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Astrīda Spilva,

Zinību diena

Pirmais zvans Ādažu vidusskolā

993 izglītojamie un šis skaits pārsniedz
pagājušā gada skolēnu daudzumu.

Foto: Astrīda Spilva

Zinību dienas daiļskanīgais tituls un
tradicionāli pierastais 1. septembris ir
sinonīmi jauniem, radošiem pirmsāku
miem: pirmajam skolas gadam, pirma
jiem soļiem jaunā klasē vai kursā,
atkalredzēšanās ziņkārei un nenovērša
mai ierastā dzīves ritma maiņai ikvie
nam, kas tieši vai netieši saistīts ar
jaunā mācību gada sākšanos.
Visā valstī skolas gaitas 1. klasē uzsāka
aptuveni 20400 skolēnu, starp tiem Ādažu
vidusskolā 121 pirmklasnieks, tai skaitā 24
mazākumtautību izglītības programmā.
Lai arī Izglītības un zinātnes ministrijas
aprēķini liecina, ka jaunajā mācību gadā
skolēnu skaits būs par aptuveni 3,5%
mazāks nekā pērn, Ādažu novadā vērojama pretēja tendence.
Ādažu Brīvā Valdorfa skolā mācības
uzsāks 25 pirmklasnieki. Salīdzinot ar
pagājušo gadu, viņu skaits nav samazinājies. Ādažu vidusskolā zinības apgūs

Foto: Astrīda Spilva

redaktore

11.a klases skolniece Tohmuang Manussavee un Marika Ģederte

Arī skolas saimniecība pilnībā gatava
jaunajam mācību gadam. Vasaras mēnešos pilnībā paveikta dabaszinātņu kabinetu renovācija un materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšana. „Leader” projekta
ietvaros pieci mācību priekšmetu kabineti aprīkoti ar stacionāriem projektoriem
un ekrāniem. Paveikta arī aktu zāles
apgaismošana un apskaņošana.
Jauniešu apmaiņas programmas „AFS
Latvija” ietvaros šajā mācību gadā vidusskolas 11. klasē mācīsies meitene no
Taizemes. Viņa ir apņēmības pilna gada
laikā apgūt latviešu valodu. Marikas
Ģedertes ģimene, kuras dēls arī mācās
Ādažu vidusskolas 2. klasē, uzņēmīgo
skolnieci ir laipni uzņēmusi pie sevis.
„Ādažu Vēstis” visiem novada skolēniem novēl būt zinātkāriem, radošiem un
veiksmīgiem. Spējiet būt patstāvīgi, vienlaikus sadzirdēt citus un pieņemt godprātīgus lēmumus!
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Ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 23. augustā
Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
 Par detālplānojuma Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamajam īpašumam
„Liepnieki” atcelšanu un saistošo notei
kumu Nr.24 „Par Ādažu novada
2007. gada 27.novembra saistošo notei
kumu Nr.45 „Par detālplānojuma Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpa
šumam „Liepnieki” grafisko daļu un teri
torijas izmantošanas un apbūves noteiku
miem” atcelšanu izdošanu
Dome nolēma
1. Atcelt
nekustamā
īpašuma
„Liepnieki” (kad.apz. 8044 011 0021, 8044
011 0107, 8044 011 0053) detālplānojumu, kas apstiprināts ar Ādažu novada
domes 27.11.2007. lēmumu Nr.103.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.24
„Saistošie noteikumi par Ādažu novada
2007. gada 27.novembra saistošo noteikumu Nr.45 „Par detālplānojuma Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Liepnieki” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”
atcelšanu.
 Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 detāl
plānojuma grozījumu izstrādāšanai
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 (kad.
apz. 8044 010 0294) detālplānojuma grozījumu izstrādāšanai.
 Par pretplūdu pasākumu īstenošanas
programmu
Dome nolēma
1. Noteikt projektu „Plūdu draudu
novēršana Ādažu novada teritorijā” kā īpašu
papildus pasākumu finanšu stabilizācijas
plāna ietvaros, jo novada teritorijas apdzīvotās platības ir pakļautas plūdu riskam un
pretplūdu pasākumu komplekss Ādažu un
Carnikavas novados ir savstarpēji saistīts

