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Sveicam Latvijas Republikas 93. gadadienā!
Novembris – Latvijas Valsts svētku mēnesis: 18. novembrī svinēsim Latvijas Valsts dzimšanas dienu,  
bet 11. novembrī – Latvijas Armijas svētku dienu un Lāčplēša Kara ordeņa iedibināšanas svētkus,  

kad godinām Latvijas brīvības cīnītājus.
Šī diena arvien tiek uzskatīta arī par simbolisku Latvijas augstākā militārā apbalvojuma – Lāčplēša Kara ordeņa dibināšanas 
dienu. Taču ne jau par ordeņiem cīnījās karavīri, bet – par Latviju. Šie vārdi tad arī kļuva par Lāčplēša Kara ordeņa devīzi.
Kā jau katru gadu, arī šogad 11. novembrī Baltezera kapos, aizdedzot svecītes un noliekot ziedus, tika godināta kritušo 

karavīru piemiņa. Tā ir tradīcija, kas Ādažos kopta jau gadiem, apliecinot, ka esam piederīgi savai tautai, ka 
11. novembris, tāpat kā 18. novembris, ir tautas pašapziņas, lepnuma un svētku mēnesis. 

Karīna Miķelsone,
projektu vadītāja

2011. gada pavasaris Ādažu novada 
iedzīvotājiem aizsākās rosīgi, konkur-
sam „„Sabiedrība ar dvēseli 2011” 
Ādažu novadā” bija pieteikušās 18 pro-
jektu grupas. Visas vasaras garumā čet-
ras biedrības un astoņas iedzīvotāju 
izveidotas projektu grupas īstenoja 
projektus KNHM un Ādažu novada 
domes kopīgi rīkotā konkursa ietvaros.

Ir atkal rudens, klāt ražas laiks arī projektu 
laukā, kad jāizvērtē šajā periodā paveiktais. 
2011. gada maijā konkursa vērtēšanas komisi-
ja apstiprināja 12 projektus, no tiem 4 teritori-
jas labiekārtošanā, 5 – izglītojošās, kultūras, 
sporta, sociālās jomas pasākumu attīstībā vai 
uzlabošanā un 3 ēku remontam.

Paveikts ir tik daudz, un to nevar salīdzināt 
un vienādot, tomēr varam pateikt „paldies!”. 
2011. gada projektu īstenošanai paredzētos 
līdzekļus pilnā apmērā vai arī daļēji līdzfinan-
sēja 50 %  KNHM un 50% Ādažu novada 
dome.

KNHM finansēto projektu realizācija Ādažu 

novadā notika jau otro gadu. Neatkarīgi no 
projektu darbības jomas, to īstenošanai tika 
atvēlēts neliels laika posms – visi projekti bija 
jāpabeidz līdz 2011. gada 19. septembrim. 
Neskatoties uz to, ka vasara ir atvaļinājumu un 
atpūtas laiks, konkursa dalībnieki bija čakli 
strādājuši un īstenojuši visus divpadsmit pro-
jektus.

„Rotaļistaba aR dvēseli”

Iedzīvotāju grupa „Mazajiem ādažniekiem” 
iecerēto mērķi ir sasniegusi, bērni ir ļoti prie-
cīgi par iespēju rotaļāties un atpūsties jaunajā 
rotaļistabā, kurā izveidots stilizēts vilciens – 
plaukts mantu novietošanai un mājīgs atpū-
tas stūrītis. Tāpat turpinās sadarbība ar vecā-
kiem, viņi tiek aicināti papildināt rotaļistabas 
rotaļlietu un grāmatu klāstu.

„Gaismas staRs”

Iedzīvotāju grupa „Strautkalni” pilnībā 
izgaismoja Strautkalnu ciemu, iedzīvotāji 
jūtas droši, un vakarā ciems ir pamanāms pa 
lielu gabalu.

„KRāsainā bēRnība”

„Sapņotājas” radīja bērniem pārsteigumu 
– divās PII grupiņās nomainīja un pielāgoja 
bērnu vajadzībām 6 galda virsmas, tika uzšūti 
jauni aizkari guļamistabām, un lielu prieku 
rada izveidotais grāmatu stūrītis ar jaunu grā-
matu plauktu.

Paveikts ir tik daudz – īstenoti 12 projekti konkursā  
„„Sabiedrība ar dvēseli 2011” Ādažu novadā” 

> 3. lpp
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„Ādažu Vēstis”
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Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440

Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
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Redaktore Astrīda Spilva
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astrida.spilva@adazi.lv
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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.

Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

�� Par SIA „Gaujas centrs” likvidācijas 
procesa uzsākšanu

Dome nolēma
1. Uzsākt pašvaldības kapitālsabiedrības 

SIA „Gaujas centrs” (reģ.Nr.  40103 161 
305, juridiskā adrese: Gaujas iela 33A, 
Ādaži, Ādažu novads) likvidācijas procesu. 

2. Par SIA „Gaujas centrs” likvidatoru 
iecelt SIA valdes locekli Jāni Spilvi, nosakot, 
ka likvidatoram ir visas Komerclikumā 
noteiktās tiesības un pienākumi.

3. Noteikt SIA „Gaujas centrs” kredito-
ru pieteikšanās termiņu trīs mēnešu laikā no 
paziņojuma publicēšanas dienas. 
�� Par Ādažu novada pašvaldības polici

jas izveidošanu 
Dome nolēma izveidot Ādažu novada 

pašvaldības iestādi – „Ādažu pašvaldības 
policija”.
�� Par deleģējuma līguma pagarināšanu

Dome nolēma pagarināt ar SIA „Mērnie-
cības Datu Centrs” deleģēšanas līgumu, kas 
noslēgts 31.08.2010. Nr.JUR 2010-08/199 
par ģeotelpiskās informācijas likuma 
13.  panta sestajā daļā noteikto pašvaldības 
pārvaldes uzdevumu (izveidot un uzturēt 
augstas detalizācijas topogrāfiskās informā-
cijas datubāzi par Ādažu novada administra-
tīvo teritoriju atbilstoši Ministru kabineta 
noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfis-
kās informācijas specifikācijai un veikt 
iesniegtās informācijas pārbaudi un nodroši-
nāt datubāzes sadarbspēju ar centrālo datu-
bāzi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā) 
deleģēšanu, līdz 2012. gada 31. augustam.
�� Par nekustamā īpašuma piešķiršanu 

nomā

Dome nolēma piešķirt nomā līdz 2016.
gada 31.oktobrim ūdenssporta (ūdensslēpo-
šanas) nodarbību organizēšanai SIA „Saules 
Vilnis” Ādažu novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma „Vējpriedes” zemes vie-
nības daļu 0,003 ha platībā un Ādažu nova-
da pašvaldībai piekrītošās mākslīgās ūdens-
tilpes ar nosaukumu „Ūdenskrātuve Vējupe” 
zemes vienības daļu 0,34 ha platībā, kas 
atrodas Ādažos, Ādažu novadā. 

