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Ādažu novada dome sekmīgi
īsteno vairākus LEADER projektus
Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Inga Pērkone,
2012. gadā biedrība „Gaujas Partnerība” Lauku attīstības pro
grammas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības
stratēģija” ietvaros izsludināja pieteikšanos atklātā konkursa
3. un 4. kārtā. Vairākus projektus konkursā iesniedza arī Ādažu
novada dome, no kuriem tika apstiprināti un jau sekmīgi īste
noti šādi projekti.
Projekts „Tehniskā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ādažu
novada domes Sociālā dienesta Atbalsta centrā”, kura kopējās izmaksas 3150,84 LVL, no kuriem 2343,60 LVL finansē ELFLA,
807,24 LVL – Ādažu novada dome. Projekta ietvaros Sociālajam
dienestam tika iegādāts tehniskais aprīkojums (galda dators, monitors, UPS, printeris, projektors, ekrāns, portatīvais dators, televizors, DVD atskaņotājs), kas ļauj pilnvērtīgāk organizēt Atbalsta
centra darbību, atbalsta pasākumus, kā arī Atbalsta centra apmeklētājiem lietderīgāk pavadīt savu brīvo laiku.
Projekts „Profesionāla video projektora un ekrānu iegāde un
uzstādīšana Ādažu kultūras centra Skatītāju zālē”, kura kopējās izmaksas 9908,10 LVL, no kuriem 7369,66 LVL finansē ELFLA,
2538,44 LVL – Ādažu novada dome. Projekta ietvaros Ādažu kultūras centra Skatītāju zāle tika aprīkota ar profesionālu multimediju
projektoru, stacionāru montējamu fona gaismu ekrānu, kā arī pārvietojamu video ekrānu ar priekšējās un aizmugurējās projekcijas
materiāliem.
Projekts „Skolas muzeja veidošana”, kura kopējās izmaksas 7347,85 LVL, no kuriem 5465,34 LVL finansē ELFLA,
1882,51 LVL – Ādažu novada dome. Projekta ietvaros Ādažu vidusskolas muzeja izveidei vienā vidusskolas telpā tika iegādātas un
uzstādītas mēbeles (apgaismotas stikla vitrīnas, datorgalds, izstāžu
prožektors, plauktu sistēmas, bērnu manekeni, izstāžu stendi, biroja
krēsli, mobilie stendi), datortehnika (daudzfunkcionāla drukas iekārta, galda dators, monitors, LED projektors, dokumentu kamera,
videokamera), kā arī vertikālās žalūzijas (lai nodrošinātu muzeja
materiālu saglabāšanu un kvalitatīvu projektora darbību).
Projekts „Lietišķās mākslas darbnīcas aprīkojuma iegāde Ādažu
mākslas un mūzikas skolā”, kura kopējās izmaksas 7591,25 LVL,
no kuriem 5005,33 LVL finansē ELFLA, 2585,92 LVL – Ādažu
novada dome. Projekta ietvaros Ādažu Mākslas un mūzikas skolai
tika iegādāts lietišķās mākslas darbnīcas aprīkojums – grafikas spiede, stikla kausēšanas krāsns, audumu tvaicējamais katls, sietspiedes
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projektu vadītāja

Jaunās mēbeles Ādažu vidusskolas muzejā
rāmji, tjantinga komplekts un rākele, kas ļauj attīstīt esošo mākslas
izglītību, kā arī izstrādāt jaunus mācību priekšmetus Ādažu Mākslas
un mūzikas skolā.
Projekts „Nepieciešamā aprīkojuma un mūzikas instrumentu
iegāde Ādažu simfoniskā orķestra dibināšanai”, kura kopējās izmaksas 5379,18LVL, no kuriem 4001,04 LVL finansē ELFLA,
1378,14 LVL – Ādažu novada dome. Projekta ietvaros Ādažu
Mākslas un mūzikas skolai tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums
(30 nošu pultis, krēsls kontrabasam, diriģenta podests, 40 krēsli)
un atsevišķi mūzikas instrumenti (oboja, klarnete, alts, kontrabass)
Ādažu simfoniskā orķestra dibināšanai.
Projekts „Flīģeļa iegāde Ādažu kultūras centram”, kura kopējās
izmaksas 14880,00 LVL, no kuriem 11067,77 LVL finansē ELFLA,
3812,23 LVL – Ādažu novada dome. Tā ietvaros, lai uzlabotu kultūras pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti, kā arī veicinātu koncertdzīves daudzveidību, Ādažu Kultūras centram tika iegādāts mūzikas instruments – flīģelis.
Projekts „Mūzikas instrumentu – kokļu iegāde Ādažu mākslas un mūzikas skolas kokļu ansambļa dibināšanai”, kura kopējās
izmaksas 3303,30 LVL, no kuriem 2457,00 LVL finansē ELFLA,
846,30 LVL – Ādažu novada dome. Tā ietvaros Ādažu Mākslas un
mūzikas skolai tika iegādāta akustiskā koncertkokle ar iebūvētu stacionāro elektrisko skaņas noņemšanas iekārtu, akustiskā koncertkokle, basa hromatiskā kokle, kā arī kokļu pārnēsājamās somas un
skaņojamās atslēgas.
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Ādažu novada domes lēmumi
2013. gada 26. februārī
Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
Par atļauju izstrādāt detālplānojuma
projektu nekustamajam īpašumam Āda
žu novadā, Ādažu ciemā, „Mālnieki”
Dome nolēma uzsākt nekustamā īpašuma „Mālnieki” (kad.apz. 8044 011 0058)
detālplānojuma projekta izstrādāšanu ar
nolūku pamatot zemesgabala sadalīšanu
savrupmāju apbūves gabalos.
Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Parka ielā 26 detāl
plānojuma projekta izstrādāšanai
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma Parka ielā 26
(kad. apz. 8044 004 0524) detālplānojuma
projekta izstrādāšanai.
Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Mākoņi” detālplā
nojuma projekta izstrādāšanai
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Mākoņi” (kad.
apz. 8044 008 0396) detālplānojuma projekta izstrādāšanai.
Par
redakcionāliem labojumiem
29.01.2013. saistošajos noteikumos Nr. 2
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības
un pašvaldību lietu ministrijas vēstuli par
Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru 2013. gadā Ādažu novadā”,
Ādažu novada dome nolēma:
1. Veikt šādus Ādažu novada domes
2013. gada 29. janvāra saistošo noteikumu
Nr.2 „Saistošie noteikumi par nekustamā
īpašuma nodokļa apmēru 2013. gadā Ādažu novadā” redakcionālus labojumus:
1.1. izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā „Saistošie noteikumi