MK apstiprinātās programmas „Infrastruk
tūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes
„Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos”
ietvaros.
2. Lūgt Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Finan
šu ministrijas atbalstu Ādažu novada pretplūdu pasākumu realizācijai, iekļaujot
Ādažu novadu rīcības programmas „Infra
struktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātē
„Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu-ledus parādību gadījumos” realizācijā un ERAF finanšu līdzekļu piesaistē
ar iespējami mazāku pašvaldības līdzfinansējuma apjomu.
3. Par projekta koordinatoru noteikt
pašvaldības izpilddirektoru G.Porieti.
 Par ēdināšanas maksas noteikšanu
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē
1. Noteikt ēdināšanas maksu Kadagas
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem
par 1 bērna ēdināšanu 3 reizes dienā Ls
1,07, neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
2. Ēdināšanas maksa tiek iekasēta par
katru mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam (pēcapmaksa).
3. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada
1.septembri.
4. Atcelt Ādažu novada domes lēmumu
Nr.157 no 28.09.2010.
 Par zemes nomas līguma termiņa
pagarināšanu
Dome nolēma pagarināt 02.02.2011.
Zemes nomas līgumā Nr.JUR 2011-02/60,
kas noslēgts starp SIA „Saules Vilnis” un
Ādažu novada domi, noteikto līguma termiņu un noteikt to līdz 2020. gada 31.
decembrim.
 Par pašvaldības SIA „Ādažu slimnī
ca” valdes locekļa iecelšanu
Iecelt par PSIA „Ādažu slimnīca” valdes
locekli uz trim gadiem Pēteri Pultraku.
 Par nekustamā īpašuma Ādažu sporta

Ādažu novada domes laikraksts
„Ādažu Vēstis”
2011. gada 15 . septembris
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440
Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900
e-pasts: adazu_vestis@one.lv
astrida.spilva@adazi.lv
www.adazi.lv

stadiona futbola laukuma nodošanu bez
atlīdzības lietošanā
1. Nodot Sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai „Futbola klubs „Ādaži””
bezatlīdzības lietošanā Ādažu novada
domei piederošo nekustamo īpašumu
Gaujas ielā 30, Ādažu novadā, Sporta stadiona futbola laukumu 0,77 ha platībā
saskaņā ar vienošanos.
2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – sportam un atpūtai aprīkotās
dabas teritorijas.
3. Noteikt līguma termiņu – 7 gadi no
līguma spēkā stāšanās brīža.
 Par vienotu atalgojuma sistēmu ēku
uzraugiem, amatierkolektīvu vadītājiem
un koncertmeistariem
1. Noteikt Ādažu novada domes pašvaldības iestāžu – Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes un Ādažu vidusskolas – ēku
uzraugiem vienotu atalgojuma sistēmu –
stundu likmi: LVL 1,33 stundā.
2. Noteikt Ādažu novada domes pašvaldības iestāžu – Ādažu vidusskolas interešu izglītības kolektīvu vadītājiem, kuriem ir
noteikta darba samaksa (valsts mērķdotācija un darba samaksa), kas tiek finansēti no
pašvaldības budžeta, un deju kolektīvu
koncertmeistariem – vienotu atalgojuma
sistēmu – stundu likmi: LVL 3,00 stundā
saskaņā ar tarificēto stundu skaitu.
3. Noteikt piemaksu: 3.1.viena vecuma
grupas interešu izglītības kolektīvu vadītājiem un koncertmeistariem par repertuāra
atlasi un apguvi piemaksu LVL 10,00 apmērā mēnesī; 3.2.dažādu vecumu grupas interešu izglītības kolektīvu vadītājiem un koncertmeistariem par repertuāra atlasi un
apguvi piemaksu, kas nepārsniedz LVL
50,00 mēnesī.
 Dome izskatīja citus juridisko un
fizisko personu iesniegumus un pieņēma
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu
lēmumu tekstu var iepazīties Ādažu nova
da mājas lapā www.adazi.lv.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta autors,
intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz „Ādažu Vēstīm” obligāta.
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Ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 26. jūlijā
Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
 Par būvniecības ieceres gāzholdera
(biogāzes ražotnes) iekārtu būvniecības
noraidīšanu
Dome nolēma pieņemt zināšanai Ādažu
novada būvvaldes 2011. gada 11. jūlija ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem
un noraidīt SIA „Adazi Bio Power” būvniecības ieceri – gāzholdera (biogāzes ražotnes)
iekārtu būvniecību Ādažu novada Kadagas
ciema nekustamajā īpašumā „Kadagas attīrīšanas ietaises”.
 Par SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” ka
pit āldaļu atsavināšanas procedūras
uzsākšanu
Dome nolēma konceptuāli atbalstīt
Ādažu novada domei piederošo SIA „Rīgas
Apriņķa Avīze” kapitāldaļu atsavināšanas
procedūras uzsākšanu.