Noteikt nomas maksu par nekustamo 
īpašumu „Vējpriedes” un par mākslīgās 
ūdenstilpes ar nosaukumu „Ūdenskrātuve 
Vējupe” atbilstoši MK 2007. gada 30. oktob-
ra noteikumiem Nr. 735 „Noteikumi par 
valsts vai pašvaldības zemes nomu” un paš-
valdības apstiprinātajiem saistošajiem notei-
kumiem. 
�� Par alternatīvo sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīs
tību Ādažu novadā

Dome nolēma 
1. Apstiprināt sociālās aprūpes un soci-

ālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstības 
plānu Ādažu, Carnikavas, Saulkrastu, Sto-
piņu, Inčukalna, Ropažu un Garkalnes 
novados līdz 2016.gadam.

2. Apstiprināt sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju 
skaita prognozi Ādažu novadā.

3. Ierosināt veikt grozījumu programmā 
un noteikt, ka reģionāla līmeņa sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumu sniedzējs ir komercsabiedrības vai 
nevalstiskās organizācijas.

4. Ierosināt veikt grozījumu programmā 
un ierosināt iekļaut jaunu sociālo pakalpoju-
mu „Pansija”.

5. Atbalstīt turpmāku sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
kopīgu attīstību ar Carnikavas, Saulkrastu, 

Stopiņu, Inčukalna, Ropažu un Garkalnes 
novadu pašvaldībām.
�� Par tiesībām SIA „Garkalnes ūdens” 

pretendēt uz Eiropas Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu

Dome nolēma piešķirt tiesības Ādažu un 
Garkalnes pašvaldības SIA „Garkalnes 
ūdens” pre tendēt uz Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, iesniedzot 
projektu programmā „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” 3.5.1.1.aktivitātē „Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstība aglomerā-
cijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000”, 
4.kārta. Par projekta vadītāju nozīmēt 
Aivaru Dunduru.
�� Par nekustamā īpašuma piešķiršanu 

nomā
Piešķirt nomā līdz 2012.gada 31.oktob-

rim ūdenssporta (ūdensslēpošanas) nodarbī-
bu organizēšanai SIA „HYDRO STADIUM 
ĀDAŽI” nekustamos īpašumus:

1.  Ādažu novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma „Vējupes krastmala” 
daļu 0,015 ha platībā;

2.  Ādažu novada pašvaldībai piekrītošā 
nekustamā īpašuma „Ādažu novada meži” 
daļu 0,0042 ha platībā;

3.  Ādažu novada pašvaldībai piekrītošās 
mākslīgās ūdenstilpes ar nosaukumu 
„Ūdens krātuve Vējupe” daļu 0,35 ha platībā.
�� Par pašvaldības mantas iznomāšanu

Nodot iznomāšanai Ādažu novada paš-
valdībai piederošo mantu – kafejnīcas telpu 
ar palīgtelpām (kopējā platība 165,70 kvad-
rātmetri), kas atrodas Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, 
�� Dome izskatīja citus juridisko un fizis

ko personu iesniegumus un pieņēma 
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lēmu
mu tekstu var iepazīties Ādažu novada 
mājas lapā www.adazi.lv.  

Ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 25. oktobrī

PaziņojumS Par nekuStamĀ īPašuma robežnieki 1. z.g., Ādažu novadĀ,  
birznieku ciemĀ, detĀlPlĀnojuma 1.redakcijaS SabiedriSko aPSPriešanu.

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 27.09.2011. sēdes Nr.19 lēmumu §1.1., sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma 
Robežnieki 1. z.g., Ādažu novads (kadastra Nr.80440040007) detālplānojuma 1.redakcija. Sabiedriskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.10.2011. līdz 07.11.2011. 
Ar detālplānojuma 1.redakcijas materiāliem var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus (norādot fiziskas personas vārdu, uzvārdu, adresi; juridiskas personas 
uzņēmuma nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru) Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, pašvaldības darba laikā, tālr.67997350. Detālplānojuma 
1.redakcijas apspriešanas sanāksme notiks 2011.gada 31.oktobrī plkst.17.00 Ādažu novada būvvaldes telpās Gaujas ielā 33A, Ādažos. 
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„ādažu bRīvās valdoRfa sKolas 
paRKa celiņa labieKāRtošanas tuR-
pinājums ādažu centRā”

- Būtiski ir uzlabojies parka estētiskais 
izskats, – tā ziņo biedrība „Privātā vidusskola 
ĀBVS”. Iegūto rezultātu atzinīgi novērtē ĀBVS 
skolēni un skolotāji, kuri visu attālumu no 
jaunās skolas līdz ēdnīcai var veikt „sausām 
kājām”.

„daudzfunKcionālās mobilās 
deKoRācijas” 

Amatierteātra „Kontakts” dalībnieki kopī-
giem spēkiem izgatavoja mobilu un daudz-
funkcionālu dekorāciju. Dekorāciju ir plānots 
izmantot nākamajā Amatierteātra „Kontakts” 
projektā, tāpēc jau izgatavojot dekorāciju, tika 
paredzēts noformējums, kas būs nepiecie-
šams turpmāk izrādēm. 

m. Rožlapas Kāpņu telpas Remonts 
„saulaināKa nāKotne”

- Sasniegtais rezultāts ir pārsteidzoši labs, – 
atzīst projekta īstenotāji, m. Rožlapas iedzīvotāji. 
Kāpņu telpa ieguva jaunu logu un ieejas durvis, 
tika restaurētas kanalizācijas akas un salabota 
grīda, pateicoties ražotāju atlaidēm, izdevās 
ietaupīt un paveikt vēl vairāk, nekā bija plānots, 
– tagad cilvēkiem, ienākot kāpņu telpā, patie-
šām ir saredzama saulaināka nākotne.

„laiKs jumtam”
Jaunbērziņi atrodas mazliet nomaļus, 

netālu no Ādažu ciema, māja ir neliela, tomēr 
iedzīvotāju grupa „Mēs Jaun bērziņiem” bija 
apņēmības pilna tikt pie jauna jumta seguma. 
Tagad māju rotā pilnīgi jauns jumts, par 
paveikto gandarīti mājas iedzīvotāji, kā arī tas 
priecē un iedvesmo garāmbraucējus.

„deja vieno”
„Vecāki bērniem” ir pārliecināti, ka projek-

ta rezultāts ir labāks, nekā bija iecerējuši. Ir 
uzšūti 24 komplekti autentisku Vidzemes 
novada tautas tērpu 5 – 6 klašu deju kolektī-
vam „Rūta”. 

