 
iepazīties un projekta iesniegumus var 
iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”, 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2.stāvā, arī Lauku atbalsta dienesta mājas 
lapā www.lad.gov.lv un Ādažu novada 
domes mājas lapā  www.adazi.lv. Kontakt
personas: ELFLA administratīvā vadītāja 
Gunta Dundure (tālrunis: 67996086, 
epasts: gunta.dundure@adazi.lv), ELFLA 
finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 
26474978, epasts: gaujaspartneriba@
inbox.lv).

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstī
bas vērtēšana atbilstoši vispārējiem un spe
cifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, 
piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritē
rijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 
(0 = „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmie
rinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja 
vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu 
skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pre
tendentam, kas ieguvis lielāku punktu skai
tu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā 
noteiktajam īpašajam kritērijam. Mini mā
lais punktu skaits, lai par projektu sniegtu 
pozitīvu atzinumu, – 16 punkti. 
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Projektu līdzfinansē  
eiroPas savienība

Atnāc, kaut uz brīdi atnāc,

Kaut ar steiga, kaut ar laika maz…

Absolventu sAlidojums  

Ādažu vidusskolā š.g.14. maijā

Mīļi aicināti visi Ādažu pamatskolas un Ādažu vidusskolas 

bijušie skolēni, skolotāji un darbinieki

• Koncerts Ādažu kultūrizglītības centrā plkst.18.00

• Balle Ādažu vidusskolā plkst.21.00 (tikšanās skolā no plkst.20.30)

Dalības maksa ballei 5,-Ls, ieejas kartes var iegādāties 

Ādažu kultūrizglītības centrā vai salidojuma dienā Ādažu vidusskolā

Lūgums līdz 10. maijam pieteikties (norādot izlaiduma gadu)  

pa telefonu 67996165 vai elektroniski vidusskola@adazi.tl.lv

PSIA „Ādažu slimnīca” 
uzsāk būvdarbus bērnu 
konsultācijas telpās ES 

līdzfinansētā projekta „Ādažu 
slimnīcas veselības aprūpes 
centra attīstība” ietvaros.

Būvdarbu laikā  bērnu ģimenes 
ārsti dr.D. Lorence un dr.J. Deifta 

savus pacientus pieņems PSIA 
„Ādažu slimnīca”  
poliklīnikas daļā. 

Slimnīcas administrācija 
atvainojas par  

sagādātajām neērtībām.



Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu pie
ņemšanas 2. kārtu Rīcības programmas 
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007. – 2013.gadam pasā-
kuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īste-
nošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīs
tības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2011. gada 15. aprīļa līdz 2011. gada 16. 
maijam plkst.15.00. Otrajā kārtā pieejamais 
publiskais finansējums ir 60  815,05 LVL.

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

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

aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaim
niecības darbības, atjaunošana un attīstība” 
ietvaros šādai rīcībai:

2.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglītojošo, 
atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivi
tāšu un īstenošanas vietu attīstība, izveide un 
labiekārtošana, to pieejamības un informāci
jas nodrošināšana, t.sk. nepieciešamās infra
struktūras nodrošināšana, teritorijas labiekār
tošana un visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana 
tajās (arī starptautiskā mērogā), dabas resursu 
saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”, pie
ejamais finansējums 38 079,46 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 veicināšanai un 
pakalpojumu dažādošanai”, pieejamais 
finansējums 7 578,53 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 dažādošana 
vai pielāgošana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem”, pieejamais finansējums 
15 157,06 LVL.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var iepa
zīties un projektu iesniegumus var iesniegt 
biedrībā „Gaujas Partnerība”, Ādažu nova
dā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2.stāvā, arī 
Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.
lad.gov.lv un Ādažu novada domes mājas 
lapā  www.adazi.lv. Kon takt personas: EZF 
administratīvā vadītāja Ineta Martuzāne 
(tālrunis: 29254554, epasts: legendagold@
apollo.lv), EZF finanšu vadītājs Jānis 
Pērkons (tālrunis: 26474978, epasts: gau
jaspartneriba@inbox.lv).

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstī
bas vērtēšana atbilstoši vispārējiem un spe
cifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, 
piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritē
rijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 
= „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmieri
noši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vai
rāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu 
skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta preten
dentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu 
atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteik
tajam īpašajam kritērijam. Minimālais pun
ktu skaits, lai par projektu sniegtu pozitīvu 
atzinumu, – 16 punkti. 
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Biedrības „gaujas partnerība” paziņojums
Projektu līdzfinansē  

eiroPas savienība

Lai pilnveidotu bezdarbnieku apmācību, 
turpmāk ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
atbalstu tajā ieviesīs jaunu apmācību 
kuponu sistēmu jeb principu „nauda seko 
bezdarbniekam”. 

