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ĀBVS valdes priekšsēdētāja
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No 10. līdz 13. septembrim cauri Latvijai
devās 2010. gada sadraudzības skrējiens
„The World Harmony Run”. Tā dalībnieki
maršrutā jau vairākus gadus ir iekļāvuši arī
Ādažus, kur skrējējus draudzīgi sagaida
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni,
skolotāji un vecāki, kā arī Ādažu novada
domes pārstāvji.
Pasaules sadraudzības skrējiena ideja
radās 1987. gadā, kad sportists, filozofs un
mūziķis, UNESCO miera medaļas un
Mahatmas Gandija miera balvas laureāts

Šri Činmojs rosināja ar vispasaules skrējiena
palīdzību stiprināt dažādu kontinentu
iedzīvotāju kopības apziņu, harmoniju un
saskaņu ar sevi, līdzcilvēkiem un visu mūsu
zaļo planētu. Šis grandiozais projekts apvieno cilvēkus, kas gatavi pieņemt cits citu
tādus, kādi esam, kas apzinās savu atbildību
harmoniskas pasaules veidošanā un netiecas
pēc peļņas vai politiskas varas.
Šogad skrējiena lāpa simboliski tika
iedegta Gvatemalas Pačajas vulkāna lavas
liesmās. Eiropas posma atklāšanas ceremonija notika 25. februārī Dublinā, kas ir
2010. gada Eiropas sporta galvaspilsēta.
Lāpa apceļoja 49 Eiropas valstis un septiņos
mēnešos pieveica 24 000 kilometru. Šī gada
skrējiens iekļauts arī UNESCO Starp-

tautiskajā kultūru satuvināšanās projektā. Paralēli
Eiropas posmam notika arī
Āzijas, ASV, Centrālās un
Dienvidamerikas, Āfrikas,
Austrālijas un Jaunzēlandes
skrējieni, kas nenoliedzami
liecina par šī projekta popularitāti un nozīmīgumu visā
pasaulē.
Pasaules sadraudzības
skrējienu atbalsta daudzi
slaveni sportisti, kā, piemēram, maratonisti Pauls Tergats un
Tegla Larupe (Kenija),
Paula Radklifa (Anglija),
olimpiskā čempione tāllēkšanā Tatjana Ļebedeva
(Krievija), leģendārais bokseris Muhammads Ali un
daudzi citi. Sadraudzības
lāpu ir turējuši tādi visā
pasaulē pazīstami cilvēki
kā Kalkutas Māte Terēze,
pāvests Jānis Pāvils II,
Nelsons Mandela, Mihails
Gorbačovs.
Jau 12. reizi arī Latvija
iekļāvusies šajā vērienīgajā un tajā pat laikā
tik sirsnīgajā un mīļajā projektā. Šogad lāpa
mūsu valsti šķērsoja no Rūjienas līdz Bauskai, iegriežoties arī Ādažos, kur starptautisko skrējēju komandu no
vienas Ādažu robežas līdz
otrai pavadīja Ādažu Brīvās
Valdorfa skolas komanda.
Pie skolas daudznacionālos
sadraudzības skrējiena dalībniekus sagaidīja Ādažu
novada domes priekšsēdētāja Normunda Breidaka
viesmīlīgā uzruna, veldzējošs ūdens un garšīgs cienasts, kopīgi tika dziedāta
skrējiena himna. Dalībnieki

iepazīstināja ar sevi, stāstīja par skrējiena
gaitu, runāja ar bērniem, izklāstot pasākuma
būtību un jēgu.
Ļoti gribas cerēt, ka katrs, kas skrēja,
pieskārās lāpai, pasniedza maizes kumosu
vai ūdens glāzi maratona dalībniekiem vai
vienkārši noskatījās šajā procesā, vai par to
izlasīja kādā avīzē, kaut uz mirkli iedomājās,
ka ikviens ir līdzatbildīgs par tiem procesiem, kas notiek uz mūsu planētas, un ka
ikviens tos var arī ietekmēt.
Skrējiena oficiālais pārstāvis, deviņkārtējais olimpiskās zelta medaļas ieguvējs
Karls Luiss (ASV) ir teicis: „Skrējiena vīzija
ir celt tiltus pāri kultūras un sociālajām
barjerām, kas atdala valsti no valsts. Šķēršļi,
kas ir mūsu ceļā uz harmoniju pasaulē, nevar
būt lielāki kā to cilvēku drosme, kas pieņēmuši
šo izaicinājumu.”
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Par NBS starptautiskajām mācībām
Ādažu novada teritorijā
Dome nolēma
1. Atbalstīt NBS starptautisko mācību
„Sabre Strike 2011” rīkošanu un akceptēt
Ādažu teritorijas un infrastruktūras
izmantošanu mācību laikā no 18. līdz
29. oktobrim.
2. Piekrist, ka mācību laikā tiek slēgta
satiksme Iļķenes ceļa posmā no krustojuma
ar Mežaparka ceļu līdz Vecštāles ceļam un
Kadagas ceļa posmā no apdzīvotās vietas
Kadaga beigām līdz krustojumam ar Iļķenes
ceļu no 18.10.2010. līdz 23.10.2010.
katru dienu plkst. 8.00 – 22.00., no
25.10.2010. līdz 28.10.2010. katru dienu
plkst. 8.00 – 24.00, 29.10.2010. plkst.
8.00 – 15.00.
3. Par mācībām informēt Ādažu novada
civiliedzīvotājus un civilās institūcijas.
4. Atļaut organizēt Latvijas kontingentu vienību pirmsmācību vingrinājumu
Ādažos 2010.gada 12.oktobrī.
! Par nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu piemērošanu
Dome nolēma piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2010.gadā par
pēdējo NĪN maksāšanas ceturksni 50 %
apmērā nekustamajiem īpašumiem –
Sudraba iela 1, Sudraba iela 3, Sudraba iela 9,
Sudraba iela 11, Imantu iela 19, Imantu iela
21, Imantu iela 23 Stapriņos, Ādažu novadā.
! Par detālplānojuma izstrādes pārtraukšanu
Dome nolēma pārtraukt nekustamā īpašuma „Irbes” detālplānojuma izstrādāšanu
un atcelt Ādažu novada domes 2007.gada
27.novembra lēmumu Nr.13 §2.4.2. par
detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Irbes”, kā arī 2007.gada
21.decembra lēmumu Nr.111 par darba
uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Irbes” detālplānojuma izstrādāšanai.
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
!

novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Jaunceriņi” apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Jaunceriņi” zemes ierīcības projektu un piekrist
zemesgabala sadalīšanai.
! Par ēdināšanas maksas noteikšanu
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
Dome nolēma noteikt ēdināšanas maksu
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņiem: par viena bērna ēdināšanu trīs
reizes dienā (brokastis-0,25 Ls, pusdienas-0,80 Ls, launags-0,45 Ls) 1,50 Ls.
Noteikt maksu par ēdināšanu Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem
un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas audzēkņiem
un pedagogiem par vienu ēdināšanas reizi
(pusdienām) 0,80 Ls. Ēdināšanas maksa tiek
iekasēta par katru mēnesi līdz nākošā mēneša
10. datumam. Lēmumu piemērot ar 2010.
gada 1. septembri.
Atcelt lēmumu Nr.184 no 25.08.2010. .
! Par ēdināšanas maksas noteikšanu
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
Dome nolēma noteikt ēdināšanas maksu
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes
audzēkņiem: par viena bērna ēdināšanu trīs
reizes dienā (brokastis, pusdienas,launags)
1,15 Ls (neieskaitot PVN). Ēdināšanas
maksa tiek iekasēta par katru mēnesi līdz
nākošā mēneša 10.datumam (pēcapmaksa).
Lēmumu piemērot ar 2010. gada 2. augustu.
Atcelt lēmumu Nr. 183 no 25.08.2009.
! Par redakcionāliem labojumiem Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Nolikumā
Veikt Ādažu novada domes 2006. gada
25. aprīļa apstiprinātajā Ādažu mākslas un
mūzikas skolas Nolikumā redakcionālus
labojumus, precizējot skolas nosaukumu:
Ādažu Mākslas un mūzikas skola.
! Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Ģimenes ārstu
tīkla attīstība” Ādažu slimnīcas telpās
Dome nolēma atbalstīt SIA „L. Zeiļukas
ārsta prakse” un SIA „Ģimenes ārsta
prakse” dalību Eiropas reģionālās attīstības
fonda līdzfinansētā projektā „Ģimenes
ārstu tīkla attīstība”. Apstiprināt pašvaldības
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līdzfinansējuma apjomu projektā 2011.
gadā SIA „L.Zeiļukas ārstu prakse” līdz
25% apmērā un SIA „Ģimenes ārstu
prakse” līdz 25% apmērā no ārstu kabinetu
renovācijas un rekonstrukcijas izmaksām
Ādažu slimnīcas telpās.
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 61 apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamā īpašuma Rīgas
gatvē 61 zemes ierīcības projektu un piekrist
zemesgabala sadalīšanai.
! Par detālplānojumu izstrādes pārtraukšanu
Dome nolēma
1. Pārtraukt nekustamo īpašumu „Ezerdzirnas” un „Uplejas” detālplānojuma izstrādāšanu.
1.1. Atcelt Ādažu novada domes
2007. gada 27. marta sēdes lēmumu Nr.4
§3.2.1. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Ezerdzirnas” un „Uplejas”, kā arī 2007. gada
24. aprīļa sēdes lēmumu Nr.37 par darba
uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Ezerdzirnas” un „Uplejas” detālplānojuma izstrādāšanai.
2. Pārtraukt nekustamo īpašumu „Silēni”, Gaujas iela 25b („Gaujmalas dārzi”),
Ceļš Ādaži-Smilgas-Muiža, Gaujas iela 31,
„Garupes”, „Ābeļkrasti”, „Gaujas Dārzi”
„Gaujas ielas skvēri”, Gaujas iela 33
detālplānojuma izstrādāšanu.
2.1. Atcelt Ādažu novada domes 2008.
gada 25.novembra sēdes lēmumu Nr.16
§1.5.1. par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem
„Silēni”, Gaujas iela 25b („Gaujmalas dārzi”),
Ceļš Ādaži-Smilgas-Muiža, „Gaujas ielas
skvēri”, Gaujas iela 33, Gaujas iela 31,
„Garupes”, „Ābeļkrasti”, „Gaujas Dārzi”, kā
arī 2008.gada 25.novembra sēdes lēmumu
Nr.191 par precizētā darba uzdevuma
apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Silēni”,
Gaujas iela 25b („Gaujmalas dārzi”), Ceļš
Ādaži-Smilgas-Muiža, „Gaujas ielas skvēri”,
Gaujas iela 33, Gaujas iela 31, „Garupes”,
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„Ābeļkrasti”, „Gaujas Dārzi” detālplānojuma
izstrādāšanai.
3. Pārtraukt nekustamo īpašumu Gaujmalas ielā 2, Gaujmalas ielā 4, Gaujmalas
ielā 6, Gaujmalas ielā 33, Gaujmalas ielā 35,
Koku ielā 15, Koku ielā 16, Koku ielā 17,
Koku ielā 19, Koku ielā 21 detālplānojuma
izstrādāšanu.
3.1. Atcelt Ādažu novada domes
2008. gada 22.jūlija sēdes lēmumu Nr.10
§2.1.1. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Gaujmalas
ielā 2, Gaujmalas ielā 4, Gaujmalas ielā 6,
Gaujmalas ielā 33, Gaujmalas ielā 35, Koku
ielā 15, Koku ielā 16, Koku ielā 17, Koku
ielā 19, Koku ielā 21, kā arī 2008.gada 22.
jūlija sēdes lēmumu Nr.98 par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu
Gaujmalas ielā 2, Gaujmalas ielā 4,
Gaujmalas ielā 6, Gaujmalas ielā 33,
Gaujmalas ielā 35, Koku ielā 15, Koku ielā
16, Koku ielā 17, Koku ielā 19, Koku ielā 21
detālplānojuma izstrādāšanai.
4. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Ozolzīles” detālplānojuma izstrādāšanu.
4.1. Atcelt Ādažu novada domes 2006.
gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.16
§1.3.2. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Ozolzīles”,
kā arī 2007. gada 23. janvāra sēdes lēmumu
Nr.4 par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Ozolzīles” detālplānojuma izstrādāšanai.
5. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Meža
rozes” detālplānojuma izstrādāšanu.
5.1. Atcelt Ādažu novada domes
2006. gada 22.augusta sēdes lēmumu Nr.11
§4.2.4. par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Meža
rozes”, kā arī 2006.gada 26.septembra sēdes
lēmumu Nr.89 par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Meža rozes”
detālplānojuma izstrādāšanai.