„dzīvespRiecīGāKai mūsu iKdienai”
Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un 

viņu piederīgo atbalstam DZĪVESSPĒKS ir 
apmierināta, ka nomainītās ieejas durvis un 
renovētais lievenis ir drošs, efektīvs un kļuvis 
pievilcīgāks, priekštelpa ir ieguvusi dzīves-
priecīgāku krāsu, kā arī svarīgi ir tas, ka nu ir 
ērti lietojamas kāpnes un ieeja ar uzbrauktu-
vi cilvēkiem ar kustību traucējumiem vai 
ratiņkrēslā. 

„ādažu vidussKolas stadiona 
infRastRuKtūRas uzlabošana”

Futbola vārtus atjaunoja un aizsargtīklu 
uzstādīja biedrība „„Futbola klubs „ĀDAŽI””. 
Realizējot projektu, tika uzlabota Ādažu vidus-
skolas stadiona infrastruktūra, paaugstinājās 
bērnu un jauniešu futbola treniņu kvalitāte, 

bez tam ādažnieki tagad droši spēļu un treni-
ņu laikā var izmantot skeitparka rampas.

„nepaej GaRām!”
Kultūras censoņu grupa izstrādāja pārvie-

tojamo divpusējo stendu, kuru var izmantot 
iekštelpās un kultūras pasākumu norišu vietās 
ārpus telpām. Šādā veidā tika papildināti 
Kultūras centra informatīvie kanāli.

 „ādažu vidussKolas vēRtības – 
sKolotāji”

Sabiedriska organizācija „Ādažu fotogrāfu 
biedrība” fotografēja Ādažu vidusskolas skolo-
tājus, izgatavoja fotogrāfijas un noformēja 
ierāmētu fotogrāfiju galeriju. Fotogrāfijas 
izstādītas Ādažu vidusskolas telpās, un tās var 
aplūkot ikviens skolas apmeklētājs.

Ir brīži, kad projektu grupu koordinatori 
atzīst, ka nav viegli saliedēt cilvēkus un nonākt 
pie vienota rezultāta, tomēr brīdī, kad ieceres 
realizējas, grūtības aizmirstas un pārņem gan-
darījums. Tā kā šis nav pēdējais KNHM fonda 
un Ādažu novada domes sadarbības gads, 
ceram, ka atskats paveiktajā dos iedvesmu 
jauniem plāniem un darbiem.

Lai ikviens interesents varētu iepazīties ar 
projektu rezultātiem, kā arī uzzināt, kurai no 
grupām tiks piešķirta naudas balva, šī gada 
24. novembrī plkst. 18.00 Gaujas ielā 33A, 
Ceriņu zālē, tiek rīkots konkursa noslēguma 
pasākums. Laipni aicināts ikviens: projekta 
grupu dalībnieks, atbalstītāji, konkursa organi-
zatori un visi interesenti!  

Paveikts ir tik daudz..
> 1. lpp.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Aivars Dundurs,
projektu vadītāja

SIA „Ādažu slimnīca” 2010.gada 2. augustā uzsāka 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansē-
tā projekta „Ādažu slimnīcas veselības ap rūpes centra 
attīstība” realizāciju. Kopējās projekta izmaksas ir 
158 670 latu, t.sk. ERAF līdzfinansējums – 114 111 lati. 
Projektu paredzēts realizēt līdz 2011. gada decembrim. 
Atbalstītās projekta aktivitātes nodrošinās iespēju opti-
mizēt veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kva-
litāti un paaugstināt pakalpojumu pieejamību iedzīvo-
tājiem. Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra infra-
struktūra tiks pielāgota dienas stacionāra un ambula-
toro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, kā arī 
nodrošinās infrastruktūras sakārtošanu un efektīvāku 
energoresursu izmantošanu.

Realizējot projektu, jau ir iegādāts tieši ārstniecī-
bas procesam nepieciešamais aprīkojums – laparo-
skopijas komplekts, videogastroskopijas un videokolo-
noskopijas iekārtu komplekts, kas palīdzēs veikt 
kuņģa – zarnu trakta slimību diagnostiku un ārstēša-
nu. Līdz novembra beigām ģimenes ārstu kabineti, 
dienas stacionārs un pacientu reģistrācijas telpa tiks 
aprīkota ar mēbelēm un datortehniku. 

Slimnīcas ēkas korpuss, kur jau veikti ārējie un daļē-
ji arī iekšējie renovācijas darbi, būvēts pagājušā gad-
simta 80. gados. Kapi tālais remonts šajā korpusā līdz 
šim nebija veikts, ēkas ekspluatācija bija neefektīva no 
energoresursu viedokļa, un arī mikroklimats nenodro-
šināja kvalitatīvu pacientu ārstēšanu. 

Projekta ietvaros ir izbūvēta mehāniskās ventilā-
cijas sistēma, nomainīti ūdensvada un kanalizācijas 
sistēmas esošie pieslēgumi un stāvvadi. Ēkas ārējā 
renovācija – sienu siltināšanas darbi un logu nomai-
ņa – ir veikta 485,0 m² platībā, jumta nomaiņa – 320 
m² platībā. Ēkā atrodas ģimenes ārstu kabineti, die-
nas stacionārs, procedūru kabineti, kā arī pacientu 
reģistrēšanas telpa. Reno vācijai paredzēto iekšējo 
telpu platība ir 286,3 m². Otrajā stāvā ir uzstādīts 

invalīdu pacēlājs, tā personām ar funkcionāliem trau-
cējumiem nodrošinot pieejamību ārstiem speciālis-
tiem un diagnostikas kabinetiem, tiks veikta arī lifta 
nomaiņa. 

Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā 
projekta „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra 
attīstība”, kas tiek realizēts atbilstoši Darbības prog-
rammas „Infrastruk tūra un pakalpojumi” papildināju-
ma 3.1.5.1.2. apakš aktivitātei „Veselības aprūpes cen-
tru attīstība”, mērķis ir sakārtot Ādažu slimnīcas infra-
struktūru, uzlabojot ambulatorās veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un efektivitāti. 

eraF līdzfinansētais projekts „Ādažu slimnīcas  
veselības aprūpes centra attīstība”
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Jānis Skrīveris, 
Ādažu vidusskolas 12.b klase

Viss aizsākās kādā agrā svētdienas rītā. 
Stāvvieta tepat Ādažos, pretī „Kukulītim”, 
bija tumša, klusa un mierīga.  Pamazām 
slapjo asfaltu izgaismoja pirmo automašī
nu lukturi, jo ceļojumam gatavie un patī
kami satrauktie ģimeņu lolojumi ieradās 
norunātajā tikšanās vietā braucienam uz 
Strasbūru.

