
Astrīda Spilva,
redaktore

Ar plašu jubilejas koncertu Līgo lau-

kumā 23. maijā deju kolektīvs „Sprigulītis” 

atzīmēja savas pastāvēšanas 40-to gadadie-

nu. Profesionālās koncertskatuves, kas 

papildināta ar plazmas ekrānu, izbūve un 

tai piekļautās telšu pilsētiņas esamība jau 

iepriekšējās dienas novakarē netieši vēstīja 

par plānotā pasākuma vērienīgumu un 

nozīmīgumu. Sestdienas rīta cēlienā ska-

tuves apjoma kvadrātmetrus jau „pie-

laikoja” koncerta dalībnieki ar deju raks-

tiem netieši reklamējot notikumu un aici-

not vakarpusē Līgo laukumā ierasties vēl-

reiz – jau kā „Sprigulīša” jubilejas balles 

gaidītiem viesiem.

Deju kolektīvs dibināts 1968. gadā, kad 

kolhozam „Ādaži” uzticēja sūtīt savus māks-

linieciskās pašdarbības kolektīvus uz Mas-

kavu, lai tie sniegtu koncertus Vissa vienības 

Tautas saimniecības sasniegumu izstādē. 17 

gadus deju kolektīvu vadījis ho reogrāfs 

Imants Magone. Pirmās vietas, goda raksti 

un pat Sarkanais karogs ir balvas, kuras viņa 

virsvadībā „Sprigulītis” izcīnīja konkursos, 

koncertos un deju svētku skatēs. 

Titulu atnes 1975. gads, kad Ādažu 

jauniešu deju kolektīvam piešķir Tautas 

deju ansambļa nosaukumu. Kopā ar Iman-

tu Magoni tika pabūts tuvu un tālu, arī 

Vjetnamā, Francijā, Polijā, Kubā, ASV un 

Kanādā, kur 9. Kanādas Dziesmu un deju 

svētkos iegūta 1. vieta par deju „Ģēr bies 

saule sudrabota”. 

Dziesmu un deju svētki, starptautiskie 

folkloras festivāli, skates, koncerti un 

ne pārtraukts darbs, lai taptu deja, kuru mīl 

dejotāji un kura patīk skatītājiem.     

To, ka dejas prieka baudītāji šajos ga dos 

nav gājuši mazumā, pierādīja gan kuplās 

skatītāju rindas, ko nespēja retināt pat 

nelaikā uznākušā nīgrā lietus viesošanās, 

gan daudzo vieskolektīvu līdzdalība jubilā-

ru rīkotajā koncertā. Deju kolektīva 

„Sprigulītis” bijušo dejotāju sniegums kon-

certa ievadā skaidri apliecināja, ka reiz 

iemācītie deju soļi, arī gadiem ritot, nav 

zaudējuši savu raitumu un raksta noteiktī-

bu. Tikpat izteiksmīgi un aizrautīgi viņu 

aizsākto turpināja TDA „Teiksma”, TDA 

„Liesma”, TDA „Raitais solis”, JDK 

„Ūsiņš”, TDK „Sānsolītis”, JDK „Rūta”, 

JDK „Piebaldzēni” un TDK „Pie bal dzēni”.

Pasākuma veidotāji un jubilāri bija 

pa rūpējušies arī par skanīgu vakara turpinā-

jumu. Grupas „Labvēlīgais tips” nebēdnīgās 

dziesmas un DJ „Japānis” vilinātie deju 

ritmu bīti un skaņu decibeli visiem Ādažu 

iedzīvotājiem atgādināja par jubilejas pasā-

kuma norisi arī labu brīdi pēc saulītes rieta.  

„Paldies organizētājiem! Labi, teicami! 

Rīkojiet vēl! Ādažos kas nebijis!” – nākoša-

jā dienā mutuļoja novada mājaslapas ko -

mentāru sadaļā.  
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Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

! Par Ādažu novada teritorijas plā-

nojuma grozījumu sadaļās „Apbūves 

no teikumi”, „Aizsargjoslu plāns” un 

sa daļas „Ādažu pagasta perspektīvais 

zemes izmantošanas plāns atceltajā 

da ļā – teritorijās pie Lielā Baltezera ar 

applūdinājuma varbūtību vismaz reizi 

simts gados” galīgās redakcijas sabied-

risko apspriešanu

Dome nolēma nodot Ādažu novada 

teritorijas plānojuma grozījumu sadaļās 

„Apbūves noteikumi”, „Aizsargjoslu 

plāns” un sadaļas „Ādažu pagasta perspek-

tīvais zemes izmantošanas plāns atceltajā 

daļā – teritorijās pie Lielā Baltezera ar 

applūdinājuma varbūtību vismaz reizi 

simts gados” galīgo redakciju sabiedriska-

jai apspriešanai (trīs nedēļas) un nodroši-

nāt iedzīvotājiem un institūcijām, kas 

sniegušas atzinumus par plānojuma 1.

redakciju, iespēju iepazīties ar šī plānoju-

ma galīgo redakciju.
! Par grozījumiem Ādažu novada 

do mes budžetā 2009.  gadam

1. Noteikt budžeta ieņēmumu daļu 

2009. gadam 6180645 Ls apmērā. Sadaļā 

„Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi” 

pārskata gadā veiktas korekcijas + 190000 

Ls. Sadaļā „Valsts budžeta transferti” – 

dotācija nodarbinātības pasākumiem veik-

ta korekcija + 1800 Ls, dotācija projekta 

īstenošanai „Garkalnes krustojums” veikta 

korekcija + 15436 Ls. Sadaļā „Paš valdību 

budžeta transferti, t.sk. no rajona pado-

mes dotācija slimnīcai” veikta korekcija + 

100000 Ls. Sadaļā „Budžeta iestāžu ieņē-

mumi, t.sk. budžeta iestāžu maksas pakal-

pojumi” veikta korekcija – 150000 Ls. 

Sadaļā „VK kredīts represēto pieminek-

lim” veikta korekcija + 28154 Ls. 