par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru
zemei 2013. gadā Ādažu novadā”;
1.2. aizstāt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā atsauci uz
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
Pārejas noteikumu 41.1.punktu ar Pārejas
noteikumu 40.1.punktu.
Par

valsts vietējā autoceļa V46 (Gau
jas iela) posma no V30 (Rīgas gatve)
līdz V46 (Attekas iela) pārņemšanu
Ādažu novada domes īpašumā bez atlī
dzības
Lai varētu sakārtot Ādažu novada centra ciematu, tai skaitā veikt Gaujas ielas
rekonstrukciju, Ādažu novada dome ir gatava pārņemt bez atlīdzības valsts vietējā
autoceļa V46 (Gaujas iela) posmu no V30
(Rīgas gatve) līdz V46 (Attekas iela) (ceļa
zemes nodalījuma joslas 0,49 km garumā
un mainīt autoceļa statusu no valsts vietējā autoceļa uz pašvaldības ceļu (ielu).
Dome nolēma lūgt VAS „Latvijas Valsts
ceļi”nodot Ādažu novada domes īpašumā
bez atlīdzības valsts vietējā autoceļa V46
(Gaujas iela) posmu no V30 (Rīgas gatve)
līdz V46 (Attekas iela) (ceļa zemes nodalījuma joslas kadastra numurs 8044 007
0379) 0,49 km garumā, likumā „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktā
noteiktās funkcijas veikšanai.
Par Ādažu novada attīstības program
mas (2011.–2017.) Rīcības programmas
aktualizāciju
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada domes attīstības programmas (2011. –
2017.) Rīcības programmas aktualizāciju
2013. gadā.
Par

kopprojekta „Meliorācijas sistē
mu rekonstrukcija un renovācija Ādažu
un Garkalnes pašvaldībās” īstenošanu
Dome nolēma
1. Piedalīties Ādažu novada domes
un Garkalnes novada domes kopprojek-
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tā „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija
un renovācija Ādažu un Garkalnes pašvaldībās”, kas tiek gatavots Lauku atbalsta dienesta izsludinātā atklātā konkursa
Lauku attīstības programmas pasākumā
„Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un
pielāgošanu”.
2. Apstiprināt kopprojekta kopējās
izmaksas līdz 170078 latiem un pašvaldības kopējo līdzfinansējuma apjomu līdz
26862 latiem, finansējuma apjomu precizējot pēc tāmju sagatavošanas.
3. Projekta apstiprināšanas gadījumā
nodrošināt projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
4. Noslēgt līgumu par kopprojekta
„Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija un renovācija Ādažu un Garkalnes pašvaldībās”
īstenošanu ar Garkalnes novada domi.
Par

pašvaldības finansējuma piešķir
šanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitātes pasākumu veikšanai
Dome nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Pirmā iela 28, Pirmā iela 40, Pirmā
iela 30, Pirmā iela 29, Kadaga 6, Kadaga 11
Ādažu novada energoefektivitātes pasākumu veikšanai:
— energoauditam – atbilstoši maksājumu uzdevumiem par sniegtajiem pakalpojumiem energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, bet ne vairāk kā 300 LVL;
— vienkāršotās renovācijas projekta
izstrādei – 50% no maksājumu uzdevumā
norādītās summas par sniegtajiem pakalpojumiem energoefektivitātes pasākumu
veikšanai, bet ne vairāk kā 1000 LVL.

Dome

izskatīja citus juridisko un fi
zisko personu iesniegumus un pieņēma
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lē
mumu tekstu var iepazīties Ādažu nova
da mājas lapā 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.
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NOTEIKUMI NR. 3
APSTIPRINĀTU ĀDAŽU NOVADA DOMES 29.01.2013. SĒDĒ, PROTOKOLS Nr. 1 § 19

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.15
„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ādažu novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.1.
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
1.2.
2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

2.1.

Tiek mainīta institūcija, kas veiks kaķu un suņu reģistrāciju Ādažu novadā, paredzot, ka to veiks Ādažu novada
pašvaldības institūcija.

3.1.
3.2.

Saistošo noteikumu īstenošana palielina pašvaldības budžeta izdevumus līdz LVL 152,- gadā.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
4.1.
sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
4.2.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Likuma „Par pašvaldībām„ 43. panta pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus,
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos par mājdzīvnieku uzturēšanu.
Mainās institūcija, kas veiks kaķu un suņu reģistrāciju Ādažu novadā.

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas, kuras uzturas novada
administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.1.
5.2.

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldība.
Saistošo noteikumu projekts nemainīs privātpersonai veicamās administratīvās procedūras.

6.1.

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

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 10. punktu
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2008. gada 22. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 15 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt visā Noteikumu tekstā vārdus „SIA „Ādažu namsaimnieks”” ar vārdiem „Ādažu novada pašvaldības institūcija” attiecīgajā locījumā.
1.2. Izteikt Noteikumu 1.7. punktu šādā redakcijā:

„1.7. Vienota parauga numurēti reģistrācijas žetoni suņu īpašniekiem tiek izsniegti bez maksas, bet kaķu īpašnieki sedz izsniegtā
reģistrācijas žetona izgatavošanas izdevumus, ieskaitot to Ādažu novada domes norēķinu kontā. Ja reģistrācijas žetons tiek nozaudēts,
suņa vai kaķa īpašnieks apmaksā žetona izgatavošanas izdevumus.”
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas
laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi
novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu
Paredzētās darbības nosaukums. „Igaunijas – Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums”.
Ierosinātājs. Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”.
Paredzētās darbības iespējamās norises vietas. Rūjienas novads, Naukšēnu novads, Mazsalacas novads, Alojas novads, Limbažu novads, Saulkrastu novads, Sējas
novads, Ādažu novads, Garkalnes novads, Carnikavas novads, Rīga, Burtnieku novads, Valmieras pilsēta, Beverīnas novads, Kocēnu novads, Pārgaujas novads, Krimuldas novads,
Inčukalna novads, Ikšķiles novads, Siguldas novads, Ropažu novads, Stopiņu novads,
Salaspils novads.
Paredzētās darbības apraksts. Lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu
zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līnijas „Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma” projektu
plānots realizēt pa jau esošajām elektropārvades līniju trasēm. Rekonstrukcijas gaitā
paredzēts paaugstināt elektropārvades līnijas balstus, izvietot tos retāk un uz viena
elektropārvades līnijas balsta izvietot dažāda sprieguma vadus. Jaunu 330 kV elektropārvades līniju paredzēts izbūvēt tikai posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robežai.