Šajā projektā piedalījos arī es, tāpēc varu 
dalīties savos iespaidos par jauniešu aktivitā-
tēm  Eiropas Parlamentā. Pirmkārt, ne jau 
katra skola varēja pēc pašas iniciatīvas braukt 
uz Eiropu, bija jāpiedalās Eiropas Parlamenta 
pārstāvniecības Latvijā organizētajā konkur-
sā „Eiropas Parlamenta vēlēšanas skolā”. 
Tāpēc pagājušajā mācību gadā Ādažu vidus-
skolā notika skolēnu vēlēšanas, kas arī bija 
konkursa uzdevums. Tajās piedalījās 4 vidus-
skolēnu partijas, katra sastādīja savu prog-
rammu, kā arī izvirzīja mērķus: ko vēlas 
mainīt, uzlabot vai ieviest skolā. Rezultātā 
Ādažu vidusskolas Eiropas kluba rīkotās 
vēlēšanas  ieguva konkursa balvu – apmaksā-
tu braucienu uz Eiropas Parlamentu un 
iespēju piedalīties projektā  „Euroscola”. 
Prom būtnes laikā, kas ilga no 9. līdz 
16.oktobrim, guvām  nenovērtējamu piere-
dzi, taču visiem mums, 24 skolēniem un 
abām skolotājām, visvērtīgākais šķita 
Eiropas Parlamenta apmeklējums Strasbūrā, 
kas arī bija iemesls mūsu tālajam un nogur-
dinošajam braucienam autobusā.

Diena Parlamentā sākās ar pārsteigumu 
un uz augšu pavērstiem skatieniem, jo, 
manuprāt, neviens nebija gaidījis tik gran-
diozu Eiropas Parlamenta ēkas apmēru. Pēc 
neilga apjukuma mirkļa un drošības pārbau-
des pie ieejas Parlamenta telpās sekoja skolē-
nu sadalīšanās pa darba  grupām un kopīgas 
brokastis, kas bija ieturētas klasiskā franču 
stilā – kruasāns ar kafiju vai karsto šokolādi. 
Pēc tam sekoja programmas vadītāja uzruna 
un 21dalībvalsts skolēnu ievadīšana lielajā 
Eiropas Parlamenta plenārzālē, kur mūs 
iepazīstināja ar šīs institūcijas būtību, darbī-
bas principu un lomu Eiropā un visā pasaulē. 
Pēc informācijas pārbagātām 2 stundām bija 
pienācis laiks vienam skolēnam no katras 
dalībvalsts kolektīva plenārzāles priekšā pre-
zentēt savu skolu un valsti. Latvijas un 
Ādažu vidusskolas vārdu lielajā, skolēnu pār-
pilnajā zālē ļoti pārliecinoši un droši ieskan-
dināja mūsu Eiropas kluba prezidents 
Mārtiņš Olšteins.

Jau pēc neilga laika mūs veda pusdienās 

uz Eiropas Parlamenta restorāna telpu, kurā 
vēlāk notika Eiropas Savienības dalībvalstu 
skolēnu sadalīšanās grupās,  lai atbildētu uz 
jautājumiem spēles „Eurogame” ietvaros. 
Šajā spēlē, kas prasa no jauniešiem erudīciju 
un prasmi komunicēt ar citiem angļu valodā, 
ļoti aktīvi iesaistījās arī visi mūsu skolas  sko-
lēni, lai iegūtu iespēju piedalīties „Eurogame” 
finālā dienas beigās. Viena no veiksminie-
cēm, kam šāda iespēja tika dota, bija 11.b 
klases skolniece Anna Romanova, kas spēles 
finālā ar savu zinošo grupu arī izcīnīja galve-
no balvu.

Pēc pusdienām atsevišķās skolēnu darba 
grupas devās uz dažādām Eiropas Parlamenta 
telpām, kur norisinājās debates un diskusijas 
par konkrētiem Eiropas Savienībai nozīmī-
giem tematiem – „Eiropas brīvprātīgā darba 
gads – 2011”, „Informācijas brīvība un pilso-
niskā kultūra”, „Demokrātija un pilsonība”, 
„Eiropas nākotne”. Vispirms jaunieši mazā-
kās grupās izteica savu viedoklis un uzklausī-
ja citus, lai pēc aptuveni stundu ilga darba 
nonāktu pie slēdziena, ko rakstiskā formā 
iesniedza sēdes protokolētājam, kas tika 
izvirzīts pašā diskusiju sākumā. Pēc tam ar 
katras atsevišķās grupas idejām tika iepazīsti-
nāti pārējie jaunieši auditorijā un norisinājās 
kopīga apspriešanās un balsošana par izteiku-
mu nozīmīgumu un nepieciešamību tos 
nolasīt dienas izskaņā lielajā plenārzālē. Pēc 
vēl vienas diskusiju stundas katra interešu 
grupa bija nonākusi pie kopsaucēja un ide-
jām, ko apkopoja arī iepriekš izvirzīts grupas 
runātājs.

Vēlāk visus projektā iesaistītos skolēnus 

pulcēja Eiropas Parlamenta plenārzālē uz 
darba ziņojumu izvērtēšanu un nobalsoša-
nu „par” vai „pret” kopsavilkuma nodošanu 
Eiropas Parlamenta deputātu izskatīšanai. 
Kā runātāji plēnumā tika izvirzīti arī divi 
mūsu skolas pārstāvji – Luīze Dakša (11.b) 
un Mārtiņš Olšteins (12.a) –, kuri iepazīsti-
nāja visus ar savu darba grupu „Eiropas vēr-
tību loma pasaulē” un „Vide un atjaunojamā 
enerģija” rezolūcijām, kā arī pamatoja pie-
dāvāto ideju nozīmīgumu un atbildēja uz 
auditorijas uzdotajiem jautājumiem. Pēc 
priekšlikumu nobalsojuma norisinājās jau 
iepriekš minētās spēles  „Eurogame” fināls 
un dalībvalstu karogu ienešana Eiropas 
Savienības himnas pavadījumā. Vēlos pie-
bilst, ka visa dienas programma tika izpildī-
ta ar minūtes precizitāti, kas liecina par 
Eiropas Parlamenta ierēdņu punktualitāti 
un atbildību.

Vēlāk jau visi mūsu skolas pārstāvji atkal 
satikās un neviltoti pauda savu sajūsmu, un 
dalījās iespaidos ar pārējiem. Gan jaunieši, 
gan skolotājas – ikviens bija ļoti apmierināts. 
Vēlos visu dalībnieku vārdā teikt lielu pal-
dies par iespēju piedalīties projektā un gūt 
nenovērtējamu pieredzi, kā arī vēl lielāku 
pateicību izteikt mūs pavadošajām skolotā-
jām – Eiropas kluba vadītājai Sarmītei 
Savickai un angļu valodas skolotājai Dacei 
Skujai. Novēlu, lai Ādažu vidusskola tikpat 
aktīvi turpina strādāt un iesaistīties dažādos 
starptautiskos projektos, lai arī nākamajiem 
vidusskolniekiem būtu iespēja gūt pieredzi, 
kas, iespējams, mainīs viņu skatījumu uz 
nākotni un karjeras izvēli. 