2.  Noteikt budžeta izdevumu daļu 

2009. gadam 6180645 Ls apmērā. Sadaļā 

„Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim-

niekošana, t.sk. izdevumi attīstības un 

informācijas daļai” veikta korekcija + 

28154 Ls. Sadaļā „Izdevumi objektu 

apsaimniekošanai un uzturēšanai, t.sk. 

SIA „Ādažu namsaimnieks”” veikta korek-

cija + 20000 Ls, un „Pašvaldības objektu 

apsaimniekošana” veikta korekcija + 

35436 Ls. Sadaļā „Veselība (SIA „Ādažu 

slimnīca”)” veikta korekcija + 100000 Ls. 

Sadaļā „Sociālā aizsardzība, t.sk. sociālais 

dienests” veikta korekcija + 1800 Ls.   
! Par detālplānojuma Ādažu novada 

Divezeru ciema nekustamajiem īpašu-

miem „Vecvārnas” un „Jaun vār nas” 

ap stiprināšanu un saistošo noteikumu 

Nr.15 „Saistošie noteikumi par detāl-

plānojuma Ādažu novada Divezeru cie-

ma nekustamajiem īpašumiem „Vec-

vārnas” un „Jaunvārnas” grafisko daļu 

un teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem” izdošanu

Dome nolēma

1. Apstiprināt detālplānojumu Ādažu 

novada Divezeru ciema nekustamajiem 

īpašumiem „Vecvārnas” un „Jaunvārnas”.

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.15 

„Saistošie noteikumi par detālplānojuma 

Ādažu novada Divezeru ciema nekusta-

majiem īpašumiem „Vecvārnas” un „Jaun-

vārnas” grafisko daļu un teritorijas izman-

tošanas un apbūves noteikumiem”.

3. Noteikt, ka detālplānojums īsteno-

jams pa kārtām, pirmajā kārtā izbūvējot 

Rīgas rajona Ādažu novada Divezeru 

ciema detālplānojumā nekustamajiem īpa-

šumiem „Vecvārnas” un „Jaunvārnas” 

paredzētās ūdensapgādes un elektro-

apgādes sistēmas, kā arī ielu pirmo kārtu, 

nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā 

tikai pēc pirmajā kārtā izbūvēto objektu 

pieņemšanas ekspluatācijā.

4. Noteikt, ka detālplānojuma īsteno-

šanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi 

plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu 

uzlabošanai un detālplānojuma īstenoša-

nas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

5. Noteikt, ka adreses jaunizveidota-

jiem apbūves gabaliem tiek piešķirtas tikai 

pēc tam, kad ir nodoti ekspluatācijā pir-

majā kārtā izbūvējamie objekti vai kad 

pirmajā kārtā izbūvējamiem objektiem ir 

izstrādāti un Ādažu novada būvvaldē 

akceptēti būvprojekti, novērtētas pirmajā 

kārtā izbūvējamo objektu izmaksas un 

starp Ādažu novada domi un plānojuma 

ierosinātāju vai tā tiesību pārņēmēju(-iem) 

ir noslēgta rakstiska vienošanās, kas garan-

tē detālplānojuma īstenošanas pirmajā 

kārtā paredzēto objektu izbūvi un kurā 

ietvertas pirmajā kārtā izbūvējamo objek-

tu izmaksas, un kad plānojuma ierosinātā-

ji vai tā tiesību pārņēmēji šo vienošanos ir 

reģistrējuši Zemesgrāmatā.
! Par PSIA „Ādažu slimnīca” pamat-

kapitāla palielināšanu

Dome nolēma palielināt Pašvaldības 

SIA „Ādažu slimnīca” pamatkapitālu par 

50000 Ls, Ādažu novada domei apmaksā-

jot pamatkapitālu naudā un pretī saņemot 

attiecīgu kapitāla daļu skaitu. Apstiprināt 

Pašvaldības SIA „Ādažu slimnīca” pamat-

kapitāla palielināšanas noteikumus un sta-

tūtu grozījumus.
! Par Ādažu novada domes dalību 

Pierīgas reģiona pašvaldību iestādes 

„Izglītības, kultūras un sporta pārvalde” 

dibināšanā 

Dome nolēma piedalīties Pierīgas 

reģiona pašvaldību iestādes „Izglītības, 

kultūras un sporta pārvalde” dibināšanā .
! Par deleģējumu PSIA „Ādažu glāb-

šanas dienests” sastādīt admi ni stra tīvā 

pārkāpuma protokolus

Dome nolēma pilnvarot sastādīt admi-

nistratīvā pārkāpuma protokolus par ad mi-

nistratīvajiem pārkāpumiem pēc Latvijas 

Administratīvā pārkāpuma ko  dek sa 58., 

69., 75., 100., 106., 167.1., 172., 179., 194.3., 

197., 201.43.,202.  panta Pašvaldības SIA 

„Ādažu glābšanas dienests” darbiniekus: 

Aināru Zvilnu, Daini Meiju, Dmitriju 

Grigorjevu, Oskaru Brīvkalnu, Andri 

Johansonu, Intaru Kukuli.

Ādažu novada domes 

informatīvais izdevums 

«Ādažu Vēstis».

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. 

Ādažu novada domes lēmumi
2009. gada 26. maijā

> 3. lpp.
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! Par grozījumiem saistošajos noteiku-

mos Nr. 8 „Par reklāmas izvietošanu 

pub liskās vietās Ādažu novada terito rijā”  

Dome nolēma izdarīt Ādažu novada 

domes 2007. gada 27. februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 8 „Par reklāmas izvietoša-

nu publiskās vietās Ādažu novada teritori-

jā” šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.15  

punktu: „Afišas izvietošanai ar galveno 

arhitektu jāsaskaņo izvietojamās afišas 

projekts (krāsa, šrifts, izmērs)”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākošajā dienā pēc publicēšanas lairakstā 

„Ādažu Vēstis”.
! Par aizņēmuma ņemšanu Ādažu 

novada domes Eiropas Savienības 

Ko hēzijas fonda līdzfinansētā projekta 

īstenošanai

1.  Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 

550000 LVL apmērā Kohēzijas fonda līdz-

finansētā projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Ādažos” īstenoša-

nai.