6. Pārtraukt nekustamā īpašuma
„Pumpuri” 2.z.v. detālplānojuma izstrādāšanu.
6.1. Atcelt Ādažu novada domes 2006.
gada 24.oktobra sēdes lēmumu Nr.13 §1.2.1.
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
nekustamajam īpašumam „Pumpuri” 2.z.g.,
kā arī 2006.gada 21.novembra sēdes
lēmumu Nr.115 par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Pumpuri”
2.z.g. detālplānojuma izstrādāšanai.
7. Pārtraukt detālplānojuma izstrādāšanu nekustamajiem īpašumiem teritorijā
„Smilgas” ar kad.apz. 8044 004 0150, 8044
004 0151, 8044 004 0314, 8044 004 0152,
8044 004 0128, 8044 004 0134, 8044 004
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0116, 8044 004 0114, 8044 004 0201, 8044
004 0203, 8044 004 0251, 8044 004 0207,
8044 004 0206, 8044 004 0205, 8044 004
0204, 8044 004 0158, 8044 004 0155, 8044
004 0154, 8044 004 0153, 8044 004 0117,
8044 004 0364.
7.1. Atcelt Ādažu novada domes
2007. gada 24.jūlija sēdes lēmumu Nr.8
§2.1.2. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem teritorijā
„Smilgas”, kā arī 2007.gada 28.augusta sēdes
lēmumu Nr.75 par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamo īpašumu teritorijā
„Smilgas” detālplānojuma izstrādāšanai.
8. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Spurdzes” detālplānojuma izstrādāšanu.
8.1. Atcelt Ādažu novada domes
2007. gada 23.janvāra sēdes lēmumu Nr.1
§2.3.2. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Spurdzes”,
kā arī 2007.gada 27.februāra sēdes lēmumu
Nr.12 par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Spurdzes” detālplānojuma izstrādāšanai.
9. Pārtraukt nekustamā īpašuma
„Takas” detālplānojuma izstrādāšanu.
9.1. Atcelt Ādažu novada domes
2007. gada 26.jūnija sēdes lēmumu Nr.7
§1.2.1. par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Takas”,
kā arī 2007.gada 24.jūlija sēdes lēmumu
Nr.69 par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Takas” detālplānojuma
izstrādāšanai.
10. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Veriņi” detālplānojuma izstrādāšanu.
10.1. Atcelt Ādažu novada domes 2006.
gada 21.novembra sēdes lēmumu Nr.15
§1.2.4. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Veriņi”, kā
arī 2006.gada 22.decembra sēdes lēmumu
Nr.135 par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Veriņi” detālplānojuma
izstrādāšanai.
11. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Veckauliņi” 1. un 2. z.v. detālplānojuma izstrādāšanu.
11.1. Atcelt Ādažu novada domes
2006. gada 27. jūnija sēdes lēmumu Nr.9
§2.3.6. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Veckauliņi”,
kā arī 2006. gada 25. jūlija sēdes lēmumu
Nr.69 par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Veckauliņi” 1. un 2. z.v.
detālplānojuma izstrādāšanai.
12. Pārtraukt nekustamo īpašumu
„Boliņi” un „Mediņi” detālplānojuma
izstrādāšanu.
12.1. Atcelt Ādažu novada domes
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2007. gada 28.augusta sēdes lēmumu Nr.9
§2.1.2. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Boliņi” un
„Mediņi”, kā arī 2007.gada 25.septembra
sēdes lēmumu Nr.84 par darba uzdevuma
apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Boliņi”
un „Mediņi” detālplānojuma izstrādāšanai.
13. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Stapriņi” detālplānojuma izstrādāšanu.
13.1. Atcelt Ādažu novada domes
2008. gada 22.aprīļa sēdes lēmumu Nr.6
§4.4.1. par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam
„Stapriņi”, kā arī 2008.gada 22.aprīļa sēdes
lēmumu Nr.49 par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Stapriņi”
detālplānojuma izstrādāšanai.
14. Pārtraukt nekustamā īpašuma „Dzīles” detālplānojuma izstrādāšanu.
14.1. Atcelt Ādažu novada domes
2008. gada 27.maija sēdes lēmumu Nr.7
§2.3.1. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Dzīles”, kā
arī 2008. gada 27. maija sēdes lēmumu
Nr.59 par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Dzīles” detālplānojuma
izstrādāšanai.
15. Pārtraukt nekustamā īpašuma
„Augstienes” detālplānojuma izstrādāšanu.
15.1. Atcelt Ādažu novada domes
2008. gada 26.augusta sēdes lēmumu Nr.11
§2.2.1. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Augstienes”,
kā arī 2008.gada 26.augusta sēdes lēmumu
Nr.112 par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Augstienes” detālplānojuma izstrādāšanai.
16. Pārtraukt nekustamo īpašumu „Vāravas” un „Laumiņas” detālplānojuma izstrādāšanu.
16.1. Atcelt Ādažu novada domes
2008. gada 22.jūlija sēdes lēmumu Nr.10
§2.1.2. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Vāravas”
un „Laumiņas”, kā arī 2008.gada 22.jūlija
sēdes lēmumu Nr.100 par darba uzdevuma
apstiprināšanu nekustamo īpašumu „Vāravas” un „Laumiņas” detālplānojuma izstrādāšanai.
17. Pārtraukt nekustamā īpašuma
„Skal bes” detālplānojuma izstrādāšanu.
17.1. Atcelt Ādažu novada domes
2008. gada 26. augusta sēdes lēmumu Nr.11
§2.2.2. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam „Skalbes”, kā
arī 2008. gada 26. augusta sēdes lēmumu
Nr.113 par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Skalbes” detālplāno> 4. lpp
juma izstrādāšanai.
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18. Pārtraukt nekustamā īpašuma Ķiršu
ielā 13 detālplānojuma izstrādāšanu.
18.1. Atcelt Ādažu novada domes
2009.gada 24.februāra sēdes lēmumu
Nr.4 §2.1.3. par detālplānojuma izstrādes
uzsākšanu nekustamajam īpašumam
Ķiršu ielā 13, kā arī 2009.gada
24. februāra sēdes lēmumu Nr.23 par

darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ķiršu ielā 13 detālplānojuma izstrādāšanai.
19. Pārtraukt nekustamo īpašumu
„Rentnieki” un „Strazdi” detālplānojuma
izstrādāšanu.
19.1. Atcelt Ādažu novada domes
2006.gada 22.augusta sēdes lēmumu Nr.11
§4.2.5. par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem „Rentnieki” un „Strazdi”, kā arī 2006.gada 26.
septembra sēdes lēmumu Nr.92 par darba

2010. gada 15. oktobris

uzdevuma apstiprināšanu nekustamo
īpašumu „Rentnieki” un „Strazdi” detālplānojuma izstrādāšanai.
20. Lauzt līgumus par detālplānojuma
izstrādi starp detālplānojuma izstrādes
ierosinātāju, detālplānojuma izstrādātāju
un vietējo pašvaldību.
! Dome izskatīja citus juridisko un
fizisko personu iesniegumus un pieņēma
lēmumus šajos jautājumos.
! Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties
Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 6.oktobrī
Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes
priekšsēdētājs

Par komisijas izveidi
Pamatojoties uz Ministru kabineta
noteikumu Nr. 919 no 28.09.2010.
„Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem” 4. punktu, Ādažu novada
domes saistošo noteikumu Nr. 25 no

!

25.08.2009. „Ādažu novada pašvaldības
Nolikums” 19. punktu, Ādažu novada
dome nolēma:
1. izveidot komisiju, kura tiek pilnvarota izvērtēt un pieņemt lēmumu, vai
atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.
Gadījumā, ja notiek atteikšanās no pirmpirkuma tiesībām, komisija izdod izziņu, kuru
paraksta komisijas priekšsēdētājs;
2. komisija ievēlēta uz vienu gadu un
darbojas no 2010. gada 10. oktobra līdz

2011. gada 10. oktobrim. Komisijas
darbība var tikt pārtraukta pirms
termiņa, pamatojoties uz Ādažu novada
domes lēmumu;
3. komisijas sastāvs: Normunds
Breidaks – domes priekšsēdētājs, Dainis
Popovs – domes izpilddirektors, Silvis
Grīnbergs – teritoriju plānotājs, Dace
Medniece – Būvvaldes vadītāja/galvenā
arhitekte;
4. par komisijas priekšsēdētāju tiek
iecelts Normunds Breidaks.

STARPTAUTISKĀS MILITĀRĀS MĀCĪBAS
Ādažu poligonā un novada teritoriā
No 18. līdz 31.oktobrim Ādažu poligonā un tā apkārtnē notiks
apvienotās sauszemes un gaisa spēku starptautiskās militārās
mācības „Sabre Strike 2011”.
Mācībās piedalīsies vairāk nekā 1700 karavīru no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Polijas un ASV.
No Latvijas mācībās tiks iesaistīta Aizsardzības ministrija,
Nacionālo bruņoto spēku regulārās vienības un Zemessardze, kā
arī civilās valsts un pašvaldību institūcijas.
Mācību laikā poligona teritorijā tiks izmantota kaujas/imitācijas
munīcija.
No 18. līdz 23. oktobrim dažādu valstu karavīri patrulēs Ādažu
ielās, praktizējot sadarbību ar civiliedzīvotājiem.
Karavīru uzdevums būs novērot ikdienas dzīvi un veikt
ikdienišķas pārrunas.
Mācību laikā no 18. līdz 31. oktobrim, rūpējoties par iedzīvotāju
drošību, tiks slēgti koplietošanas ceļi caur Ādažu militāro poligonu, ar speciālām zīmēm tiks norādīti sagatavotie apvedceļi.
TIKS SLĒGTA SATIKSME Iļķenes ceļa posmā no krustojuma ar Mežaparka ceļu līdz Vecštāles ceļam un Kadagas ceļa posmā
no apdzīvotās vietas Kadaga beigām līdz krustojumam ar Iļķenes
ceļu.