Ādaži Strasbūrā
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Izdarīt Ādažu novada domes saistošajos noteiku-
mos Nr. 1 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības budžetu 2011.gadā” šādus grozījumus: 

izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības finanšu 

līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2011.gada 1.janvārī 
Ls 836`063 apmērā, pamatbudžetu 2011.gadam 
ieņēmumos, ieskaitot Valsts kases aizņēmumus, Ls 
12 860 473 apmērā un izdevumos ls 13 680 500 
saskaņā ar 1. pielikumu.”;

2. izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Noteikt Ādažu novada pašvaldības aizdevumu 

apjomus 2011.gadā saskaņā ar 3.pielikumu. Noteikt, 
ka aizņēmuma apjoms konkrēta projekta finansēša-
nai tiek apstiprināts Ādažu novada domē.” 

Ādažu novada domē un sociālajos tīklos 
iedzīvotāji aktīvi interesējas par ūdensapgādes 
nodrošinājuma tehniskajiem un kvalitatīva-
jiem rādītājiem. esam apkopojuši biežāk uzdo-
tos jautājumus uz kuriem atbildes lūdzām 
sniegt Sia „Ādažu Ūdens” tehniskajam direkto-
ram jānim neilandam.

Kāda ir ūdens kvalitāte Ādažos?
j.n.: SIA „Ādažu Ūdens” tīklos padotā dzeramā 

ūdens kvalitāte ir atbilstoša normatīvo aktu prasī-
bām. Realizējot ES Kohēzijas fonda un pašvaldības 
līdzfinansēto ūdenssaimniecības pakalpojumu attīs-
tības projektu, kas uzsākts 2009. gadā un tiks 
pabeigts 2015. gadā, tiek atjaunoti vecie ūdensvadi. 

Arī 2012. gadā tiks rekonstruēti un izbūvēti 
ūdensvadi 1,8 km garumā, rekonstruētas ūdensgūt-
nes Ādažos un Kadagā, kas nodrošinās stabilāku 
ūdens padevi un kvalitāti.

Mūsu uzņēmums veic ūdens monitoringu, regulā-
ri skalo tīklus un periodiski izdara ūdens paraugu 

pārbaudes laboratorijā. Gan Ādažos, gan Kadagā ir 
kvalitatīvs dzeramais ūdens. 

Biju izbraucis no Latvijas. Atgriezos mā jās, 
dzīvoklī atgriežu ūdens krānu, bet ūdens ir duļ-
ķains un ar smaku. Kā tas var būt?

j.n.: Tam iemesls var būt nepietiekama ūdens 
plūsma tīklā. Ja jūs esat ūdensvada tīklu sistēmas 
tālākā gala patērētājs, ūdens minimāla patēriņa 
rezultātā var „sastāvēties” (arī prombūtnes laikā), tas 
nozīmē, ka ūdens jūsu ūdensvadā tomēr nav pietie-
kami kvalitatīvs un tas ir jānotecina. Ir iespējams, ka 
jūs patērējat ūdeni no neatbilstoša diametra tīkliem 
(piemēram, tīkli izbūvēti 20 mājām, bet pieslēgtas 
tikai trīs) vai arī tīkli būvēti pirms 30 – 40 gadiem.

Vēl atsevišķi ūdens saduļķojumi var būt, ja notiku-
si avārija. Kad tā ir novērsta, ūdens kādu brīdi jānote-
cina. Ādažos vairākas reizes šogad notika pārslēgša-
nās uz jaunajiem tīkliem, par ko iepriekš brīdinājām. 
Pēc pārslēgšanas veicām tīklu skalošanu, tomēr arī 
ūdens patērētājiem ūdens jānotecina.

Vai var dzert krāna ūdeni?
j.n.: Jā, krāna ūdeni var dzert, jo tas tiek regulāri 

pārbaudīts un atbilst dzeramā ūdens kvalitatīvajām 
prasībām, tikai ar nosacījumu, ka tas ir „Ādažu Ūdens” 
apkalpošanas robežās. 

Kāpēc, laistot dārzu, jāmaksā gan par ūdeni, 
gan par kanalizācijas pakalpojumiem?

j.n.: Laistot dārzu, par kanalizāciju nebūs jāmak-
sā, ja uzstādīsiet papildus ūdens mērītāju.

Veicot mājās remontu, vēlos mainīt ūdens un 
kanalizācijas cauruļu novietojumu. Kur Ādažos 
varu pasūtīt šādu darbu izpildi?

j.n.: Šādu darbu izpildei varat vērsties pie SIA 
„Ādažu Ūdens” Gaujas ielā 16, Ādažos, vai sazinā-
ties ar mani, piezvanot pa tālruni 20203462. 
Šogad esam uzsākuši santehnisko „ārpakalpoju-
mu” darbu izpildi. Gadījumā, ja jums nepiecieša-
ma sarežģītu specifisku darbu izpilde, palīdzēsim 
kontaktu nodibināšanā ar mūsu sadarbības part-
neriem. 

SIA „Ādažu Ūdens” informē

Liāna Jurēvica,
bibliotekāre

Kopš 2004. gada Ādažu bibliotēkai kļu
vusi par jauku tradīciju piedalīšanās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu 
literatūras centra rīkotajā Bērnu žūrijā, 
kas norisināsies līdz 2011. gada 31. 
decembrim. Šis gads ir īpašs, jo žūrijā 
piedāvāto grāmatu klāstam pievienota 
jauniešu literatūra. 

Kas ir Bērnu žūrija? Tā ir lasīšanas veici-
nāšanas programma, ko, sadarbojoties ar 
Valsts Kultūrkapitāla fondu, jau divpadsmi-
to gadu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotē-
ka. Svarīgi, ka lasīšana ir būtiska 21. gadsim-
ta izglītības prioritāte. Pērn žūrijā piedalījās 
380 Latvijas bibliotēkas, šogad – vairāk par 
400. Programmas uzdevumi ir veicināt grā-
matu lasīšanu, vērtēšanu, ko var veikt, aiz-
pildot vērtēšanas anketu.

Bērnu un jauniešu vērtēšanai grāmatas 

piedāvā 20 dažādas 
izdevniecības, kā „Liels 
un mazs”, „Zvaigzne 
ABC”, „Lietusdārzs”, 
„Jāņa Rozes apgāds” 
u.c. Katrai klašu gru-
pai, proti, 1.-2., 3.-4., 
5.-7., 8.-12. klasei, tiek 
dota iespēja lasīt savam 
vecumposmam piemē-
rotas 5 grāmatas. Žū ri-
jas dalībniekiem ir 
iespē ja lasīt gan latvie-
šu autoru darbus, kā, piemēram, U.Ausekļa 
„Runcis Francis, jeb Pasaule sēd uz velosipē-
da”, I.Zanderes „Princešu piedzīvojumi”, Z.
Ērgles „Starp mums, meitenēm, runājot un 
citi stāsti : triloģija”, gan ārzemju autoru 
tulkojumus, kā E.Celleres „Kima var būt 
stipra”, Š. Tana „Aizpilsētas stāsti”, M.
Peinkofera „Rūnu brālība” u.c. 