2.  Noteikt, ka aizņēmums ņemams uz 

termiņu, ne mazāku par 10 gadiem, ar 

atlikto maksājumu uz 2 gadiem, saskaņā ar 

Valsts kases noteikto procentu likmi.

3.  Kredīta atmaksu garantēt ar paš-

valdības budžetu.

4.  Atcelt Ādažu novada domes 2009.

gada 17. februāra lēmuma Nr.19 3. 

punktu.
! Par Kadagas katlu mājas rekonstruk-

ciju

Pamatojoties uz 2008. gada 08. de -

cem brī noslēgto līgumu par siltum en er-

ģijas ražošanu un AS „LAFIPA”, SIA 

„Ādažu namsaimnieks” un SIA „Balt-

eneko” pārstāvju kopīgi sastādīto un 

parakstīto defektācijas aktu par Kadagas 

katlu mājas tehnoloģisko iekārtu tehnis-

ko stāvokli, Ādažu novada dome nolēma 

piekrist, ka SIA „Balteneko” veic Kadagas 

katlu mājas rekonstrukciju. Investīciju 

atmaksas termiņš 10 gadi. Uzdot SIA 

„Ādažu namsaimnieks” noslēgt līgumu 

ar „Balteneko”.
! Par Kadagas pirmsskolas izglītības 

iestādes dibināšanu un tās nolikuma 

apstiprināšanu

Dome nolēma dibināt Kadagas pirms-

skolas izglītības iestādi ar juridisko adresi 

– Rīgas rajons, Ādažu novads, Kadaga, 

„Mežavēji”. Apstiprināt dibināmās Ka -

dagas pirmsskolas izglītības iestādes noli-

kumu un virzīt Izglītības un zinātnes 

ministrijas izvērtēšanai Kadagas pirmssko-

las izglītības iestādes vadītājas amatam 

Irēnu Kuzņecovu.
! Dome izskatīja citus juridisko un 

fizisko personu iesniegumus un pie ņē-

ma lēmumus šajos jautājumos.

Ådažu novada domes...
> 2. lpp.

Arvis Engelbergs,
PSIA „Ādažu namsaimnieks” 
valdes loceklis

Informācija par Kadagas katlu 

mājas problēmām un tehnisko 

stāvokli pēdējā laikā nodarbina 

daudzu Kadagas iedzīvotāju prātus. 

Mēģināsim sniegt skaidrojumu par 

esošo situāciju un iespējamiem 

risinājumiem. 

Esošās katlu mājas iekārtas tika 

rekonstruētas 2001. gadā, uzstādot divus 

1120 kW „Paromat-Simplex” ūdens sil-

dāmos katlus. Tomēr jau pirmajos 

darbības gados jaunajā katlumājā notika 

virkne avāriju. Kā minēts SIA „NITS” 

2005. gada siltumtehniskā novērtējuma 

atskaitē, galvenie to cēloņi ir ievērojamie 

ūdens zudumi dzīvojamo ēku iekšējās sil-

tuma sadales sistēmās 2001. – 2004. gada 

apkures sezonās – 354, 1038 un 225 m3 

(salīdzinājumam 2008./2009.g. apkures 

sezonā 70 m3 ar visām katlu avārijām), jo 

iedzīvotāji savām vajadzībām izmantoja 

karsto ūdeni no apkures sistēmas. 

Dzīvojamās mājās nav centralizētas karstā 

ūdens apgādes, līdz ar to nesankcionētais 

ūdens ņemšanas apjoms bija lielāks nekā 

katlu mājas ūdens mīkstināšanas iekārtas 

jauda. Tas izraisīja katlakmens slāņa 

veidošanos slēgtajās katlu frontālajās 

daļās, kas savukārt radīja metāla struktūras 

un iekšējo mehānisko spriegumu izmaiņas 

pārkaršanas rezultātā un vairākkārtējus 

virsmu plīsumus. Aizauga ne tikai katli, 

bet arī trases, māju iekšējie siltumtīkli un 

radiatori. 

Jau 2005. gadā eksperts ieteica veikt 

katlu kapitālo remontu, nomainot 

frontālās sienas plāksnes, bet jau toreiz 

plāns bija grūti realizējams, jo tāda modeļa 

katlus vairs neražoja.

Esam darījuši visu, lai uzlabotu 

situāciju, samazinātu katlu slodzi un 

palielinātu siltumatdevi. 2006./2007. g. 

apkures sezonā  ar dāņu reaģentu skalojām 

trases. Turpmākajos gados ar speciālu 

reaģentu veicām ūdens sagatavošanu. 

Rekonstruējām siltuma mezglus mājās. 

Diemžēl pagājušajā apkures sezonā katli 

plīsa vairākkārt, un arī turpmāk nav 

garantijas, ka tie spēs izturēt bargāku 

salu. 

Šogad atkal vērsāmies pie speciālistiem 

pēc padoma. SIA „Lafipa” slēdziens – 

katli ir bojāti, nepieciešama to nomaiņa. 

Lai nodrošinātu katlu mājas ilglaicīgu 

darbību, nepieciešams atdalīt katlu mājas 

ūdens kontūru no siltumtīkliem, uzstādot 

siltummaini.  

Ko darīt? Katlu nomaiņai nepieciešami 

līdzekļi. Domes budžetā to nav, ar PSIA 

„Ādažu namsaimnieks” vēl daudzi nav 

norēķinājušies par siltumu iepriekšējā 

apkures sezonā. Kā viens no iespējamiem 

risinājumiem ir remontu par saviem 

līdzekļiem uzticēt siltuma ražotājam SIA 

„BaltEneko”. Esam veikuši pārrunas, un 

uzņēmums piekrīt izskatīt piedāvāto vari-

antu. Šāds sadarbības modelis veiksmīgi 

darbojas Ādažu centra ciematā. Iekārtas 

pieder ražotājam, kas par tām atbild un 

nepieciešamības gadījumā par saviem 

līdzekļiem remontē. 

Tuvākajā laikā tiks veikti aprēķini. 