Elektropārvades līnijas orientējošais kopējais garums, atkarībā no izvēlētā varianta, ir
210 km. Iespējami divi alternatīvi risinājumi.
Informācija par paredzēto darbību. Interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:
• a/s „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema iela 86, Rīgā, interneta mājaslapā www.let.
latvenergo.lv;
• a/s „Augstsprieguma tīkls”, Dārzciema iela 86, Rīgā, interneta mājaslapa www.ast.lv;
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājas lapa www.
vpvb.gov.lv;
• attiecīgajās novadu pašvaldībās darba laikā un pašvaldību mājas lapās.
Paredzētās darbības sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks Ādažu novada Kultūras centra, Ceriņu zālē, Gaujas ielā 33A, 15.04.2013.
plkst. 17.00. Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 24.04.2013. Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā,
LV-1045; tālr. 67321173, a/s „Latvijas elektriskie tīkli”, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073,
tālr. 67725272.
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Nekustamā īpašuma nodoklis 2013. gadā

SIA „ ZZ Dats” speciāliste

2013. gada nekustamā īpašuma nodok
ļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņo
jumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lie
lākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi
pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtīju
šas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā
NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% no
2012. gada aprēķina summas.
NĪN likuma grozījumi, kurus Saeima
pieņēma 2012. gada pašās beigās, ļāva pašvaldībām savā teritorijā noteikt atšķirīgu
nodokļa likmi, salīdzinot ar likumā noteikto, ar mērķi veicināt teritorijas un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī ievērot sociālo
taisnīgumu. Lai šādus mērķus sasniegtu ar
pašvaldības speciāli noteiktu NĪN politiku,
ir nepieciešama nopietna un vispusīga situācijas analīze un atbildīgi lēmumi. Diemžēl
pašvaldībām laika situācijas analīzei praktiski nebija un tādēļ gandrīz visas pašvaldības 2013. gadā atšķirīgas NĪN likmes savā
teritorijā nenoteica. Pašvaldības, pieņemot vai nepieņemot saistošos noteikumus,
2013. gada NĪN aprēķinā izmantoja citus

nodokļa apjomu ietekmējošus instrumentus, tādus kā nodokļa apjoma pieauguma
ierobežojums (NPI), dzīvojamo māju palīgēku aplikšana ar NĪN un vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas
būves jeb grausta aplikšana ar paaugstinātas
likmes NĪN. Šo instrumentu izmantošanas
kopsavilkums ir šāds. No 119 Latvijas pašvaldībām saistošos noteikumus (SN) par
2013. gada NĪN piemērošanu ir izdevušas
109 pašvaldības. Tajās 10 pašvaldībās, kurās nav izdoti SN, netiek piemēroti NPI
un dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība
pārsniedz 25m2, tiek apliktas ar nodokli.
NPI netiek piemērots arī 18 pašvaldībās,
kuras to noteikušas SN. 77 pašvaldībās tiek
piemērots NPI 25% apmērā, 3 pašvaldības
piemēro citus NPI apmērus – 5%, 10%,
75%. Savukārt, 0% NPI noteikts 11 pašvaldībās, kas nozīmē, ka pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas NĪN
apmērs atsevišķi par katru zemes vienību
nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas
gadam aprēķināto nodokļa apmēru. Palīgēkas neaplikt ar nodokli paredzējušas 94 pašvaldības. No tām 2 pašvaldībās palīgēkas ar
NĪN bija apliekamas 2012. gadā.

Likumā par NĪN ir noteikti nodokļa
apjoma samazinājumi (atvieglojumi) trūcīgiem NĪN maksātājiem, kā arī, sākot ar
2013. gadu, maksātājiem, kuriem ir daudzbērnu ģimenes. Pašvaldības ar saviem SN var
šo NĪN maksātāju kategoriju paplašināt, ko
vairums pašvaldību ir arī izdarījušas.
Jau vairākus gadus NĪN maksātājiem
portālā www.epakalpojumi.lv ir pieejama
vispusīga informācija par saviem nekustamiem īpašumiem visās Latvijas pašvaldībās,
to nodokļiem, maksāšanas paziņojumiem,
maksājumiem, kā arī nodrošināta iespēja
nodokli apmaksāt un pieteikties maksāšanas
paziņojuma elektroniskai piegādei. Katru
gadu, sagatavojot visiem NĪN maksātājiem
nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra
formā un piegādājot tos norādītajā adresē,
tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus var ietaupīt, NĪN maksātājiem atsakoties
no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra
formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi. Pašreiz šādu iespēju izmanto tikai nedaudz vairāk kā 4% NĪN
maksātāju. Aicinām nodokļu maksātājus aktīvāk izmantot šo iespēju!

Ceļā uz Dziesmu un Deju svētkiem
Maija Drunka,
Kultūras menedžere, Dziesmu
svētku koordinatore

Kā mēs visi gaidām atnākam pavasa
ri ar siltiem saules stariem un skanīgām
putnu balsīm, tā amatiermākslas ko
lektīvi gaida vasaru, kad Rīga laikā no
30. jūnija līdz 7. jūlijam pārvērtīsies par
latviešu tautas tērpu parādi un kur no
tiks XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un
XV Deju svētki. Šogad svētkos piedalīsies
ap 40000 dalībnieku un tie priecēs skatī
tājus vairāk nekā 50 dažādos pasākumos.
Gaidāmajos svētkos savu māku rādīs ne
tikai kori, deju kolektīvi, pūtēju orķestri...,
bet būs vairākas skatuves, uz kurām muzicēs
arī vokālie ansambļi un tiks spēlēts teātris.
Tāpat kā visā Latvijā, arī Ādažu novada
kolektīvi aktīvi strādā un gatavojas lielajam
notikumam, notiek papildus mēģinājumi,
kopmēģinājumi ar svētku virsvadītājiem
un virsdiriģentiem, semināri, koncerti, tiek
darināti jauni tautas tērpi.
Kā katru gadu, bet īpaši šogad, kolektīviem ir svarīgi piedalīties skatēs, kurās
kompetenta un prasīga žūrija vērtē katru