• no 18. oktobra līdz 23. oktobrim laikā no plkst. 8.00 līdz
22.00,
• no 25. oktobra līdz 28. oktobrim laikā no plkst. 8.00 līdz
24.00,
• 29. oktobrī laikā no plkst. 8.00 līdz 15.00.
NESASKAŅOTA UZTURĒŠANĀS ĀDAŽU POLIGONĀ
VAR APDRAUDĒT JŪSU DROŠĪBU!
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Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2010. gada
28.septembra domes lēmumu Nr.146 ir
pārtraukta detālplānoumu izstrāde un atcelti
lēmumi par detālplānoumu uzsākšanu šādos
nekustamaos īpašumos:
Nekustamā īpašuma nosaukums

Atceltā lēmuma datums, Nr.

Ezerdzirnas, Uplejas

2007. gada 27.martā Nr.4 §3.2.1 un
2007. gada 24.aprīlī Nr.37

Silēni, Gaujas iela 25b (Gaujmalas dārzi),
Ceļš Ādaži-Smilgas-Muiža, Gaujas iela 31,
Garupes, Ābeļkrasti, Gaujas Dārzi, Gaujas
iela 33, „Gaujas ielas skvēri

2008. gada 25.novembrī Nr.16 §1.5.1 un
2008. gada 25.novembrī Nr.191

Gaujmalas iela 2, Gaujmalas iela 4,
Gaujmalas iela 6, Gaujmalas iela 33,
Gaujmalas iela 35, Koku iela 15,
Koku iela 16, Koku iela 17,
Koku iela 19, Koku ielā 21

2008. gada 22.jūlijā Nr.10 §2.1.1. un
2008. gada 22.jūlijā Nr.98

Ozolzīles

2006. gada 22.decembrī Nr.16 §1.3.2 un
2007. gada 23.janvārī Nr.4

Meža rozes

2006. gada 22.augustā Nr.11 §4.2.4 un
2006. gada 26.septembrī Nr.89

Pumpuri 2.z.v.

2006. gada 24.oktobrī Nr.13 §1.2.1 un
2006. gada 21.novembrī Nr.115

nekustamie īpašumi teritorijā Smilgas

2007. gada 24.jūlijā Nr.8 §2.1.2 un
2007. gada 28.augustā Nr.75

Spurdzes

2007. gada 23.janvārī Nr.1 §2.3.2. un
2007. gada 27.februārī Nr.12

Takas

2007. gada 26.jūnija Nr.7 §1.2.1. un
2007. gada 24.jūlijā Nr.69

Veriņi

2006. gada 21.novembrī Nr.15 §1.2.4 un
2006. gada 22.decembra Nr.135

Veckauliņi 1. un 2. z.v

2006. gada 27.jūnijā Nr.9 §2.3.6 un
2006. gada 25.jūlijā Nr.69

Boliņi, Mediņi

2007. gada 28.augustā Nr.9 §2.1.2. un
2007. gada 25.septembrī Nr.84

Stapriņi

2008. gada 22.aprīlī Nr.6 §4.4.1. un
2008. gada 22.aprīlī Nr.49
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Sludinājumi
20. oktobrī plkst. 13.00
PENSIONĀRU
APVIENĪBAS
„OPTIMISTS” SAIETS
Tēma „Uztura iedarbība uz
organismu – pareizās brokastis”
Lektore Wellness personālais
konsultants Rūta Grigorjana
Gaujas ielā 16, lielajā zālē

Dzīles

2008. gada 27.maijā Nr.7 §2.3.1 un
2008. gada 27.maijā Nr.59

Augstienes

2008. gada 26.augusta Nr.11 §2.2.1 un
2008. gada 26.augustā Nr.112

Vāravas, Laumiņas

2008. gada 22.jūlijā Nr.10 §2.1.2. un
2008. gada 22.jūlijā Nr.100

Skalbes

2008. gada 26.augustā Nr.11 §2.2.2 un
2008. gada 26.augustā Nr.113

Ķiršu iela 13

2009. gada 24.februārī Nr.4 §2.1.3. un
2009. gada 24.februārī Nr.23

Rentnieki, Strazdi

2006. gada 22.augustā Nr.11 §4.2.5. un
2006. gada 26.septembrī Nr.92

Irbes

2007. gada 27.novembrī Nr.13§2.4.2. un
2007. gada 21.decembrī Nr.111 (atcelts ar
2010. gada 28.septembra domes lēmumu
Nr. Nr.18 § 2.1.1)

!!!

GLEZNIECĪBAS
STUDIJA
PIEAUGUŠAJIEM
Aicinām apmeklēt glezniecības
studiju pieaugušajiem Ādažu
kultūrizglītības centra Mākslas un
mūzikas skolas telpās
Gaujas ielā 33A
pie mākslas maģistres
Ievas Neikenas.
Pirmdienās plkst. 18.00
ar priekšzināšanām
ceturtdienās plkst. 18.00
bez priekšzināšanām
Kontaktinformācija
pa tālruni 29593186
!!!