Lai nesadārdzinātos maksa par siltumu, 

Āda žu novada dome ir noteikusi, ka 

aprēķinos iekļaujamais iekārtu atmak sā-

šanās periods nevar būt mazāks par desmit 

gadiem. 

Iedzīvotājus lūdzam pilnvarot savus 

pārstāvjus (tie var būt arī māju vecākie), 

kurus aicinām iepazīties ar aprēķiniem un 

palīdzēt labākā varianta izvēlē, lai 

pieņemtu pareizo lēmumu. Jārīkojas ir 

nekavējoties, jo vasara paies ātri un ziema 

nav aiz kalniem.  

Par Kadagas katlumājas jautājumiem



Inga Zvidra,
projektu vadītāja

Iepriekšējo mēnešu laikā Ādažos 

tika spriests par LEADER veida 

pasākumu ieviešanas iespējām un 

nepieciešamību Ādažu novadā. 

LEADER mērķis ir iedrošināt un 

atbalstīt iedzīvotājus, palīdzot tiem plānot 

savas teritorijas tālāku nākotni. Tas ietver 

mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas 

aktivitātes lauku attīstībai, lai uzlabotu 

dzīves kvalitāti, domājot par ekonomiska-

jiem un sociālajiem uzlabojumiem, kā arī 

vides saglabāšanas iespējām. LEADER 

pasākumi tiek īstenoti, balstoties uz vietē-

jo attīstības stratēģiju, kas paredzēta skaid-

ri noteiktu tādu vietējā līmeņa problēmu 

risināšanai, kas aktuālas konkrētās lauku 

teritorijas (Ādažu novadā tā ir visa novada 

teritorija) iedzīvotājiem. Stratēģijas izstrā-

de, saskaņošana un īstenošana tiek uzticēta 

vietējām partnerībām (vietējām rīcības 

grupām), kuras apvieno pārstāvjus no 

dažādiem lauku attīstībā iesaistītiem sek-

toriem (pašvaldībām, nevalstiskām organi-

zācijām un uzņēmumiem). Vietējā rīcības 

grupa ir oficiāli reģistrēta biedrība vai 

nodibinājums, kas darbojas noteiktā lauku 

teritorijā, pārstāv šīs teritorijas iedzīvotāju 

intereses un rūpējas par lauku attīstības 

jautājumiem vietējā līmenī.

Ņemot vērā LEADER sniegtās priekš-

rocības un iespējas tās īstenot Ādažu nova-

dā, 2009. gada 29. aprīļa pēcpusdienā Āda-

žu novada domes ēkā kopā sanāca vietējo 

uzņēmumu, nevalstisko organizāciju, Āda-

žu pašvaldības un tās iestāžu, kā arī fizisko 

personu pārstāvji ar mērķi dibināt Ādažu 

vietējo rīcības grupu. Doma veidot biedrī-

bu nostiprinājās pēc Rīgas plānošanas re -

ģio  na Informācijas centra un Ādažu no  va-

da domes kopīgi rīkotā semināra „LEADER 

veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai”, 

kura laikā tā apmeklētājiem bija iespēja 

sīkāk iepazīties ar programmas sniegtajām 

iespējām un nosacījumiem, kā arī citu 

biedrību pieredzi, īstenojot LEADER 

veida pasākumus savās teritorijās.

Kā liecina citu vietējo rīcības grupu 

sniegtā informācija, izmantojot LEADER 

atbalstu, var tikt īstenoti dažādi projekti - 

iekārtoti bērnu rotaļu laukumi, izveidoti 

tūrisma, informācijas vai dienas centri, 

attīstīti jauniešu vai citu interešu grupu 

klubiņi, iegādāts sporta inventārs, veikta 

pagalmu un ielu infrastruktūras uzlaboša-

na, brīvā laika pavadīšanas telpu labiekār-

tošana, sporta laukumu izbūve vai pilnvei-

došana u.c. Un, tā kā savas ieceres un sapņi 

Ādažu novada teritorijas attīstībai ir ne 

tikai Ādažu novada domei, bet arī uzņē-

mumiem, nevalstiskajām organizācijām un 

iedzīvotājiem, tika nodibināta Ādažu vie-

tējā rīcības grupa.

Ādažu vietējās rīcības grupas dibināša-

nas sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki un, 

kā liecina sanāksmes norise, biedrības dibi-

nātājiem jau izdodas nonākt pie kopīga 

viedokļa. Ņemot vērā tā nozīmību, sanāk-

smē visilgāk tika diskutēts jautājums par 

biedrības nosaukumu. No 10 piedāvāta-

jiem variantiem uz balsošanu otrajā kārtā 

tika izvirzīti 2: biedrība „Gaujas Part ne-

rība” un „Partnerība „Lejasgauja””. Atkār-

toti balsojot, par labāko tika atzīts nosau-

kums „Gaujas Partnerība” (partnerības 

prin cips tiek uzsvērts, jo biedrībā kopā dar-

bosies pašvaldības, uzņēmumu, sabiedrisko 

organizāciju un iedzīvotāju pārstāvji). 

Biedrības statūtos noteikti sekojoši 

darbības mērķi:

1.  Veicināt un atbalstīt sabiedrības 

iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;

2.  Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgt-

spējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabied-

rības līdzdalības principus;

3. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldī-

bu un nevalstiskajām organizācijām, uzņē-

mumiem un citām institūcijām Latvijā un 

ārvalstīs, veicinot biedrības „Gaujas 

Partnerība” teritorijas attīstību;

4.  Veicināt kopienu sadarbības tīkla 

veidošanos;

5.  Koordinēt un piesaistīt finansiālos, 

materiālos, intelektuālos un cita veida 

resursus Partnerības mērķu sasniegšanai;

6.  Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intere-

ses nacionālā un starptautiskā līmenī.

Biedrības dibinātāji valdē ievēlēja 3 

valdes locekļus: fiziskas personas Jāni 

Pērkonu un Guntu Dunduri, kā arī SIA 

„Leģend Gold” pārstāvi Inetu Martuzāni, 

kurām būs tiesības vienpersoniski pārstā-

vēt biedrību pēc tās reģistrēšanas Biedrību 

un nodibinājumu reģistrā. Jau biedrības 

dibināšanas sanāksmē tās dibinātāji vieno-

jās sākt darbu pie Ādažu vietējās attīstības 

stratēģijas izstrādes. Plānots, ka nākamajā 

kopā sanākšanas sēdē tiks diskutēts par 

stratēģijas pirmo uzmetumu.