Šobrīd Ādažu bibliotēkā Bērnu un jau-
niešu žūrijā iesaistījušies 38 dalībnieki. Īpaši 
priecē fakts, ka daļa skolēnu žūrijā piedalās 
trešo un ceturto gadu. Visaktīvāko interesi 
izrāda 1.-2. klašu grupa, jo pēc grāmatām 
veidojas rindas. Patiesi, cilvēki pārstāj 
domāt, ja pārtrauc lasīt. Bērnu žūrija gadu 
gaitā ir pierādījusi, ka skolēni grib domāt.  

Bērnu žūrija – 2011

Ādažu vidusskolas 2.g un 9.a klases Bērnu žūrijas dalībnieki

noteikumi nr. 27
aPStiPrinĀti Ādažu novada domes 2011.gada 25.oktobra sēdē protokols Nr.20§4 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.p., likumu „Par budžetu un finansu vadību”, likumu „Par Valsts budžetu 2011.gadam”, Ministru kabineta  
2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1180 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā”

grozījumi Ādažu novada domes 20.01.2011. saistošajos noteikumos nr. 1  
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2011.gadā”
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No 2011. gada 1. novembra līdz 30. 
novembrim notiks parakstu vākšana 
likumprojekta „Grozījumi Latvijas 
Repub likas Satversmē” ierosināšanai. 

Parakstu vākšanai nodotie Satversmes 
grozījumi paredz grozīt Satversmes 4., 18., 
21., 101. un 104.pantu, iekļaujot tajā nosa-
cījumu par krievu valodu kā otro valsts 
valodu. Likumprojekts „Grozījumi Latvijas 
Republikas Satversmē” tiks iesniegts parla-
mentā, ja parakstu vākšanā to atbalstīs ne 
mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās 
Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita 
jeb vismaz 154 379 vēlētāji.

Piedalīties parakstu vākšanā drīkst balss-

tiesīgie Latvijas pilsoņi, kuri parakstīšanās 
brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. 
Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam 
nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase. 

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ 
nevarēs nokļūt parakstu vākšanas vietās, bet 
vēlēsies piedalīties parakstu vākšanā, paraks-
tu vākšanas vietā jāiesniedz rakstisks iesnie-
gums, norādot tajā savu vārdu, uzvārdu, 
personas kodu, adresi, telefona numuru, 
durvju kodu vai citu nepieciešamo informā-
ciju. Iesniegumi tiks pieņemti tuvākajā 
parakstu vākšanas vietā līdz 29. novembra 
plkst. 12.00. Parakstu vākšana vēlētāju atra-
šanās vietā tiks organizēta 30. novembrī. 

Ādažos paraksti tiks vākti Gaujas ielā 
33A.

Pirmdiena 15.00 – 19.00

Otrdiena 15.00 – 19.00

Trešdiena 10.00 – 14.00

Ceturtdiena 10.00 – 14.00

Piektdiena 15.00 – 19.00

Sestdiena 10.00 – 14.00

Svētdiena 10.00 – 14.00

Ādažu novada vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja A. Berkmane (29143441). 

Parakstu vākšana par grozījumiem latvijas republikas Satversmē

Policija inFormĒ
Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece

Oktobra mēnesī Ādažu novadā pavisam ir reģis-
trēti 34 dažādi notikumi, no kuriem 14 gadījumos ir 
uzsākts kriminālprocess un 10 gadījumos tas ir 
atteikts. Sastādīti 8 administratīvie protokoli, izskatī-
tas 5 sūdzības un 2 citi notikumi. Pēdējā laikā notiku-
šas vairākas automašīnu zādzības un zādzības no 
automašīnām. Šajā mēnesī vairāk ir cietuši Kadagas 
un „Remarka” rajonu iedzīvotāji. Pārsvarā bijušas 
dažāda veida zādzības un cilvēku nespēja risināt 
problēmas pārrunu ceļā, bet gan izmantojot spēku.

Vēršu Jūsu uzmanību uz faktu – lai diennakts tumšajā 
laikā mazinātu risku ceļu satiksmes dalībniekiem nokļūt 
negadījumos, kuru cēlonis ir satiksmes noteikumu prasību 
neievērošana no mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalīb-
nieku – gājēju un velosipēdistu – puses, novembra 
mēnesī Valsts policija rīko akciju „Esi redzams!”. Tās laikā 
pastiprināta uzmanība tiek pievērsta gājējiem un velosi-
pēdistiem, kuri nav ievērojuši satiksmes noteikumus. Tiek 
pārbaudīta atstarojošo elementu esamība un kontrolēta 
ceļa šķērsošana tam neparedzētās vietās. Atgādinājums 
velosipēdistiem, ka šķērsot ar divriteni gājēju pāreju, kas 
nav regulējama (bez luksofora), var, tikai stumjot divriteni, 
nevis braucot uz tā.

Tā kā visā valstī ir palielinājies zādzību skaits, kas tiek 
izdarīts, izmantojot auto transportu ar Lietuvas valsts 
numura zīmēm, lūgums, ja apkaimē parādījusies kāda 
sveša automašīna ar Lietuvas valsts numura zīmi, pieraks-
tīt tās numuru zīmi un ziņot policijai. 

Ādažu novada iedzīvotāji tiek aicināti sniegt informā-
ciju par nelegālām alkohola vai cigarešu tirdzniecības vie-
tām, jauniešu pulcēšanās vietām vai citiem faktiem, kas 
traucē Jums ikdienā justies droši. Tas sekmēs mūsu sadar-
bību un drošas vides veidošanu novadā.

MiErīgus VALsTs sVēTkus un pATīkAMu Jūsu 
ikdiEnu!  

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Karīna Miķelsone,
projektu vadītāja

2010. gada oktobrī Ādažu novada domē 
darbu uzsāka finansists. Projekts tiek 
īstenots Eiropas Savienības fonda darbī
bas programmas „Cilvēkresursi un 
nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prio
ritātes „Administratīvās kapacitātes 
stiprināšana” 1.5.3.pasākuma „Plānoša
nas reģionu un vietējo pašvaldību admi
nistratīvās un attīstības plānošanas kapa
citātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitātes 
„Speciālistu piesaiste plānošanas reģio
niem, pilsētām un novadiem” ietvaros. 