dziesmas un dejas niansi, jo ne jau visi tiks
uz svētkiem.
8. februārī mūsu Kultūras centrā Ceriņu
zālē norisinājās Pierīgas novadu vokālo ansambļu skate, kurā veiksmīgi startēja visi trīs
vokālie ansambļi, iegūstot I pakāpes diplomus un tiesības piedalīties skates II kārtā:
• vokālais ansamblis „Mēs tikāmies
martā” (vadītāji Ivars Kraucis un Ilze
Kalniņa) – 41.6 punkti,
• vīru vokālais ansamblis (vadītājs Gunārs Freidenfelds) – 41.3 punkti,
• senioru vokālais ansamblis „Gaujma
las lakstīgalas” (vadītāja Elžbeta Bukovska, koncertmeistars Ivars Kraucis) – 40
punkti.
Amatierteātra „Kontakts” izrāde „Brēmenes muzikanti” (režisori Vaira Baltgaile un
Artūrs Breidaks) 19. janvāra skatē Mālpilī tika
uzteikta kā vienīgā muzikālā izrāde bērniem
un par emocionāli spilgtu aktierisko sniegumu
tika izvirzīta uz II reģionālo posmu.
Taču dejotājiem ugunskristības vēl
priekšā. Mālpils Kultūras centra skatuve
23. martā dimdēs no agra rīta līdz vēlam
vakaram, no Ādažu novada tā sagaidīs 4
deju kolektīvus:

• vidējās paaudzes deju kolektīvu
„Sprigulis” (vadītāja Līga Lancmane),
• vidējās paaudzes deju kolektīvu „Sān
solītis” (vadītāja Ināra Mičule),
• jauniešu deju kolektīvu „Draugi” (vadītāja Vita Reinbooma),
• Ādažu vidusskolas deju kolektīvu
„Rūta” (vadītājas Vita Reinbooma un
Ināra Mičule).
Savukārt uz Siguldu 7. aprīlī dosies abi kori:
• jauktais koris „Jumis” (diriģenti Laura
Iesava un Pāvels Veļičko) un
• jauniešu koris „Mundus” (diriģenti
Andra Blumberga un Didzis Soste).
Kolektīvu dalībniekiem novēlu izturību
un regulāri apmeklēt mēģinājumus, vadītājiem – spēju aizraut un pacietību, ģimenes
locekļiem – sapratni.
Turēsim īkšķus – lai veicas skatēs! Lai
vasarā mums visiem kopā skaisti un neaizmirstami svētki!
Biļetes varēs iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs aprīļa sākumā. Vienā pirkuma
reizē pircējam uz vienu pasākumu būs iespējams nopirkt līdz 8 biļetēm.
Plašāka informācija par svētkiem www.
lnkc.gov.lv.
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Valsts apmaksātas rehabilitācijas iespējas
veselības centrā „Baltezers”
Guntis Osis,
Veselības centra „Baltezers” vadītājs

Bieži vien ikdienas steigā un aizņemtībā mūs
nesasniedz noderīga un svarīga informācija, tādēļ Veselības centrs „Baltezers” vēlas informēt
un atgādināt, ka saskaņā ar Ministru kabineta
(MK) noteikumiem (Nr. 1046 „Veselības aprūpes
organizēšanas un finansēšanas kārtība”) vairākām iedzīvotāju grupām tiek nodrošināta valsts
apmaksāta medicīniskā rehabilitācija. Bez maksas ambulatoro medicīnisko rehabilitāciju var
saņemt:
• bērni līdz 17,5 gadu vecumam,
• ilgstoši slimojošas personas darbspējīgā vecumā
(15 – 62 gadi) vecumā ar invaliditātes draudiem.
Par ilgstoši slimojošu cilvēku pēc MK noteikumiem
Nr.1046 tiek uzskatīts cilvēks, kurš slimo ilgāk par trim
mēnešiem un šī saslimšana ar ārstu konsīlija lēmumu
tiek atzīta kā darbspējas apdraudoša. Lai cilvēkam
novērstu invaliditātes iestāšanos, ārstējošais ārsts (ģimenes ārsts vai ārsts speciālists) pacientu nosūta uz
ārstu konsīliju. Ar konsīlija lēmumu, kurā norādīts, ka
personas saslimšana atzīta kā darbspējas apdraudoša, cilvēks var vērsties veselības centrā „Baltezers” un

saņemt valsts apmaksātus medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus. Arī personas, kurām ir Veselības un
darba spēju ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izdota
izziņa par draudošu invaliditāti, rehabilitācijas pakalpojumus VC Baltezers var saņemt bez maksas valsts
apmaksātās ambulatorās programmas ietvaros.
Cilvēkiem pēc insulta vai lielo locītavu endoprotezēšanas apmaksātu rehabilitācijas pakalpojumu
saņemšanai pietiek tikai ar ģimenes ārsta nosūtījumu.
Veselības centram „Baltezers” ir 15 gadu pieredze darbā ar bērnu medicīnisko rehabilitāciju. Centrs
piedāvā speciālas programmas bērniem un pieaugušajiem ar stājas un kustību problēmām, cerebrālās
triekas un citiem paralītiskajiem sindromiem, kā arī
ar nervu, nervu saknīšu un nervu pinumu bojājumiem.
Veselības centra speciālisti palīdzēs arī bērniem ar
bronhiālo astmu u.c. hroniskām elpošanas saslimšanām, bērniem, kuri bieži slimo ar elpceļu iekaisumiem.
Centrā bērniem palīdzēs uzlabot stāvokli pēc bronhīta,
pneimonijas vai plaušu operācijām.
Pēc valsts apmaksātiem pakalpojumiem veselības
centrā „Baltezers” var vērsties pacienti ar mugurkaula
un locītavu saslimšanām, mugurkaula bojājumiem un
kustību traucējumiem pēcoperāciju periodā, trauma-

toloģiskām un ortopēdiskām saslimšanām (lūzumi,
mežģījumi, sasitumi, pēcoperāciju periods), galvas
un muguras smadzeņu bojājumiem, nervu sistēmas
saslimšanām, elpošanas orgānu saslimšanām.
Lai saņemtu valsts apmaksātus medicīniskās
rehabilitācijas pakalpojumus, pacientam jāvēršas
pie sava ģimenes ārsta. Ārsts pacientu nosūta pie
ārsta rehabitologa vai uz ārstu konsīliju. Veselības
centrā „Baltezers” ir pieejama gan ārsta rehabilitologa konsultācija, gan iespēja saņemt ārstu konsīlija
atzinumu.
Veselības centrā „Baltezers” strādā augsti kvalificēti fizioterapijas un rehabilitācijas speciālisti, tiek
izmantotas jaunākās fizioterapijas metodes (McKenzie
metode muguras slimību ārstēšanā, Bobata un Voita
metodes darbā ar zīdainīšiem u.c.). Centrā pieejamas
speciālas iekārtas, ar kuru palīdzību iespējams atgūt
gaitu, uzlabot locītavu kustīgumu, atjaunot muskuļu
spēku cilvēkiem pēc lūzumiem un citām traumām,
pirms un pēc endoprotezēšanas, kā arī cilvēkiem ratiņkrēslos.
Mūsu adrese –
Baltezers, Senču prospekts 51, Garkalnes novads.
Tālruņi uzziņām 67990240, 29100144.