Biedrība ir atvērta visiem un tajā tiek 

aicināti iestāties arī citi uzņēmēji, neval-

stiskas organizācijas un iedzīvotāji, kas 

darbojas vai dzīvo konkrētajā administra-

tī vajā teritorijā un vēlas piedalīties attīstības 

stra tēģijas izstrādē un īstenošanā. Sīkāka 

un aktuālākā informācija par Ādažu vie-

tējās rīcības grupas darbību pieejama Āda-

žu novada domes mājas lapas www.adazi.

lv sadaļā „Aktualitātes”. 

4 Ādažu Vēstis 2009. gada jūnijs
 

Nodibināta Āda�u vietējā rīcības grupa � 
biedrība �Gaujas Partnerība�
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Baiba Pare

„Labāk jaunus iespaidus un pieredzi, 

nevis konfekšu kārbu,” priecīgi saka 

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni 

pēc balvas saņemšanas. UNESCO 

Starptautiskās nedēļas „Izglītība vi  siem” 

eseju konkursa viena no pieciem laureā-

tiem – Ādažu Brīvā Valdorfa skola. Tās 

pārstāvji viesojās „Skrivanek Latvia” 

Valodu skolā un tikās ar angļu valodas 

pasniedzēju Paulu Antoniju Rodžersu 

(Paul Anthony Rogers). Tā bija balva 

par lielisku darbu izsludinātajā eseju 

konkursā.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 8. klases 

skolniece Agnese Andersone un 9. klases 

skolniece Linda Kalniņa pēc nodarbības 

atzina, ka tikšanās bijusi ļoti aizraujoša, 

īpaši – iespēja diskutēt par visdažādākajām 

tēmām. Saziņā ar pasniedzēju, kas runā 

tikai svešvalodā, bērniem noderējusi jau 

iepriekš gūtā pieredze, jo arī pašu skolā 

angļu valodu māca skolotājs no Lielbri-

tānijas. Skolēni pēc nodarbības smaidot 

stāsta, ka viņiem patikusi Valodu skolas 

pasniedzēja atraktivitāte un spēja sarunās 

iesaistīt visus bērnus, pat pašus mazākos 

no 3. klases, kuri bija atbraukuši līdz. 

„Domājot par eseju konkursa tēmu – 

izglītību, balvas nolēmām izvēlēties tā -

das, lai tās būtu kā ieguldījums skolēnu 

zi nāšanās, interešu izaugsmē un vēlmē 

izzināt aizvien ko jaunu. Tāpēc konkursa 

balvā piecām labākajām skolām devām 

iespēju tikties ar lieliskiem pasniedzē jiem, 

kam svešvaloda ir dzimtā valoda,” saka 

„Skrivanek Latvia” direktore Aiga 

Veckalne.

18. maijā noslēdzās UNESCO Starp-

tautiskās nedēļas „Izglītība visiem” eseju 

konkurss Latvijas skolu jauniešiem. Ādažu 

Brīvā Valdorfa skola, Salaspils 1. vidusskola, 

Talsu rajona vakara un ne klātienes vid-

usskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija un 

Uzvaras vidusskola ir tās skolas, uz kurām 

dosies „Skrivanek Latvia” Valodu skolas 

svešvalodu pasniedzēji, kam sveš valoda ir 

dzimtā valoda, lai runātu par izglītības 

nozīmi un vadītu divu stundu atraktīvu un 

interaktīvu svešvalodas no  darbību. Kon-

kur sam pieteicās 20 Latvijas skolas, un tika 

saņemtas interesantas esejas un kolorīti iesi-

eti darbi. Jaunieši rakstījuši, cik vien muļa 

un neinteresanta būtu viņu dzīve, ja nepras-

tu lasīt un rakstīt, cik daudz pār pratumu 

sagaidītu cilvēkus un cik grūti tad būtu 

dzīvot pasaulē. Daudzi skolēni rak stījuši ne 

tikai par dzimtās valodas nozīmi, bet arī 

uzsvēruši, cik svarīgi ir zināt arī svešvalodas, 

kas paver jaunas un plašas iespējas.

UNESCO ese�u konkursa laureāti

Ādažu evaņģēliski luteriskā drau-

dze 2009. gada 4. jūlijā ielūdz uz otro 

„Draudzes dienu”. 

Baltezera baz nīcas telpās un plašajā 

baznīcas dārzā jau otro gadu pēc kārtas 

notiks pasākums visai ģimenei ar 

spēlēm un nodarbībām mazajiem, 

lekcijām un konkursiem pie au-

gušajiem. Klausītājus priecēs dzīvā 

mūzika, bet mazie būs sajūsmā par 

uzpūšamo atrakciju „Gaisa pils”. 

Pulcēšanās un reģistrācija sākas no 

plkst. 10.00.

Ar svētbrīdi baznīcā plkst. 10.30 

„Draudzes diena” tiks oficiāli atklāta un 

turpināsies līdz pat vakaram. Visiem 

dalībniekiem būs sarūpēts arī cienasts.

Mīļi gaidīti ir visi Ādažu un Baltezera 

apkārtnes iedzīvotāji, kas vēlas ko vairāk 

uzzināt par draudzes un baznīcas dzīvi. 

Lūdzam pieteikties līdz pat jūnija 

beigām Baltezera baznīcā vai pa telefonu 

29516790 un papildus informācijai 

ieskatīties draudzes mājas lapā 

www.baltezerabaznica.lv

Baiba Baumane-Ģīle, 

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze

Ādažu evaņģēliski luteriskā 
draudze aicina uz otro 

„DRAUDZES DIENU” 4. �ūli�ā

UNESCO eseju konkursa laureāti no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas
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Ir noslēgušās 2009. gada pašvaldību vēlēšanas, kurās Latvijas iedzīvotāji balsojot varēja izvēlēties savam novadam vai pilsētai 

tīkamāko partiju un vēlamākos deputātus.  