Tas nozīmē, ka turpmāk bezdarb
nieks, kurš vēlēsies iesaistīties bezdarb
nieku apmācībā un apgūt kādu konkrē
tu izglītības programmu, varēs saņemt 
noteiktas finansiālās vērtības apmācību 
kuponu. Minētā kupona pamatvērtība 
būs atkarīga no izvēlētā apmācības veida 
un izglītības programmas. Proti, pirmā 
kvalifikācijas līmeņa profesionālās tālāk
izglītības programmām ar mācību ilgu
mu 480 mācību stundas kupona pamat
vērtība būs 375 lati. 

Savukārt otrā kvalifikācijas līmeņa pro
fesionālās tālākizglītības programmām ar 
mācību ilgumu 480 mācību stundas kupo
na pamatvērtība būs 375 lati, bet ar 640 
mācību stundām – 500 lati. 

Trešā kvalifikācijas līmeņa profesionālās 

tālākizglītības programmām ar mācību 
ilgumu 960 mācību stundas kupona 
pamatvērtība būs 750 lati.

Profesionālās pilnveides izglītības pro
grammām ar mācību ilgumu no 160 līdz 
320 stundām – 250 lati.

Norādītās apmācību kuponu pamat
vērtības atkarībā no apgūstamā profesio
nālās tālākizglītības programmu grupas 
tiks reizinātas ar noteiktu koeficientu, kas 
rezultātā veidos kopējo apmācību kupona 
finansiālo vērtību.

To paredz 8. februārī valdībā apstipri
nātās izmaiņas ESF programmas „Cilvēk
resursi un nodarbinātība” aktivitātē „Bez
darbnieku un darba meklētāju apmācība”.

Līdz ar to gan šobrīd, gan arī turpmāk 
Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētie 
bezdarbnieki un darba meklētāji dažādās 
izglītības iestādēs var apgūt apmācību 
programmas kvalifikācijas celšanai vai 
pārkvalifikācijai. Apmācība tiek organizē
ta saskaņā ar darba tirgus pieprasījumu. 

Minēto apmācību laikā tiek maksāta 
arī stipendija 70 latu apmērā par kalendā
ro mēnesi, bet pēc apmācību beigām bez
darbnieks saņem profesionālās kvalifikā
cijas apliecību vai profesionālās pilnveides 
izglītības apliecību, vai neformālās izglītī
bas programmu apguves ietvaros iegūto 
zināšanu apliecinošu dokumentu. 

Tāpat bezdarbniekiem ir iespēja 
iesaistīties apmācībās pie darba devēja 
tam vajadzīgā speciālista sagatavošanai, 
praktiski apgūstot darbam nepieciešamās 
zināšanas. Praktiskā apmācība ietver 
darba iemaņu un profesionālo prasmju 
atjaunošanu, kas ilgst ne vairāk kā trīs 
mēnešus, kā arī jaunas profesijas apguvi, 
kuras kopējais ilgums nevar pārsniegt 
sešus mēnešus. Praktisko apmācību orga
nizē, ja darba devējs uzņemas saistības 
pēc apmācības beigšanas pieņemt bez
darbnieku darbā. Iesaistoties šajā pasāku
mā, bezdarbnieks ik mēnesi saņem sti
pendiju 70 latu apmērā. 

Bezdarbnieku apmācībā ieviesīs jaunu mācību kuponu sistēmu 
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17. martā plkst.14.00 

cEriŅu ZāLĒ
Ādažu mākslas un mūzikas skolas 

pūšamo un sitamo instrumentu nodaļas 
audzēkņu mācību koncerts

Ieeja brīva

18. martā plkst.14.00

cEriŅu ZāLĒ
Ādažu mākslas un mūzikas skolas stīgu 
instrumentu nodaļas audzēkņu mācību 

koncerts
Ieeja brīva

25. martā plkst.19.00

skatĪtāju ZāLĒ
Veronika Plotņikova  

un Marts Kristians Kalniņš
„Mīlestības vārdā”

Iestudējuma režisore – Rīgas Mihaila Čehova 
Krievu drāmas teātra aktrise Veronika 

Plotņikova. Vēstījums par vīrieša un sievietes 
attiecību līkločiem – no romantikas līdz 

strīdiem, no vientulības līdz atkalredzēšanās 
priekam, arī savstarpējo attiecību komiskā 

puse – joki un pārpratumi. 
Biļetes: Ls 5-10

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

26. martā plkst.18.00

Pavasara iEskaŅas koNcErts
Piedalās:  