INFORMĒJAM,
ka SIA „Ādažu Namsaimnieks”
mainīta juridiskā adrese no
„Gaujas iela 13/15, Ādaži” uz
„Gaujas iela 16, Ādaži”.
!!!

Sākot ar 2010. gada 3. oktobri
Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus
draudzes DIEVKALPOJUMI notiks
Ādažu sporta kompleksa telpās
Pirmā ielā 42
no plkst. 15.30 līdz 18.30
katru svētdienu.
Mācītāja Māra Krasovska,
kontakttālrunis 29106421.
!!!

ĀDAŽU
INFORMĀCIJAS CENTRS
sniedz izziņas par Ādažu novada
uzņēmumiem un iestādēm
pa tālruni 67996500

Ādažu Vēstis
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POLICIJA INFORMĒ
Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa
priekšniece

Ir iestājies rudens, kad vakaros jau ātri
kļūst tumšs, tāpēc vēlamies iedzīvotājiem
atgādināt par atstarotāju izmantošanu,
kas ir tikai pašu drošības labad.
Pavisam septembra mēnesī Ādažu
novadā reģistrēti 36 dažādi notikumi un
izskatītas 18 iedzīvotāju sūdzības. Kopumā
21 gadījumā uzsākts kriminālprocess, bet 8
gadījumos atteikts uzsākt kriminālprocesu.
Lielākā daļa izdarīto noziegumu ir
zādzības. Šobrīd aktuālas ir kabeļu zādzības

un zādzības no transformatoriem, to dēļ
iedzīvotājiem diemžēl nākas palikt bez
sakariem vai elektrības. Notikušas arī 2
zādzības no dzīvokļiem, tajos iekļūts, izsitot ieejas durvīs atslēgas. Mazajā Baltezerā
daži saimnieki palikuši bez laivām vai laivu
motoriem. Cietis arī autoserviss.
Policijai veiksmīgi izdevās aizturēt divus
vīriešus, kuri autobusa pieturā nepilngadīgajiem atņēma naudu. Pateicoties tam,
ka bērns par notikušo paziņoja vecākiem,
kuri savlaicīgi vērsās pēc palīdzības policijā,
zagļus notvēra.
Nepalieciet vienaldzīgi! Diemžēl dažreiz
jākonstatē, ka slinkums vai nevēlēšanās

pacelt klausuli un piezvanīt reizēm kļūst par
šķērsli nozieguma atklāšanai. Ir bijuši
gadījumi, kad, veicot iedzīvotāju aptauju,
atklājas, ka notikumam ir bijuši aculiecinieki, kuri nesaprotamu iemeslu dēļ nevienam
neko nepasaka. Kā saka: „Ko tur iespringt,
nav jau manējais, negribas pa tiesām staigāt.”
Sēņu laiks gan iet uz beigām, bet gribētos
atgādināt, ka poligona teritorijā ieiet ir
aizliegts un tā skaitās nelikumīga iekļūšana
militārajā objektā, par ko paredzēta
administratīvā atbildība. Oktobra mēnesī
ir paredzētas NATO spēku mācības, kuru
laikā periodiski tiks slēgta arī iespēja braukt
pa poligona ceļiem.

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS GAUJAS IELĀ 33A
Uzsākot jauno 2010./2011. gada sezonu, aicina kopā jau esošos, kā arī uzņem jaunus kolektīvu dalībniekus!
AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI
Vadītāji
Jauktais koris „JUMIS”
Jauniešu koris „MUNDUS”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „SPRIGULIS”
Vidējās paaudzes deju kolektīvs „SĀNSOLĪTIS”
Folkloras kopa „SAULGRIEŽI”
Vokālais ansamblis
„MĒS TIKĀMIES MARTĀ”
Senioru vokālais ansamblis
„GAUJMALAS LAKSTĪGALAS”
Amatierteātris „KONTAKTS”
Senioru līnijdeju grupa „OPTIMISTES”

Andra Blumberga
Jānis Kalašinskis,
koncertmeistare Agnese Prokofjeva
Vita Reinbooma, Ināra Mičule,
koncertmeistare Nataļja Martirosjana
Dace Banka
Ivars Kraucis, Eva Pērkone
Elžbeta Bukovska,
koncertmeistars Ivars Kraucis
Vaira Baltgaile
Lilita Lēruma

Nodarbību dienas un laiki
Nodarbības atsāksies novembrī
Trešdienās, ceturtdienās pl.18.00 21.00 nodarbības notiek ABVS
Trešdienās pl.19.30 – 22.00
Otrdienās pl.19.00 – 22.00
Sestdienās pl.12.00 – 14.00
Otrdienās pl.19.30 – 21.30
Trešdienās pl.13.00 – 14.30
Trešdienās pl.19.00 – 22.00
Pirmdienās un ceturtdienās pl. 9.00 – 10.30

MAKSAS KOLEKTĪVI
Edmunda Veizāna Modes deju studija

Ieva un Liene Baueres

Deju studija
Jekaterina Kondratenko
„DIAMOND GROUP” bērniem no 3 – 16 gadiem
Pirmsskolas vecuma bērnu dziesmu un deju kopa Lilita Lēruma, Nelli Tarasova
„KAMOLĪTIS”
Veselības vingrošanas grupa pensionāriem

Lilita Lēruma

Swing deju kursi

Vizma Janevica

Popgrupa bērniem un jauniešiem
Studija „TEV UN MAN”

Igeta Gaiķe

Otrdienās un ceturtdienās pl.16.30 – 19.00,
informācija pa tālruni 29262327
Pirmdienās un trešdienās pl.15.00 – 16.00,
informācija pa tālruni 28843407
Pirmdienās un ceturtdienās pl.10.30 – 11.30,
pirmdienās un trešdienās pl.18.30 – 19.30,
informācija pa tālruni 26379897
Trešdienās pl. 9.00 – 10.00,
informācija pa tālruni 22011793
Pirmdienās pl. 20.00 – 21.00
informācija pa tālruni 29413557
http://swingdancelatvia.blogspot.com
Sestdienās pl. 15.30 – 17.30
informācija pa tālruni 29256670
www.tevunman.lv

Uz tikšanos! Tuvākas ziņas pa tālruni 67997171
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ !

PSIA „Ādažu slimnīca” sāk realizēt ES līdzfinansētu projektu
Aivars Dundurs,
projekta vadītājs

Ādažos uzsākts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētais projekts „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra
attīstība”, kas tiek realizēts atbilstoši Darbības programmas „Infrastruktūra un
pakalpojumi” papildinājuma 3.1.5.1.2.
apakšaktivitātei „Veselības aprūpes centru
attīstība”.
Finansējuma saņēmējs ir pašvaldības
SIA „Ādažu slimnīca”. Kopējās projekta

izmaksas ir 158 670,00 lati, no tiem ERAF
līdzfinansējums ir 114 110,87 lati un PSIA
„Ādažu slimnīca” finansējums ir 44 559,13
lati. Mērķis – sakārtot Ādažu slimnīcas
infrastruktūru, uzlabojot ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību,
kvalitāti un efektivitāti.
Projekta ietvaros tiks iegādāti tieši
ārstniecības procesam nepieciešamie
materiāltehniskie līdzekļi un aprīkojums –
laparoskops, videogastroskops, videokolonoskops – un tiks veikta Ādažu slimnīcas
ēkas viena korpusa iekšējā un ārējā

renovācija, nodrošinot ambulatoro pakalpojumu pieejamību cilvēkiem ar
funkcionāliem traucējumiem.
Sākot projekta īstenošanu, iepirkuma
procedūras „Ādažu slimnīcas veselības
aprūpes centra renovācijas tehniskā projekta izstrāde” rezultātā noslēgts līgums ar
SIA „GP PROJEKTU BIROJS” par
tehniskā projekta izstrādi, kā arī uzsākta
iepirkuma procedūra „ši ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču un aprīkojuma
iegāde Ādažu slimnīcas veselības aprūpes
centram”.

„Tutti Frutti 2010”
Anete Stilve,
Ketia Saburova,
Ādažu vidusskola

Eiropas Savienības (ES) neformālās izglītības programma
Jaunatne darbībā paredzēta ES jauniešiem. Programma ir kā
turpinājums iepriekšējai programmai Jaunatne, un tā tiek
īstenota laikā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim un sniedz būtisku ieguldījumu jauniešu prasmju un
zināšanu apgūšanas procesā. Programmas mērķis ir Eiropas
pilsonības apzināšanās veicināšana jauniešu vidū, kā arī jauniešu
iesaistīšana Eiropas nākotnes veidošanā.
Ādažu vidusskolas Eiropas klubs „Mazie eiropieši” jau ceturto
gadu piedalās šīs programmas Jauniešu apmaiņas projektā. Šoreiz
tas notika Čehijā, Horni Bečva pilsētā, un tā nosaukums bija „Tutti
Frutti 2010”. Kopumā bija sabraukuši jaunieši no sešām ES valstīm:
Čehijas, Turcijas, Latvijas, Dānijas, Rumānijas un Portugāles.
Projekta galvenais mērķis bija mainīt vispārpieņemtos stereotipos
uzskatus par dažādu valstu kultūru un tradīcijām. Lai sekmētu
mērķa sasniegšanu, dalībnieki tika sadalīti internacionālās grupās,
kurās tika pārstāvēta katra valsts. Līdz ar to jaunieši, savstarpēji
komunicējot angļu valodā, varēja tuvāk izpētīt dažādu valstu
raksturīgās tradīcijas, reliģiju un uzskatu atšķirīgās iezīmes.
Apmaiņas projekta laikā jauniešu vidū risinājās dažādas diskusijas par aktuālām tēmām: „Nākotnes Eiropa”, „Valsts kultūra un
tradīcijas”, „Kā mūzikas stili ietekmē cilvēku” un „Mazākumtautība
manā valstī”.
Desmit dienas nometnē bija piesātinātas ar dažādām aktivitātēm: sporta spēlēm (volejbolu, ringo, futbolu), dažādu tautu
deju un dziesmu apguvi, folkloras festivālu apmeklējumu u.c.
Projekta laikā jaunieši iepazinās ar tuvākajā apkārtnē esošajiem
nozīmīgajiem kultūras objektiem – augstu kalnā būvētu viduslaiku
pili, skaistu nacionālās tradīcijās radītu koka arhitektūras pilsētu.
Viens no projekta mērķiem bija citu valstu un to kultūru
iepazīšana, un tāpēc katras dienas noslēgumā notika nacionālo
valstu kultūras vakari, kuru laikā bija jāprezentē sava valsts un
skola, jāiemāca nacionālā deja un dziesma. Īsāk sakot, sava valsts