Ādažu novadā no 6261 balsstiesīgiem vēlētājiem vēlēšanās piedalījās 3591 vēlētāji jeb 57,35%.

Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlē�anu zīmju skaits
N.p.k. Kandidātu saraksta nosaukums Procenti no kopējā balsu skaita Iegūto deputātu vietu skaits

 1. Politiskā partija 

“Rīgas apriņķa novadu apvienība” 

65.187 11

 2. Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK  5.109 1

 3. “Tautas partija”  3.769 0

 4. Politisko partiju apvienība 

“Saskaņas Centrs” 

 8.738 1

 5. “DEMOKRATI.LV”  2.485 0

 6. “Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku 

partija”/”Latvijas Zaļā partija” 

 3.183 0

 7. Partija “LPP/LC”  9.771 2 

2009. gada pa�valdību vēlē�anās ievēlētie 
Āda�u novada domes deputāti:

N.p.k.  Saraksta nosaukums  Vārds, uzvārds 

 1.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Normunds Breidaks 

 2.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Pēteris Balzāns 

 3.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Pēteris Pultraks 

 4.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Ieva Roze 

 5.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Liāna Pumpure 

 6.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Dainis Popovs 

 7.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Valērijs Bulāns 

 8.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Jānis Duks 

 9.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Juris Krūze 

 10.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Kerola Koziola 

 11.  Politiskā partija “Rīgas apriņķa novadu apvienība”  Jānis Ruks 

 12.  Apvienība “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK  Marika Ģederte 

 13.  Politisko partiju apvienība “Saskaņas Centrs”  Karina Tinamagomedova 

 14.  Partija “LPP/LC”  Armands Alferovs 

 15.  Partija “LPP/LC”  Adrija Keiša 

2009. gada 6. �ūni�a 
Ādažu novada domes vēlēšanu rezultāti

SIA �Āda�u namsaimnieks� paziņo
Vasaras periodā starp apkures sezonām 

Āda�u centra un Kadagas ciematu daudzdzīvokļu māju apkures sistēmās

TIKS UZTURĒTS SPIEDIENS!

Apkures sistēmas remonta darbus (radiatoru, ventiļu maiņu u.c.) 
lūdzam saskaņot ar SIA �Āda�u namsaimnieks�.
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Politiskā partija „Rīgas apriņķa novadu apvienība”

N.p.k. Kandidāta vārds, uzvārds Balsu skaits 

1. Normunds Breidaks 3333 

2. Pēteris Balzāns 2666 

3. Pēteris Pultraks 2595 

4. Ieva Roze 2569 

5. Liāna Pumpure 2536 

6. Dainis Popovs 2388 

7. Valērijs Bulāns 2299 

8. Jānis Duks 2297 

9. Juris Krūze 2287 

10. Kerola Koziola 2274 

11. Jānis Ruks 2272 

12. Vita Abricka 2233 

13. Artūrs Sondors 2229 

14. Andrejs Červinskis 2225 

15. Renārs Avetisjans 2220 

16. Zigurds Blūzmanis 2194 

17. Gundars Leonovičs 2187 

18. Jānis Ramza 2172 

  

Partija „LPP/LC

N.p.k. Kandidāta vārds, uzvārds Balsu skaits 

1. Armands Alferovs 398 

2. Adrija Keiša 397 

3. Artis Brūvers 381 

4. Jānis Veinbergs 367 

5. Anna Šiškoviča 361 

6. Raimonds Butkāns 354 

7. Raimonds Rībens 340 

8. Ēriks Drīliņš 337 

9. Rodrigo Jaunups 337 

10. Elgars Retigs 334 

11. Juris Kuršītis 330 

12. Sigita Gaisina 329 

13. Alfrēds Liberts 321

 

Apvienība 

„Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK

Np.k. Kandidāta vārds, uzvārds Balsu skaits 

1. Marika Ģederte 207 

2. Arnis Ločmelis 207 

3. Jānis Krasikovs 207 

4. Denēza Bērziņa 206 

5. Agnis Raugze 196 

6. Krišs Balodis 186 

Politisko partiju apvienība 

„Saskaņas Centrs”

N.p.k. Kandidāta vārds, uzvārds Balsu skaits 

1. Karina Tinamegomedova 379 

2. Juris Antonovs 362 

3. Lauris Valainis 359 

4. Lidija Golubkova 355 

5. Irina Ņesterova 346 

6. Rolans Savvins 341 

7. Mārtiņš Tūters 319 

8. Mikus Rullis 317 

„Tautas partija”

N.p.k. Kandidāta vārds, uzvārds Balsu skaits 

1. Aivars Dundurs 176 

2. Gunta Dundure 153 

3. Melānija Lielbārde 140 

4. Edgars Krūze 139 

5. Astrīde Metene 137 

6. Mareks Joniškāns 134 

7. Jānis Popovs 134 

8. Normunds Zviedris 130 

9. Harijs Horsts 126 

10. Ineta Martuzāne 125 

11. Baiba Voicehoviča 120

 

„Demokrāti.lv”

N.p.k Kandidāta vārds, uzvārds Balsu skaits 

1. Iveta Balaševa 116 

2. Kārlis Skujiņš 111 

3. Evija Skujiņa 105 

4. Elīna Eglīte 104 

5. Guna Āboltiņa 104 

6. Jānis Bērziņš 102 

7. Ilona Veigule 100 

„Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija”, 

„Latvijas zaļā partija”

N.p.k. Kandidāta vārds, uzvārds Balsu skaits 

1. Aina Giptere 133 

2. Andris Deglavs 116 

3. Aivars Vītiņš 112 

4. Mārcis Purviņš 111 

5. Ilona Krēsliņa 110 

6. Santa Vandāne 109 

7. Mihails Sudakovs 108 

Kandidātu saraksti saņemto balsu skaita secībā
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Inga Zvidra,
projektu vadītāja