VEF kultūras pils sieviešu koris „Dzintars” /
māksl. vad. Aira Birziņa/

Vīru koris „Brocēni” /dir. Ēriks Budēvics/
Ādažu kultūras centra jauktais koris „Jumis” 

/diriģente Laura Iesava/
Biļetes: Ls 1  

Kultūras centra kasē 

30. martā plkst.19.00

cEriŅu ZāLĒ
Amatierteātris „Kontakts” aicina uz 

teātra sportu  
smieklu dienas noskaņās

Ieeja brīva

1. aprīlī plkst.19.30

skatĪtāju ZāLĒ
„Estrādes serpentīns”

Piedalās:  
Liene Šomase, Ieva Akuratere, Viktors 

Lapčenoks, Santa Zapacka & Harijs Ozols un 
Zigurds Neimanis

Gan zināmas un iemīļotas, gan jaunas 
dziesmas, humoreskas un atgadījumi, 

dzīvesprieks, enerģija un pārdomas
Biļetes: Ls 3-6

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

8. aprīlī plkst.19.00

skatĪtāju ZāLĒ
Bērnu vokālās studijas „Kukaiņi” 

koncerts

14. aprīlī plkst.16.00

cEriŅu ZāLĒ
Ādažu mākslas un mūzikas skolas 

ansambļu koncerts
Ieeja: brīva

15. aprīlī plkst.19.30

skatĪtāju ZāLĒ
Valmieras teātra izrāde

Evita Sniedze  „Līdz pavasarim”
Mīlestības drāma 2 cēlienos

Režisors Oļģerts Kroders
Lomās:  

Krišjānis Salmiņš, Inga Siliņa, Ģirts Rāviņš, 
Tālivaldis Lasmanis, Regīna Devīte, Ligita 
Dēvica, Dace Eversa,  Lelde Kalēja, Agris 
Māsēns, Ilze Pukinska, Skaidrīte Putniņa 

Biļetes: Ls 5-8
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru 

dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās, 

www.bilesuparadize.lv

17. aprīlī plkst.11.00

cEriŅu ZāLĒ
Pierīgas koru skate

20. aprīlī plkst.19.30

skatĪtāju ZāLĒ
RIČU ģimenes koncerts

Biļetes: Ls 3-5
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru 

dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās, 

www.bilesuparadize.lv

24. aprīlī plkst.12.00

skatĪtāju ZāLĒ
III Bērnu un jauniešu  
popmūzikas festivāls

„PLAUKSTOŠĀ ŪDENSROZE”
Aicinām piedalīties solistus, duetus, trio, 
kvartetus un ansambļus četrās vecuma 

grupās.
Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem 
jāiesniedz pieteikuma anketas Ādažu 
kultūras centrā, Gaujas ielā 33A vai 

elektroniski elina@adazukultura.lv līdz 8. 
aprīlim. 2011. gada 10. aprīlī plkst.14.00 – 

noklausīšanās (bez skatītājiem)
Ar konkursa nolikumu var iepazīties 

www.adazukultura.lv un www.adazi.lv.
Kontaktinformācija pa tālruni 67997171

29. aprīlī plkst.18.00

skatĪtāju ZāLĒ
Valmieras Kinostudija piedāvā

„Sarkangalvīte un Vilks”
Mērķa auditorija bērnudārzu audzēkņi  

un 1.- 4. klašu skolēni
Režisors Krišjānis Salmiņš

Biļetes: Ls 1- 4
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru 

dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās, 

www.bilesuparadize.lv

Ādažu kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764

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

95 gadu jubileju svin

Velta Priedīte

90 gadu jubileju svin

Jānis Zeltiņš

85 gadu jubileju svin

Zigrīds Kauls 
Ksenija Kosņikovska

Milda Liepiņa
Tekla Sala

80 gadu jubileju svin

Velta Babule 
Dzidra Vēvere

Nikolajs Vinogradovs

75 gadu jubileju svin

Klaudija Baranova
Gunārs Dūdiņš
Biruta Freimane

Aleksandra Migunova
Ināra Rasma Roze

Jānis Skangalis
Vincents Veģis 

Zenons Vuškāns
Valērijs Žeržinskis 

70 gadu jubileju svin

Olafs Kronlaks
Gaļina Sprindžuka

Atis Breide
Igor Chugunov

Taisija Haščenko
Mirdza Jačmenkina

Karena Kozlova
Mirdza Strauta

Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
marta mēneša jubilāriem !