jāparāda, jāprezentē tā, lai citu valstu jauniešiem paliktu atmiņā.
Latvijas komanda izmantoja dažādas spēles, dziesmas, dejas, hokeja
fanu atribūtiku, bukletus, lai iepazīstinātu ar Latviju un tās
tradīcijām.
Atbilstoši projekta nosaukumam bija arī nacionālo ēdienu
diena, kad katra komanda sagatavoja cienastu kolektīvai
degustācijai. Garšīgs, ne pārāk baudāms, pārāk sātīgs, ass vai par
saldu – tā bija vienreizēji laba iespēja izbaudīt citu valstu ēdienus.
Latvijas komanda projekta dalībniekus cienāja ar pašmāju zirņiem
un speķi, ar piparmētru tēju un Latvijas konfektēm „Gotiņa”.
Projekta laikā jaunieši ieguva jaunus draugus, uzlaboja angļu
valodas lietošanas prasmes, pilnveidoja savas komunikācijas
iemaņas un daudz dziedāja. Atvadu asaras, brīnišķīgās atmiņas,
suvenīri no nometnes ar logo „Tutti Frutti 2010”, fotogrāfijas,
dāvanas un cerība, ka kaut kad mūžā vēl tiksimies un pasmaidīsim
par to laiku, kad norisinājās sadraudzības projekts „Tutti Frutti
2010”. Tas bija pozitīvu emociju laiks, kas jāizdzīvo katram pašam.
Latviju šajā projektā pārstāvēja Ādažu vidusskolas skolēni
Dominiks Jarmakovičs, Arturs Freibergs, Ketija Saburova un
Anete Stilve, kā arī Anete Savicka un Raivis Seleckis, Rīgas
Tehniskās universitātes studenti, un Ādažu vidusskolas angļu valodas skolotāja Dace Skuja. Projekta sagatavošanas procesā piedalījās
kluba koordinatore Sarmīte Savicka.

Ādažu Vēstis
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AICINĀJUMS APLIECINĀT ATZINĪBU
Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 92. gadadienai, Ādažu novada dome aicina iedzīvotājus
izvirzīt kandidātus balvu pasniegšanai par ieguldījumu novada attīstībā. Apbalvojumu piešķir dažādās
nominācijās: apkalpojošā sfēra, arhitektūra, būvniecība, sociālā sfēra, namsaimniecība, izglītība, kultūra,
mecenātisms, medicīna, sports, uzņēmējdarbība u.c.
Balvu pasniegšana notiks Valsts svētku sarīkojumā š.g.17.novembrī pl.19.00 Ādažu Kultūras centrā.
Ierosinājumu par apbalvojuma piešķiršanu Jūsu izvirzītajam kandidātam lūdzam iesniegt līdz š.g.1.novembrim (rakstiski Ādažu
novada domē vai elektroniski e-pastā: info@adazi.lv). Sīkāka informācija pa tālruni 67996500.
Ar nolikuma pilnu tekstu var iepazīties www.adazi.lv .

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRĀ
15. oktobrī plkst. 17.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Valsts Leļļu teātra izrāde bērniem
Brāļi Grimmi „Ērkšķrozīte”
Režisors Reins Agurs(Igaunija)
Komponists Anrijs Sirmais
Māksliniece Anita Znutiņa-Šēve
Biļetes: Ls 2-3
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
www.biļešuparadize.lv ,
„Biļešu Paradīze”
tirdzniecības vietās

16. oktobrī plkst. 18.00
1. vokālo ansambļu saiets – festivāls
„TIK PIE GAUJAS...”
Piedalās:
„Liepavots”no Allažiem
„Svīre”no Suntažiem
„Arājs”un „Dziļezers”no Limbažiem
„Druvas tonis”no Saldus
jauktais vokālais ansamblis
no Skrīveriem
VEF kultūras pils
vīru vokālais ansamblis no Rīgas
„Mēs tikāmies martā”
no Ādažiem
Biļetes: Ls 1-1.50
20. oktobrī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Latvijas Nacionālā teātra aktrise Gunta
Virkava un Mihaila Čehova Rīgas Krievu
teātra aktieris Jakovs Rafalsons
izrādē:
1. daļa – „Šis tas par laulības dzīvi”
2. daļa – „Kā iemācīties braukt
ar auto neklātienē”
Biļetes: Ls 3-5
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
www.biļešuparadize.lv ,
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās

29. oktobrī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
IGO koncertprogramma „Uguns”
Biļetes: Ls 4-7
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
www.biļešuparadize.lv ,
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās
5. novembrī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Zane Daudziņa
izrādē „Tāda es esmu”
Komiski nopietns mēģinājums celt
latviešu sievietes pašapziņu
Lugas autore Aiva Birbele
Izrādes režisors Juris Rijnieks
Biļetes: Ls 4-6
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
www.bilesuserviss.lv ,
„Biļešu Serviss” kasēs
11. novembrī
Lāčplēša dienas sarīkojumi
plkst. 15.00 CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu koncerts
Izstādes atklāšana
Ieeja bez maksas

12. novembrī CERIŅU ZĀLĒ
Ojāra Vācieša
prēmijas
pasniegšana
17. novembrī plkst. 19.00
Latvijas
dzimšanas dienai
veltīts svinīgs sarīkojums
Svētku ballē muzicēs
Zigfrīds Muktupāvels
un grupa „Bet Bet”
Ieeja ar ielūgumiem

Ādažu
Kultūras centrs
Gaujas iela 33A
Ādaži, Ādažu novads
Latvija, LV 2164
tālr.nr. 67 99 77 64
67 99 71 71
info@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv

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

80 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Sergejs Šingels
85 gadu jubileju svin

Malda Dārziņa
Domeniks Rauza

Marija Saņuka

75 gadu jubileju svin

Nadežda Dolgoviha
Galina Grinkevich
Valērijs Kanters
Vanda Puškarjova
Maija Skvorcova

Artūrs Bedre
Joanna Deifta
Anna Šļejuka

Ādažu novada dome