Plānotais projekta īstenošanas laika 
posms bija 10.2010. – 31.10.2011. 
Pamato joties uz projekta līdzekļu ekono-
miju, Ādažu novada dome sadarbībā ar 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru ir 
radusi iespēju pagarināt projektu līdz 
31.12.2011.

Projektu īsteno Ādažu novada dome, 
piesaistot finanšu speciālistu. Rezultātā ir 
līdzsvarots pašvaldības darbinieku darba 
apjoms un pienākumu sadalījums, tiek vei-
cināta pašvaldības autonomo funkciju sav-

laicīga izpilde un kontrolēta novada plāno-
šanas dokumentos izvirzīto mērķu sasnieg-
šana.

Atskatoties uz aizvadīto periodu un 
finansista paveikto, būtiski rezultāti ir 
sasniegti Ādažu novada domes finanšu kon-
trolē:

-  tiek veikta detalizēta finanšu plānošana 
un prognozēšana,  

- tiek kontrolēta finanšu sadale un izlie-
tojums; 

- ir uzsākts pašvaldības gada budžeta 
projekts 2012. gadam;

- notiek darbs pie grāmatvedības vadības 
sistēmas pilnveidošanas un finanšu uzskai-
tes un plānošanas uzlabošanas; 

- finansists piedalās stratēģijas veidošanā, 
pašvaldības darbības pamatvirzienu noteik-
šanā un finanšu resursu sadales (izlietoju-
ma) kontrolē un atbild par uzticēto pienā-
kumu izpildi; 

- tiek pētīts un organizēts ar saimniecis-
kās darbības organizēšanu un vadīšanu sais-
tītu finanšu aspekts. 

Finansistam ir izveidojusies laba sadar-
bība ar pašvaldības iestāžu vadītājiem, 
ko pīgi efektīvāk tiek veikti plānošanas 
pasākumi, kā arī pētīti un analizēti dažādi 
finanšu avoti efektīvākai pašvaldības iestā-
žu darbībai.

Kopējās projekta izmaksas ir 18500 
LVL, kuras 100% finansē Eiropas Sociālais 
fonds. 

Projekts „Finansista piesaiste Ādažu novada 
domes administratīvās kapacitātes 

stiprināšanai” ir pagarināts
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Ādažu novada sociālais dienests aicina 
iedzīvotājus saņemt Eiropas Komisijas 
atbalsta pārtikas pakas. 

Atbilstoši programmai tiesības saņemt 
pārtikas produktus ir:

1. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām per-
sonām, kas ir atzītas par trūcīgām saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem;

2. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām per-
sonām, kas atzītas par maznodrošinātām 
saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteiku-
miem; 

3. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām per-
sonām, kuru ienākumi uz katru ģimenes 
locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc 
nodokļu samaksas nepārsniedz 150 latu 
mēnesī, uzrādot normatīvajos aktos par 
veselības aprūpes organizēšanu un finansē-
šanu paredzēto attiecīgās pašvaldības 
izsniegto izziņu; 4. ģimenēm vai atsevišķi 
dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesī-
gām saņemt Sociālo pakalpojumu un soci-
ālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo 
pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja 

minēto faktu apliecina attiecīgās pašvaldī-
bas sociālais dienests.

Pārtikas pakas izsniegs no 28. novem
bra līdz 30. novembrim un no 19. decem
bra līdz 22. decembrim Sociālā dienesta 
atbalsta centrā Gaujas ielā 13/15, uzrādot 
derīgu statusu apliecinošu izziņu.

Sociālajā dienestā darbojas humānās 
palīdzības punkts, kur Ādažos deklarētie 
iedzīvotāji var saņemt un nodot apģērbu un 
sadzīves priekšmetus.

Palīdzības punkts atvērts darbdienās no 
plkst. 9.00 līdz 13.00.

Sociālā dienesta Atbalsta centrā otrdie-
nās un ceturtdienās plkst. 14.00 – 17.00 
notiek radošās nodarbības jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām. Aicinām pievienoties. 
Sociālā dienesta darba laiks:

pirmdienās 8.00 – 13.00; 14.00 – 18.00, 
otrdienās  8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00, 
trešdienās 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00, 
ceturtdienās 8.00 – 13.00; 14.00 – 17.00, 
piektdienās 8.00 – 13.00.  

Tālrunis: 67996661, 67997977. 

Ādažu novada domeS SociĀlaiS dieneStS inFormĒ

Prasības pretendentiem:
•  atbilstība likuma „Par policiju” 21.panta 2.daļas prasībām;
•  iepriekšēja darba pieredze pašvaldības vai Valsts policijā (tiks uzskatīta par priekšrocī-

bu);  
• augsta atbildības sajūta, godīgums, uzticamība, korektums, spēja patstāvīgi pieņemt 

lēmumus, komunikabilitāte un spēja risināt konfliktsituācijas, prasme strādāt komandā;
• labas datora lietošanas prasmes (MS Office standartprogrammas);
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• laba fiziskā sagatavotība.

 Pretendentiem līdz 2011. gada 30. novembrim personīgi iesniegt Ādažu novada domē 
(Gaujas ielā 33A, Ādažos) CV, motivētu pieteikuma vēstuli, augstāko izglītību apliecinošu 
dokumentu kopiju un izziņu no LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par (ne) sodā-
mību (kriminālsodiem), iekļaujot ziņas arī no Sodu reģistra Arhīva datubāzes.  

Ādažu novada dome izsludina PIETEIKŠANOS 
uz Ādažu novada pašvaldības PolicijaS Priekšnieka amatu SludinĀjumi

SVecīšu VaKarS Baltezera KapoS

Svētdien, 20. novembrī, Mirušo piemiņas 
dienā aizdegsim svecītes savu tuvinieku 
atdusas vietās. 

Baltezera baznīcā dievkalpojuma laikā 
plkst.11.00 notiks aizlūgums par 
aizgājējiem.

peNSioNĀru apVieNīBaS 
„optiMiStS” kārtējais saiets notiks š.g. 
23. novembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16. 

Tēma – ajūrvēdas pozitīvā iedarbība uz 
cilvēka veselību.  
Lektors: dr. Ignats Līvmanis. 

21. deceMBrī ieSKaNdiNĀSiM 
zieMaSSVētKuS! 

Piedalīsies kapelāns Raimonds Krasinskis. 
Muzicēs dr. Ignats Līvmanis.

Pensionāru padome

Ādažu iNforMĀcijaS ceNtrS 
sniedz izziņas par Ādažu novada 
uzņēmumiem un iestādēm pa tālruni 
67996500

aiciNĀM MeiteNeS uz futBola 
NodarBīBĀM! 

Nodarbībām var pieteikties meitenes 
vecumā no 13 līdz 15 gadiem. 
Nokomplektējot pilnu meiteņu futbola 
grupu, futbola klubs ĀDAŽI uzsāks 
regulāras meiteņu futbola nodarbības, 
kuru laikā būs iespēja ne tikai apgūt 
futbola spēles prasmes, bet arī uzlabot 
savu fizisko sagatavotību (aerobikas un 
vieglatlētikas nodarbības). 