2009. gada 11. maijā Valsts izglītības un 

attīstības aģentūrā tika parakstīti pir mie 

deviņi līgumi (vienošanās) par fi nansējuma 

saņemšanu Eiropas Reģio nālās attīstības 

fonda (ERAF) aktivitātē „Kvalitatīvai 

dabaszinātņu apguvei atbil stošas materiālās 

bāzes nodrošināšana”. (Kopumā tuvāko 

mē nešu laikā tiks no slēgti līgumi par 

dabaszinātņu kabinetu mo dernizāciju 221 

Latvijas vidusskolā.) Vienošanos par pro-

jekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 

atbil stošas mate riā lās bāzes nodrošināšana 

Ādažu vidusskolā” īstenošanu minētās 

ak tivitātes ietvaros parakstīja arī Ādažu 

novada domes priekš sēdētājs Normunds 

Breidaks. Projekta ietvaros tiks īstenotas 

šādas aktivitātes: vispārējās vidējās izglītības 

dabas zinību virziena un matemātikas pro-

grammu īste nošanai nepieciešamo ma  te-

riāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde 

un uzstā dīšana; vispārējās vidējās izglītības 

dabas zinību virziena un matemātikas kabi-

netu reno vācijas darbi.

Iespēja saņemt ERAF līdzekļus ir 

no zīmīgs atbalsts Ādažu vidusskolai, lai 

izveidotu mūsdienīgu materiāli tehnisko 

bāzi kvalitatīvai un pilnvērtīgai dabas-

zinātņu apguvei. 

Projekts uzsākts 2009. gada maijā un 

ilgs 18 mēnešus. Vispārējās vidējās izglī-

tības da baszinību virziena un mate-

mātikas kabinetu renovācijas darbus 

plānots veikt šī gada vasarā, savukārt 

vispārējās vidējās izglītības dabaszinību 

virziena un mate mātikas programmu 

īstenošanai nepie ciešamie materiāl teh-

niskie līdzekļi un aprīkojums tiks iegā-

dāti centralizēta iepirkuma rezultātā, un 

to organizē LR Izglī tības un zinātnes 

ministrija.

Projekta kopējās izmaksas – 98 392 

LVL, no kuriem 83 633 LVL plānots 

līdzfinansēt ar ERAF līdzekļiem.

  Parakstīta vienošanās par pro�ekta „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 

nodrošināšana Ādažu vidusskolā” īstenošanu

Ādažu novada dome paziņo, ka ar 

Ādažu novada domes 26.05.2009. sēdes 

lēmumu prot. Nr.10.p.1 tiek uzsākta 

Ādažu novada teritorijas plānojuma 2006. 

– 2012.gadam grozījumu galīgās redakci-

jas sabiedriskā apspriešana atbilstoši 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.833 

„Vietējās pašvaldības teritorijas plānoša-

nas noteikumi”. Sabiedriskās apspriešanas 

termiņš tiek noteikts trīs nedēļas no pub-

likācijas dienas laikrakstā „Latvijas 

Vēstnesis”.

Iepazīties ar Ādažu novada teritorijas 

plānojuma grozījumu galīgo redakciju un 

atkārtoti iesniegt atzinumus un at  sauk-

smes iespējams Ādažu novada domē, 

Gaujas ielā 16 (2.stāvā), Ādažos un Ādažu 

novada būvvaldes vestibilā, Muižas ielā 5 

(2.stāvā), Ādažos pirm dienās no 10.00 

līdz 12.30 un no 14.00 līdz 17.30, 

piektdienās no 9.00 līdz 14.30, pārējās 

darba dienās no 8.30 līdz 12.30 un no 

14.00 līdz 16.30 (tālr.67895710), kā arī 

Ādažu novada domes mājas lapā www.

adazi.lv. Rakstiskus ierosinājumus un 

priekš liku mus sabiedriskās apspriešanas 

termiņā var iesniegt Ādažu novada domei 

(Gaujas ielā 16, Ādažos, LV-2164) ar 

norādi „Ierosinājums/priekšlikums teri-

torijas plānojuma grozījumu galīgai 

redakcijai” vai ierakstīt Atsauksmju 

grāmatā izstādes vietā Ādažu novada 

būvvaldē.

Ieinteresētās personas var saņemt 

paskaidrojumus par Ādažu novada terito-

rijas plānojuma grozījumu galīgo redakciju 

Ādažu novada domes būvvaldē pie terito-

rijas plānojuma grozījumu izstrādes 

vadītāja S.Grīnberga (tālr. 29492215). 

Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirm-

dienās un ceturtdienās no plkst. 11.00 

līdz 13.00.

Paziņojums par Āda�u novada (pagasta) teritorijas plānojuma 
2006. � 2012. gadam grozījumu galīgās redakcijas 

SABIEDRISKO APSPRIE�ANU

Vienošanos par projektu paraksta Normunds Breidaks
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Mūsdienu medicīna ir cieši saistīta 

ar kvantu terapiju, kas ir viena no 

kvantu medicīnas metodēm. Tā ir 

bezmedikamentu ārstniecība, kurā 

izmanto lāzera – infrasarkanās, 

elektromagnētiskās un redzamās 

gaismas staru dziedinošās īpa šības. 

Kvantu terapiju efektīvi pielieto 

vairāk nekā 200 slimību ārstēšanā, 

kā arī iesaka kā saslimšanu profilak-

si un reha bilitāciju.

Terapeitiskos nolūkos lieto zemas jau-

das lāzera starojumu, kas kontaktā ar ādu 

spēj ievadīt fotona enerģiju dziļi audos, kur 

tā biomolekulārā līmenī iedarbojas uz 

cilvēka organisma audu šūnām un nor-

malizē to darbību, bet tas savukārt veicina 

organisma dabisko dziedināšanas procesu.

Lāzerterapija veicina vielmaiņas proce-

sus šūnu līmenī, tādēļ uzlabojas mi  kro cir-

kulācija, mazinās sāpes un iekaisums, ātrāk 

sadzīst bojātie audi un tiek stimulēta 

imūnsistēmas darbība. Ja lā zerterapiju lieto 

paralēli medikamentozai ārstēšanai, cilvēks 

izveseļojas 2–3 reizes ātrāk. Turklāt arī 

iespējams pilnīgi vai daļēji atteikties no 

medikamentu lieto šanas.