 Par atlaišanas pabalstu kapitālsabied
rības valdes locekļiem
Dome nolēma noteikt atlaišanas pabalstu pašvaldības kapitālsabiedrības valdes
locekļiem, kas atsaukti no amata pirms
pilnvaru termiņa beigām, vienas mēnešalgas apmērā, izņemot gadījumus, kad valdes loceklis tiek atsaukts no amata likuma
„Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām
un kapitālsabiedrībām” 63. pantā minēto
iemeslu dēļ.
 Par ēdināšanas maksas noteikšanu
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē
Dome nolēma
1. Noteikt ēdināšanas maksu Ādažu
pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem
par 1 bērna ēdināšanu 3 reizes dienā (brokastis, pusdienas, launags) Ls 1,09, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2. Ēdināšanas maksa tiek iekasēta par
katru mēnesi līdz nākošā mēneša 10.datumam (pēcapmaksa).

 Par Ādažu novada pašvaldībai piede
rošā zemes īpašuma „Āķi” atsavināšanu
Dome nolēma uzsākt jaunu Ādažu novada
pašvaldībai piederošās mantas, apbūvēta
zemesgabala „Āķi”, Baltezers, Ādažu novads,
ar kopēju platību 0,85129 ha, atsavināšanas
procesu saskaņā ar „Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma” noteikumiem.
Noteikt, ka Ādažu novada pašvaldībai piederošās mantas atsavināšanu organizē Ādažu
novada dome, un izveidot Ādažu novada
domes atsavināmās mantas novērtēšanas
komisiju. Uzdot atsavināmās mantas novērtēšanas komisijai īpašuma tirgus vērtības noteikšanai pieaicināt sertificētu nekustamā īpašuma
vērtētāju un noteikt atsavināmās mantas nosacīto cenu, un iesniegt to apstiprināšanai domē.
 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 ārkārtas sēdes lēmumi
2011. gada 30. augustā
Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks

Par grozījuma finanšu stabilizācijas
projektā apstiprināšanu un uzņemto sais
tību atbilstoši domes lēmumam par
pirmpirkuma tiesību izmantošanu izpildi
pret SIA „Gaujas centrs”
Dome nolēma
1. Slēgt vienošanos ar SIA „Gaujas
centrs” par nekustamā īpašuma – ēkas
„Kultūrizglītības centrs” (kadastra apzīmējums 8044 008 0440 001) Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Ādažu novadā, ar kopējo platību
6582,2 m², iekļaujot tajā ēkas aprīkojumu
(mēbeles un cita manta), un nekustamā
īpašuma „Gaujas parks”, kas sastāv no zemes
gabala (kadastra apzīmējums 8044 008
0208) 1,42 ha platībā, līdz ar visiem piederumiem, pienākumiem, tiesībām un saistībām, kas uz šiem nekustamajiem īpašu-

miem attiecas, pirkšanu par kopējo summu,
kas nepārsniedz LVL 5 963 208, pie nosacījuma, ka Finanšu ministrija vai cita kompetenta institūcija piešķir finanšu līdzekļus
Domes saistību segšanai pret SIA „Gaujas
centrs” aizdevuma no SEB bankas izpildei
un valstij atmaksājamās priekšnodokļa summas nomaksai.
2. Darījuma cenu segt šādā kārtībā:
2.1. LVL 1 114 868 – veiktā samaksa
saskaņā ar 2011. gada 22.marta lēmumu
Nr.32 un 2011. gada 23.martā noslēgto
vienošanos starp Domi, SIA „Gaujas centrs”
un SIA „Axio Capital Fondi”;
2.2. LVL 4 768 093 – no Valsts kases
piešķirtā kredīta (aizdevums SEB bankas
izpildei un valstij atmaksājamās priekšnodokļa summas nomaksai);
2.3. atlikusī summa (nepārsniedzot
darījuma cenu) – no atlikušajiem Domes
budžeta līdzekļiem, kas bija paredzēti ēkas
nomas maksai 2011. gadā.
3. Apstiprināt grozījumus Domes