Noslēdzies lasīšanas maratons
„Bērnu un jauniešu žūrija – 2012”
Sandra Orlovska,
„Bērnu žūrijas – 2012” ekspertu
vadītāja
Latvijā kultūras programma „Lasīšanas
veicināšanas” apakšprogramma „Bērnu žūrija” darbojas jau 12 gadus, Ādažu novada bibliotēka piedalās 11. gadu. „Bērnu, jauniešu,
vecāku žūrijā – 2012” visā Latvijā piedalījās
576 bibliotēkas un vairāk nekā 17 tūkstoši
jauno lasītāju.
Bērnu atsaucība un vēlme darboties ir bijusi
vienmēr liela, šogad pieteicās un veiksmīgi finišēja
100 dalībnieki! Bija patiess prieks, ka žūrijas ekspertu darbā iesaistījās arī Ādažu vidusskolas 2. klases –
2. b, klases audzinātāja Sanita Krauze, un 4. e, klases
audzinātāja Irita Skaistkalne. Pirmo gadu žūrijas darbā aicināti iesaistīties arī vecāki. Bija ļoti patīkami,
ka mūsu žūrijā piedalījās divi vecāki.
2013. gada 22. februārī Ādažu novada bibliotēkā notika „Bērnu un jauniešu žūrijas 2012” ekspertu
noslēguma pasākums. Šogad visi čaklie lasīšanas
eksperti tika aicināti uz kopā sanākšanu Ādažu vidusskolas Zaļajā zālē. Tur pie ekspertiem ciemojās
Zaļais grāmatu vīriņš. Grāmatu draugs bija apcie-

mojis čaklākos lasītājus, ka arī palasījis pašu mazāko – pirmo klašu bērnu darbus mūsu bibliotēkā.
Dalībnieki piedalījās viktorīnā par izlasītajām
grāmatām, lasīja interesanti uzrakstīto anketās.
Jautrus mirkļus sagādāja vīriņa uzdotās mīklas.
Savu vērtējumu par izlasītajām grāmatām ir
devis katrs žūrijas eksperts, tagad jāgaida kopīgais
vērtējums „Bērnu žūrijai – 2012”, 2. martā Ķīpsalā, Latvijas Grāmatu izstādē un Lielajos lasīšanas
svētkos būs kopā sanākuši daudzi „Bērnu žūrijas”
eksperti no visas Latvijas. Godalgos populārākās
grāmatas, to autorus, tulkotājus, māksliniekus un
izdevējus. Šogad kā dalības simbols visiem „Bērnu
žūrijas” dalībniekiem tika dāvinātas aprocītes Latvijas valsts karoga krāsās ar nosaukumu „Vairāk labu
lasītāju!”
Mūsu ekspertu vērtējums (pirmās vietas):
1.–2. klašu grupā tika nosaukta Evijas Gulbes Koko
un Riko, 3.–4. klašu grupā Mikas Kerenensa Nozagts
oranžs divritenis, 5.–7. klašu grupā Roba Regera,
Džesikas Gruneres Emīlija dīvaine, 8.–12. klasēs –
Alises Kuiperes Dzīve uz ledusskapja durvīm. Vecāku
žūrijā: Daniela Penaka Skolas sāpes, Marka Hedona
Savādais atgadījums ar suni naktī, Ērlenna Lū Doplers.

Liels paldies visiem mūsu čaklajiem lasītājiem
un uz tikšanos nākošajā bērnu un jauniešu žūrijā!
Aicinām vecākus kopā ar saviem bērniem ļauties
īpašajam grāmatu lasīšanas priekam!

Pirmdien, 1. aprīlī plkst. 12.00
Ādažu Kultūras centrā
IV bērnu popmūzikas festivāls
PLAUKSTOŠĀ ŪDENSROZE
Aicinām piedalīties
solistus, duetus, trio, ansambļus.
Katram dalībniekam jāizpilda divas
dziesmas, pēc brīvas izvēles atbilstoši
izpildītāja vecumam un balss spējām.
Pieteikuma anketas iesniegt
Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A
līdz 2013. gada 25. martam.
Kontakttālruņi informācijai:
67997171, 26393000 (Elžbeta Bukovska)
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Noslēgusies Ādažu novada domes un Nīderlandes fonda KNHM
sadarbība iedzīvotāju projektu konkursa organizēšanā

Inga Pērkone,
Laika posmā no 2010. līdz 2012. gadam
ikvienam Ādažu novada iedzīvotājam bija dota
iespēja piedalīties Ādažu novada domes un Nīderlandes fonda KNHM kopīgi rīkotajā projektu
konkursā „Sabiedrība ar dvēseli Ādažu novadā”.
Ņemot vērā to, ka vienā un tajā pašā teritorijā
KNHM fonds sniedz atbalstus tikai 3 gadus, pagājušais gads bija pēdējais, kad to varēja īstenot Ādažu novadā.
Konkursu „Kern met Pit” jeb „Sabiedrība ar dvēseli”
KNHM fonds aizsāka Nīderlandē 1978. gadā, lai aicinātu iedzīvotājus pašu spēkiem uzlabot savu vidi un savas
dzīves kvalitāti. Pašiem iedzīvotājiem būtu jābūt atbildīgiem par vietu, kur viņi dzīvo, turklāt tieši iedzīvotāji labāk
zina, kas tieši nepieciešams viņu dzīves vides uzlabošanai.
Konkurss „Sabiedrība ar dvēseli” tika piedāvāts kā viens no
līdzekļiem iedzīvotāju vēlmju ātrākai īstenošanai, un tā
ietvaros tika atbalstīti projekti teritorijas labiekārtošanas,
ēku remontu, ceļu satiksmes drošības uzlabošanas, kā
arī izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasākumu
attīstības vai uzlabošanas jomā. Konkursa koncepcija bija
un ir vienkārša, jo, lai saņemtu nepieciešamo finansējumu,
iedzīvotājiem jāuzraksta neliela pieteikuma veidlapa un
projekta apstiprināšanas gadījumā pašu spēkiem jāīsteno
projekts tā, kā tas plānots.
Fonds, kurš pagājušajā gadā nosvinēja 125 gadu
jubileju, gūstot pozitīvu pieredzi konkursa „Sabiedrība ar
dvēseli” īstenošanā Nīderlandē, vēlējās palīdzēt iedzīvotājiem arī citās valstīs, tāpēc deviņdesmito gadu beigās
paplašināja savu darbību centrālajā un Austrumeiropā.
2003. gadā fonda darbība tika uzsāka arī Latvijā, īstenojot
pirmo šāda veida konkursu Daugavpilī. Novērtējot iegūtos rezultātus un saņemot pozitīvas atsauksmes, fonda
darbība kopš tā laika Latvijā ir ievērojami paplašinājusies,