Pieteikšanās un informācija:  
mob.tālr: +371 26333920 inita@mixto.lv

BērNu popgrupa „raKari”

Vēlies dziedāt konkursos, koncertos, 
grupā vai solo? Tad nāc! 

Nodarbības notiek otrdienās un  
ceturtdienās plkst. 17.00 Ādažu kultūras 
centrā.

Laipni aicināti bērni no 3 līdz 7 gadiem.

Tālrunis: 29246157, skolotāja Žanete

KoNKurSa „SaBiedrīBa ar dVēSeli 
2011” noslēguma pasākums šī gada 24. 
novembrī plkst. 18.00 Gaujas ielā 33A, 
Ceriņu zālē. 

Laipni aicināts ikviens: projekta grupu 
dalībnieks, atbalstītāji, konkursa 
organizatori un visi interesenti. 

Klāt Ziemassvētku labdarības akcija!
Kā jau katru gadu, arī šogad Ādažu novada domes Sociālais dienests rīko 

Ziemassvētku labdarības akciju. Tā sāksies 19. decembrī, lai ar dāvanām un 
svētku eglītēm iepriecinātu bērnus invalīdus, pirmās grupas invalīdus, vientuļos 

pensionārus, daudzbērnu ģimenes un trūcīgos iedzīvotājus.
Visi uzņēmēji un iedzīvotāji, kuri vēlas pievienoties, laipni lūgti ziedot savas 

firmas produkciju vai naudas līdzekļus. 
Ādažu novada dome, Gaujas iela 33 A, LV-2164, reģ. Nr. 90000048472 Valsts 

kase, Konts LV43TREL9802419010000.
Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja, tālr. 67997977, mob.tālr. 29451628. 
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Kultūras norises Ādažu 
kultūras centrā 

17. novembrī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
latvijas republikas proklamēšanas 

gadadienas svinīgais sarīkojums
pasākuma vadītājs Normunds Rutulis

Ieeja bez maksas

23. novembrī plkst. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
leļļu teātra izrāde bērniem „kas 

zaķīti pasargās”
Biļetes: Ls 1-4 Kultūras centra kasē

25. novembrī plkst. 19.00

DAILES TEĀTRA VIESIZRĀDE
Norms Fosters

„kad citi jau guļ”
it kā komēdija 2 daļās

„Kad citi jau guļ” ir inteliģenta komēdija, 
kas uzrunā skatītāju, piedāvājot viņam 
jokus ar nopietnu zemtekstu un veselu 
zīmīgu personāžu plejādi. Cilvēki, kas 

cenšas spēlēt ar tām kārtīm, kuras dzīve 
viņiem ir iedalījusi. Ikdienas sīkās ķibeles 

skaidri parāda, cik daudz pasaulē ir 
skumju, bet netrūkst  arī mīlestības.

Lomās: Jānis Paukštello, Mirdza 
Martinsone, Gints Grāvelis, Aija Dzērve, 

Ivars Auziņš
Režisors – kārlis auškāps

Biļetes: Ls 5-8  „Biļešu Paradīzes” kasēs 
(kultūras centra kase), 
www.bilesuparadize.lv

1. decembrī ceriņu zĀlĒ

Ādažu mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts. Ieeja bez maksas 

8. decembrī plkst. 17.00

LĪGO LAUKUMĀ
Ādažu lielās ziemassvētku  

egleS iedegšana

9. decembrī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
rūdolfs Plēpis  muzikālā 

ziemassvētku izrādē
 „ziemassvētki kaķīša dzirnavās”

 Ineses Zanderes dziesmu teksti, Valda 
Zilvera mūzika

65-70 minūtes ilga Kārļa Skalbes 
pasakas skatuves versija mazajiem 

skatītājiem 
Biļetes: Ls 3-5 „Biļešu Paradīzes” kasēs 

(Kultūras centra kase), 
www.bilesuparadize.lv

17. decembrī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
ziemassvētku koncerts

latvijas nacionālais simfoniskais 
orķestris

dita krenberga (flauta), ints 
dālderis (klarnete)

 diriģents zbigņevs graca (Polija)
I daļa. F.I.Danzi -  flautai un klarnetei

M.Regers - Variācijas un fūga par 
Mocarta tēmu op. 132

II daļa. V.A.Mocarts - Simfonija 
Biļetes: Ls 5-10 „Biļešu Paradīzes” kasēs 

(kultūras centra kase), 
www.bilesuparadize.lv

19. decembrī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ādažu bērnu un jauniešu deju 

kolektīva „rūta”  
ziemassvētku koncerts

Ieeja bez maksas
23. decembrī CERIŅU ZĀLĒ

kultūras centra jauniešu kora 
„munduS” ziemassvētku koncerts

Ieeja  bez maksas

28. decembrī plkst. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
latvijas leļļu teātra izrāde bērniem 

„rūķis Svečulējējs”
Ziemassvētku pārsteigumi

Biļetes: Ls 1-4 Kultūras centra kasē
31. decembrī no plkst. 22.30

jaunĀ gada naktS balle kopā ar 
grupu labvĒlīgaiS tiPS,

igo un draugiem
Biļetes (vieta pie galdiņa): Ls 10-20  

„Biļešu Paradīzes” kasēs (Kultūras centra 
kase), www.bilesuparadize.lv

Ādažu kultūras centrs

Tālr.: (+371) 67997764
Tālr.Fakss(+371)67997171 

linda@adazikultura.lv
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. 
(+371) 67996230 

 plkst. 19.00 SkatītĀju zĀlĒ 
apbalvojumu pasniegšana  

un koncerts

pasākuma vadītājs Normunds Rutulis

ap plkst. 20.30 ceriņuzĀlĒ

salona mūzika un laba vēlējumi 
Latvijas dzimšanas dienā

ap plkst. 21.30 – SvĒtku balle 

muzicēs grupa „Bellaccord”.  
Ieeja bez maksas. Vietu pie galdiņa 

balles daļā rezervēt pa tālr. 67996230.  
Darbosies kafejnīca

Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienai veltītais 
svinīgais sarīkojums 17. novembrī Ādažu kultūras centrā

90 gadu jubileju svin

Rasma Brūne
Praskovja Smirnova

80 gadu jubileju svin

Melānija Āboliņa
Imants Circenis
Skaidrīte Odiņa

75 gadu jubileju svin

Valdis Dzelde
Brigita Everse

Antonina Gobalova
Staņislavs Vucins

70 gadu jubileju svin

Leonīds Fjodorovs
Matrona Krauļa

Rita Maca
Jānis Melkus

Marina Šmulāne
 Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
novembra mēneša jubilāriem !