Lāzerterapija pielietojama, ārstējot iek-

šējo orgānu, balsta un kustību aparāta – 

mugurkaula, kaulu un locītavu –, uro-

loģiskās un ginekoloģiskās, LOR, ķi  rur-

ģiskās, neiroloģiskās un ādas saslim šanas, 

kā arī palīdz pediatrijā, stomatoloģijā un 

kos metoloģijā.

Lāzerterapijas izmantošanas priekš-

rocības – procedūra ir nesāpīga, netoksiska, 

pacientam ērti pielietojams, efektīvs ārstē-

šanas veids, kam nav blakus iedarbības 

efektu. Viena lāzerterapijas procedūra ilgst 

10-15 minūtes, ārstēšanas kurss – aptuveni 

10 procedūras.

Procedūras veic sertificēta ārste, lā zer-

terapijas speciāliste dr. Anita Bernharde 

Ādažu poliklīnikā. Iespējamas arī ultra ska-

ņas procedūras, magnetterapija, fotohro-

moterapija, kā krāsu terapija, gaismas 

terapija – ārstēšana ar biotronu lampu, kā 

arī  inhalācijas procedūras ar medikamen-

tiem un šķīdumiem.

Pieņemšanas laiki Ādažu poliklīnikā 

darba dienās no 9.00 līdz 14.00, sestdienās 

pēc vienošanās. Tālrunis 67997990, mob. 

29470411. www.lazerterapijasprakse.lv 

TERAPEITISKĀ LĀZERA IESPĒJAS 
un pielietošana medicīnā

Astrīda Spilva,
redaktore

Tas ir cilvēka dabā, savas prasmes 

samērot ar cita varēšanu. Maija beigās 

Ādažu sporta centrā jau otro gadu notika 

Draudzības sacensības peldēšanā, kas pul-

cēja gandrīz 80 dalībniekus. Sadalīti dažā-

dās vecuma grupās, 7 –18 gadus veci pel-

dētāji pārstāvēja Ādažu, Babītes, Inču-

kalna, Krimuldas komandas, 50 metru 

distancē sacenšoties visās klasiskajās pel-

dēšanas disciplīnās.

Ādažu peldētājus visveiksmīgāk pār-

stāvēja Matīss Briedis, izcīnot pirmo 

vietu tauriņstila peldējumā. Tomasam 

Kon tikēvičam otrā vieta peldējumā uz 

muguras un brasā. Mārtiņš Pavasars 

bija trešais peldējumā uz muguras. 

Aleksandrs Krusts – ceturtais, peldot 

kraulā, Mārtiņam Bulānam tāds pat 

sasniegums, peldot uz muguras. Šajā 

disciplīnā piektā vieta arī Lindai 

Lediņai.

DRAUDZĪBAS SACENSĪBAS PELDĒ�ANĀ

Fo
to

: A
st

rī
da

 S
pi

lv
a

Fo
to

: A
st

rī
da

 S
pi

lv
a

Dr. Anita Bernharde
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
jūnija mēne�a jubilāriem !

 Iegūsti veselību un 
dzīvesprieku,

pievienojies CIGUN 
vingro�anas grupai Āda�os! 

Cigun ir sena ķīnie�u 
atveseļo�anas vingro�ana, kas 

maina visu: veselību, pa�sajūtu, 
emocijas, domā�anu!

Pirmā nodarbība 
17. jūnijā plkst. 18:30. 

Nodarbības vada sertificēta 
instruktore Maira Gūtmane.

Vairāk informācijas: 29289859; 
inese@1080.lv

AICINĀM UZ SALIDOJUMU 
1999. gada 12.a un 12.k klases absolventus 2009. gada 11. �ūni�ā. 

Pieteikties pa tālruni 26442380 – Aija, 29459509 – Diāna. 

Pasākumi Ādažu kultūras namā

Trešdien, 17. jūnijā  plkst. 13.00

pensionāru kluba „Optimists” saietā

tikšanās ar Sirds veselības kabineta med-

māsiņu Maiju Kronbergu.

Sirdsmāsiņas Maijas ieteikumi

 „Vasaras un dzīves saulgriežos - 

veseli un skaisti”.
Ieeja brīva

"#"
Tuvākas ziņas pa tālruni 

67997171

Jāņu diena lepni nāca,
Jāņugunīs spīdēdama,

No kalniņa uz kalniņu
Līgo dziesmās skanēdama.

Otrdien, 23. jūnijā plkst. 21.00

Ādažu centrā

LĪGO VAKARS
• Ādažu kultūras nama amatierteātra „Kontakts” pirmizrāde

Aivars Banka „Žnaudzavas zelts”

Režisore Vaira Baltgaile

• Zaļumballē spēlēs grupa „Mūzikas kolekcija” 

Darbosies arī bufete...

Pateicība
Izsakām pateicību Zojai Cimdiņai par godprātīgo attieksmi pret 

darbu. Zojai piemīt augsta atbildības sajūta, viņa nevar slikti veikt 

savus darba pienākumus. Jūs viņu varat sastapt gan agri no rīta, 

gan vakarā un svētku dienās Gaujas ielā 25, kur viņa pilda savus 

sētnieces pienākumus. Zoja vienmēr ir laipna un labvēlīga, kaut arī 

dažreiz aizrāda cilvēkiem par viņu nekārtību un nevīžību.

Mēs vēlam Zojai labu veselību, fizisko izturību un možu garu vēl 

ilgus gadus! Liels paldies viņai par darbu!

Gaujas ielas Nr. 25 māju iedzīvotāji

85 gadu jubileju svin

Jānis Kri�topans

80 gadu jubileju svin

Marina Giļika
Raisa Hantemirova
Skaidrīte Rasmane

75 gadu jubileju svin

Antoņina Lācīte
Lonija Sniķere

Valija Stakovska

70 gadu jubileju svin

Alīna Stelmaka
Emīlija Vētra
Velta Asīte 

Biruta Maija Erlate
Ksenija Pa�kova
Zinaida Sutkalna
Anna Volņanko

Ādažu novada dome

Priecīgus Līgo svētkus!