Foto: Inga Pērkone

projektu vadītāja

Projekta „Mīli savu māju” grupas dalībnieces ar KNHM fonda direktoru
Franku van Busselu un KNHM fonda pārstāvi Latvijā Niko Opdamu fonda rīkotajā
Noslēguma pasākumā Lielvārdē, 26.01.2013.
un 2006. gadā tas sāka sadarboties ar vairākiem partneriem (pārsvarā – pašvaldībām) vienlaicīgi. 7 gadu laikā
konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros KNHM Latvijā ir
atbalstījis aptuveni 1000 dažādus iedzīvotāju projektus.
Īstenojot šos projektus, iedzīvotāji ir ne tikai sakārtojuši
kādu konkrētu teritoriju vai vietu, izveidojuši savai darbībai un atpūtai nepieciešamus priekšmetus, bet arī uzņēmušies atbildību par savu vidi. Īstenojot projektus, cilvēki
sadarbojas, pārliecinās par savām spējām paveikt daudzas
iepriekš nedarītas lietas un arvien vairāk domā par to, kas
vēl būtu nepieciešams savas dzīves vides uzlabošanai. Kā
atzīst KNHM fonda pārstāvji, lielas lietas varam veikt ar
draugu palīdzību, un viņiem ir prieks, ka KNHM fonds šos
gadus ir bijis draugs daudziem Latvijas iedzīvotājiem.
Katru gadu, noslēdzoties kārtējam konkursa ciklam,
KNHM fonds organizē kopīgu pasākumu visiem saviem
sadarbības partneriem (kā pašvaldībām, tā arī dažādām
organizācijām, kas sadarbojas „Sabiedrības ar dvēseli”
konkursa organizēšanā savas darbības teritorijā) un katras
teritorijas labākajām projektu grupām, lai kopīgi atskatītos uz iepriekšējā gadā paveikto un suminātu labākos
projektus. Kā Ādažu novada labākais 2012. gada projekts
tika prezentēts iedzīvotāju grupas „Sapņotājas” īstenotais projekts „Mīli savu māju”, kura ietvaros vienā Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes grupiņā (7. grupiņa) tika

izgatavoti seši jauni plaukti, bet divās citās grupiņās (8. un
9. grupiņa) pilnībā atjaunotas nojumes grīdas.
Līdz ar 2012. gada konkursa Noslēguma pasākumu
ir noslēgusies arī Ādažu novada domes un KNHM fonda
sadarbība iedzīvotāju projektu konkursa organizēšanā.
Atskatoties uz paveikto, var secināt, ka šī sadarbība ir
bijusi ļoti veiksmīga. Ādažu novadā kopš 2010. gada
KNHM fonda konkursa ietvaros tika atbalstīti 34 projekti,
t.sk., tika veikti remonta darbi 9 ēkās un kāpņu telpās,
izveidotas 6 telpas dažādām interešu grupām, īstenoti
6 teritorijas labiekārtošanas projekti, izveidoti 4 bērnu
rotaļu laukumi, kā arī veikti vairāki citi pasākumi (Informācija par visiem konkursa ietvaros realizētajiem projektiem 2010. – 2012. gadu laikā apkopota Ādažu novada
domes mājas lapā, sadaļā „ES”/ „Sabiedrība ar dvēseli”.).
Turklāt konkursa ietvaros palielinājās iedzīvotāju aktivitāte
un vēlme pašiem īstenot dažādus pasākumus savas dzīves
vides uzlabošanai.
Kā liecina KNHM konkursa ietvaros gūtā pieredze,
iedzīvotājiem ir daudz interesantu un atbalstāmu ideju,
kuru īstenošana sekmē viņu dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Lai arī turpmāk sniegtu atbalstu šādu ideju īstenošanā un
veicinātu vietējās sabiedrības sadarbību kopīgos projektos,
Ādažu novada dome uzsāk savu atbalsta konkursu iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”.

Foto konkurss „Ādažu novada 12 ciemi”
Mūsu ikdiena ir grūti iedomājama bez kalendāra, jo tas ir kļuvis ne
tikai par laika plānošanas līdzekli, bet arī novada prezentācijas veidu.
Ādažu novada dome vēlas turpināt 2012. gadā ieviesto tradīciju
un izsludina foto konkursu „Ādažu novada 12 ciemi”, kurā ir iespēja piedalīties visiem novada iedzīvotājiem, iesūtot savas fotogrāfijas
ar Ādažu novada dabu, vietām un notikumiem.
Šajā foto konkursā iedzīvotāji tiek aicināti iesūtīt fotogrāfijas, īpaši
pozitīvi atspoguļojot kādu novada ciemu.
Konkursa norises laiks ir no šī gada 15. marta līdz 15. oktobrim,
kura laikā ikviens Ādažu iedzīvotājs uz e-pastu info@adazi.lv ar norādi „Foto konkursam” var iesūtīt fotoattēlus, kuriem jāatbilst kādai no
fotokonkursa tēmām – novada ciemi vai notikumi novada ciemos.

Viens pretendents konkursa norises laikā var iesniegt ne vairāk kā
desmit fotogrāfijas katrā no izsludinātajām tēmām. Fotogrāfijai jābūt
JPG formātā, tās izmēram jābūt vismaz 3000 x 2000 pikseļi, tai jābūt
oriģinālfotogrāfijai – iesniedzēja autordarbam un tajā nedrīkst būt
reklāmas materiālu un logotipu.
Fotokonkursa nolikumu un pieteikuma anketu var atrast Ādažu
novada domes mājas lapā www.adazi.lv, sadaļā: Pašvaldība – Foto
konkurss „Ādažu novada 12 ciemi”. Konkursa izvērtēšanas komisija
noteiks labākos darbus, no kuriem tad arī tiks veidots 2014. gada
kalendārs. Pirmās trīs vietas saņems veicināšanas balvas, bet jauno
kalendāru saņems visas Ādažu novada mājsaimniecības.
Sīkāka informācija par tālruni: 67996500.
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Ādažu Vēstis
Lomās: Atis Bētiņš vai Armands Berģis, Ilze
Lieckalniņa vai Terēze Lasmane vai Agnese Kalniņa,
Kārlis Neimanis, Krišjānis Salmiņš, Mārtiņš Lūsis
Komponists: Emīls Zilberts
Izrādes garums: 1 h 10 min.
Izrāde paredzēta bērniem vecumā līdz 12 gadiem.
Biļetes: Ls 2 – 4
Kultūras centra kasē

21. MARTĀ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Dziesmas sievietei, mīlestībai un pavasarim
koncertprogrammā
MĪLESTĪBAS PIESKĀRIENS
Andris Ērglis, Anmary, Dons, Endija Rezgale
Visu dziesmu jaunos aranžējumus veido komponists
Jānis Strazds (taustiņi), kurš kopā ar Māri Kupču
(ģitāra), Aivaru Meijeru (bass) un Gundaru Lintiņu
(bungas) nodrošinās dziesmu stāsta
muzikālo pavadījumu
Lai koncerts kļūst par lielisku dāvanu, kuru pasniegt sev,
saviem draugiem vai mīļotajai Sapņu Sievietei
pavasara un mīlestības svētkos!
Biļetes: Ls 5 – 7
”Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv
1. APRĪLĪ PLKST. 12.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
LIELDIENU SARĪKOJUMS
Bērnu un jauniešu popmūzikas
konkurss – festivāls „Plaukstošā ūdensroze”
Informācija 67997171
Ieeja bez maksas
5. APRĪLI PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Koncerts – tikšanās • VARIS VĒTRA
Aktieris, dziesmu autors un dziedātājs Varis Vētra
uzsāk Latvijas koncerttūri, kurā skanēs jaunā albuma
„Viena mirkļa dēļ...” 15 oriģinālkompozīcijas, kā arī
tautā jau labi zināmas un iemīļotas dziesmas no
pirmā albuma „Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt”.
Biļetes: Ls 3-5
”Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv
12. APRĪLĪ PLKST. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Valmieras kinostudijas
Izrāde bērniem
SUPERVARONIS AUGUSTIņš
Izrādes pamatā ir stāsts par vienkāršu pusaugu zēnu
Augustiņu, kurš vairāk par visu vēlas kļūt par supervaroni
un šī iemesla pēc nereti nonāk neparastās situācijās. Kā
jau reizēm tas notiek, negaidīti Augustiņa sapnis piepildās
un viņš iegūst spējas, kas ļauj viņam no parasta puisēna
kļūt par supervaroni. Kādas spējas un kā zēns tās ieguvis,
kā arī kā tas mainīs viņa ikdienu, mazajiem skatītājiem
būs iespēja vērot klātienē aizraujošajā iestudējumā.
Izrādes režisors: Krišjānis Salmiņš

18. APRĪLĪ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Valmieras teātra viesizrāde
Aleksandrs Mardaņs • MĀTES UN MEITAS
Viena nakts 2 daļās
Režisore – Inese Mičule
Scenogrāfes un kostīmu mākslinieces – Inga
Bermaka un Agnese Stabiņa
Lomās: Ieva Puķe un Svetlana Bless
Luga ir savdabīgs psiholoģiskais detektīvs. Valentīna
(Svetlana Bless) sadursmē sabojājusi auto, kas pieder
maﬁjas bosam. Lai samaksātu parādu, viņai nākas ķerties
pie visai neierasta darba, kurā iesaistās arī Katrīna (Ieva
Puķe). Notikumu un sarunu katalizators ir arī kāda trešā
persona, kas tā arī neparādās uz skatuves.
Izrāde tapusi par godu aktrises Svetlanas Bless
70 gadu jubilejai.
Izrādes ilgums: 2 st. 20 min.
Biļetes: Ls 5-7
”Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv
25. APRĪLĪ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ieva Akuratere un Juris Kulakovs ielūdz
uz jubilejas koncertu„SAPUMPUROTS ZARS”
kopā ar leģendāro grupu PĒRKONS
„Pērkons” uzstāsies pilnā sastāvā – Juris Kulakovs
(taustiņi), Juris Sējāns (bass, vokāls), Leons Sējāns
(solo ģitāra), Ieva Akuratere (vokāls), Raimonds
Bartašēvics (vokāls) un Ikars Ruņģis
(sitamie instrumenti).
Pēc koncerta būs iespēja iegādāties grupas „Pērkons”
diskus un iegūt mākslinieku autogrāfus.
Biļetes: Ls 4 – 8
”Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv
Ādažu Kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764
Tālr.Fakss(+371)67997171
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. 67996230

7

SIA „Ādažu Namsaimnieks”
UZSTĀDĪTIE
MĒRĶI SĀK
IEMIESOTIES DZĪVĒ
Uz šo brīdi Ādažu Namsaimnieks ir lielākais
mājokļu apsaimniekotājs Ādažu novadā, tā
apsaimniekošanā ir 21 daudzdzīvokļu dzīvojamā māja.
Kā nozīmīgu panākumu mūsu uzņēmuma darbības laikā, gribu atzīmēt Podnieku ciema pārnākšanu pie Ādažu Namsaimnieks.
Tas ir darbs, ko esam veikuši kopā ar māju vecākajiem, lai uzlabotu iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un kvalitāti.
Mums uzticas aizvien vairāk un vairāk. Iedzīvotāji novērtē Ādažu Namsaimnieks darbības pamatā
liktos principus – godīgumu un atklātumu.
Kā nākamais solis, pie kura strādā Ādažu Namsaimnieks sadarbībā ar Ādažu novada domi, ir novada siltumapgādes stratēģijas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde.
Tas tiek darīts, lai rūpīgi izvērtētu siltuma ražošanas stratēģiju nākamiem periodiem un spētu
atrast mehānismus, kas samazinātu vai noturētu
esošā līmenī siltumenerģijas izmaksas.
Kā ļoti svarīgus uzskatām māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus. Mēs strādājam ar katru no daudzdzīvokļu māju kopībām, lai
pārliecinātu par nepieciešamību izmantot finanšu
instrumentu, ko piedāvā Ādažu novada dome, tas
ir, atbalsts energoaudita veikšanai, kura rezultātā
mājām būtu iespējams novērtēt to atbilstību mūsdienu siltumnoturības prasībām. Ēkas energoaudits
un ēkai izsniegtais energosertifikāts ir pirmais solis,
lai saprastu, ko darīt tālāk – vai tie būtu pasākumi,
ko māju iedzīvotāji var veikt ar saviem spēkiem, vai
pilna vai daļēja renovācija.
Ja jūsu mājai vēl nav veikts energoaudits, aicinām vērsties Ādažu Namsaimniekā, mēs palīdzēsim
nokārtot formalitātes un dosim padomu, kā labāk
rīkoties.
Ir būtiski saprast, ka mums visiem kopā ir
mērķtiecīgi jāstrādā, lai uzlabotu māju energoefektivitāti, jo cerības, ka siltuma ražošanas izmaksas
kritīsies, ir diezgan niecīgas. Tāpēc nozīmīgs faktors
siltuma rēķinu samazināšanai ir māju energoefektivitātes pasākumi. Pareizas plānošanas un darbības
rezultātā var sasniegt (tas nozīmē arī apkures rēķina) 30 – 50% efektivitāti.
Mājoklis ir viens no nozīmīgākajiem cilvēka
dzīves kvalitātes rādītājiem. Mūsu kopīgais mērķis
ir nodrošināt mājokļu pilnvērtīgu izmantošanu,
t.sk. progresīvu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu,
mājokļu atjaunināšanu un modernizēšanu, dzīvojot
komfortablā vidē ar prognozējamām izmaksām!
Sacīts – darīts!
JURIS KRŪZE,
SIA „Ādažu Namsaimnieks”valdes loceklis

Ādažu Vēstis
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MOBILAIS DIGITĀLAIS MAMOGRĀFS ĀDAŽOS
SIA „Veselības centrs 4” informē pacientus, ka savu darbu turpina mobilais
digitālais mamogrāfs, kura pieejamība atvieglo saņemt mamogrāﬁjas
(krūšu dziedzeru rentgenoloģisko) izmeklējumu jūsu dzīves vietas tuvumā.
Ar Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm mamogrāﬁjas izmeklējumi ir
par BRĪVU (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar nosūtījumu izmeklējums maksā 2Ls (nosūtījumi der no ģimenes ārsta vai
ginekologa, kuram ir noslēgts līgums ar valsti).
Par Mobilā mamogrāfa izbraukuma graﬁku uz Ādažu novadu interesēties,
kā arī pierakstīties pa tālruni: 67142840, 27866655.
Ādažos mobilais mamogrāfs gaidāms 27. martā un 20. maijā.

Šogad Lielās Talkas vadmotīvs ir

„TĪRA LATVIJA
SĀKAS TAVĀ GALVĀ!”,
un tā mērķis ir aicināt cilvēkus
ne tikai sakopt apkārtni, bet arī savā
ikdienas dzīvē piemērot principus,
kas atbilst Lielās Talkas galvenajam
mērķim – Latvija 2018. gadā ir tīrākā
valsts pasaulē.
Aicinām piedalīties Lielajā Talkā
2013. gada 20. aprīlī.
Gunta Dundure,
Ādažu novada Lielās Talkas
koordinatore

Ādažu novada
ČEMPIONĀTS NOVUSĀ
SENIORIEM

sāksies š.g. 26. martā!
Pieteikties pie Viktora Fedoreka
līdz 21. martam pa tālr. 26443528.
Spēles notiks
otrdienās un ceturtdienās
no plkst.14.00 Gaujas ielā 16.
Ādažu novada pensionāru biedrība
Aicinām seniorus
pievienoties
VĪRU VOKĀLAJAM
ANSAMBLIM!
Nodarbības notiek
otrdienās un ceturtdienās
no plkst. 17.00 līdz 19.00
Kultūras centrā Gaujas ielā 33A.
Vadītājs – Gunārs Freidenfelds,
tālrunis 26411718

Aicinām kungus, kā arī pārus
pievienoties
SENIORU TAUTISKO DEJU
KOLEKTĪVAM!
Nodarbības notiek
pirmdienās un ceturtdienās
no plkst.13.00 līdz 14.30
Kultūras centrā Gaujas ielā 33A.
Vadītāja – horeogrāfe Aija Ērgle.
Tuvāka informācija pie Birutas Krūzes,
tālrunis: 29444371,
e- pasts: birutak@inbox.lv

Pensionāru apvienības
„OPTIMISTS”
kārtējais ikmēneša saiets notiks
20. martā plkst. 13.00
Gaujas ielā 16.
Viesis – SIA „Ādažu Namsaimnieka”
vadītājs
Juris Krūze.
Pensionāru padome

LIELDIENU dievkalpojumi
Ādažu militārās bāzes kapelā
PŪPOLSVĒTDIENA
Svētdien, 24. martā plkst. 15.00
Pūpolu un palmu zaru svētīšana
Kunga Augšāmcelšanās dienas
LIELDIENU sv.Mise
Svētdien, 31. martā plkst. 13.00
Lieldienu ēdiena un ūdens svētīšana
KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA
Svētdien, 7. aprīlī plkst. 15.00
Pēc sv.Mises draudzes Lieldienu agape
Ierodoties armijas bāzē jāuzrāda
personas apliecinošs dokuments
Tuvākā informācija pa tālr. 26434830

sEnIoru LIELDIEnu
sArĪkoJuMs

notiks 2. aprīlī plkst. 14.00
Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A.
Visi mīļi gaidīti.
Pensionāru padome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi
marta mēneša jubilāriem !
90 gadu jubileju svin

Genovefa Zeile

80 gadu jubileju svin

Berta Blūzmane
Zinaida Bumbiere
Berta Gonžalenko
Melita Lācīte
Ārija Repša
Edvīns Zariņš

85 gadu jubileju svin

Skaidrīte Berķe
Filimons Solovjevs

75 gadu jubileju svin

Jānis Bokāns
Tamara Ilina
Valentina Oškalne
Aleksandrs Uļjanovs
Vera Zakorčennaja
Natālija Zariņa

70 gadu jubileju svin

Ināra Bogdanova
Maija Dmitrijeva
Ināra Dzintare
Rasma Enģele
Mārīte Musta
Zdislava Pivore
Larisa Suhareva

Ādažu novada dome