finanšu stabilizācijas projektā, paredzot
finanšu stabilizācijas projekta 1.kārtas trešā
posma aizņēmumu uzņemto saistību izpildei, atbilstoši domes lēmumam par pirmpirkuma tiesību izmantošanu pret SIA „Gaujas
centrs” (pielikums Nr.1).
4. Lūgt Komisiju atbalstīt finanšu stabilizācijas aizdevuma saņemšanu no Valsts
kases LVL 4’768’093 apmērā ar Valsts
kases noteikto procentu likmi uz 20
gadiem, pamatsummas atmaksu sākot ar
2012. gadu, finanšu stabilizācijas projekta
1.kārtas trešā posma uzņemto saistību
izpildei pret SIA „Gaujas centrs” atbilstoši
lēmumam Nr.64 par pirmpirkuma tiesību
izmantošanu.
5. Šī lēmuma 4.punktā minēto aizņēmuma atmaksu garantēt ar Domes
budžetu.
6. Dome pilnvaro Ādažu novada
domes priekšsēdētāja vietnieku Pēteri
Balzānu slēgt pirkuma līgumu par 1.punktā
paredzēto nekustamo īpašumu iegādi.
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NOTEIKUMI Nr. 21
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 26. jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.14§3.3.

GROZĪJUMS ĀDAŽU NOVADA DOMES 25.08.2009.
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 25 „ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 24. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības nolikums
(turpmāk nolikums) ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
organizācijas jautājumus.
1.2. 2011. gada 1. jūlijā stājās spēkā grozījumi likumā „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”, kas nosaka represēto personu statusa piešķiršanas
centralizēšanu, un turpmāk to piešķirs Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

2.

Īss projekta satura izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24.panta
ceturtās daļas noteikumiem, kā arī no likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga
apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus).
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir likvidēt komisiju, kas līdz šim nodarbojās ar politiski represēto personu
statusa piešķiršanu.

3.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
pašvaldības budžetu
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās
sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības
teritorijas iedzīvotāji.
vidi pašvaldības teritorijā
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs mērķgrupu.

5.

Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu projekts maina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

1.

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punkta 24.pantu un LR likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likuma” 28.pantu
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.25 „Ādažu pašvaldības nolikums” šādu grozījumu: svītrot noteikumu 17.5. apakšpunktu.
2. Grozījums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Noteikumi Nr. 25
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 23.augusta sēdes lēmumu, protokols Nr.15§ 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”
Izdarīt Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2011. gadā” šādus grozījumus:
izteikt noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības finan-

šu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2011. gada 1. janvārī Ls 836`063 apmērā, pamatbudžetu 2011. gadam
ieņēmumos Ls 8 351 435 apmērā un izdevumos
Ls 9 180 438, 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 finansēšanai tiek apstiprināts Ādažu novada
domē.”
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NOTEIKUMI Nr. 22
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 26. jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.14§3.4.

Grozījumi Ādažu novada domes 2009. gada 27. oktobra saistošajos noteikumos
par bērnu reģistrāciju un uzņemšanas kārtību Ādažu novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēs
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par
iedzīvotāju izglītību, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs.
1.2. Militārā dienesta likuma 53. pants nosaka, ka profesionālā dienesta karavīram ir tiesības ārpus kārtas iekārtot savus
bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs.

2.

Īss projekta satura izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešās daļas un Vispārējā
izglītības likuma 26.panta pirmās daļas.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt tās personas, kurām ir tiesības iekārtot savus bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs
ārpus kārtas.

3.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
3.1. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.

4.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir profesionālā dienesta karavīri.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, kurai pienākas vietas pirmsskolas izglītības
iestādē ārpus rindas.
4.3. Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt
informāciju, veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu.
4.4. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.

Informācija par administratīvajām
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības
līdzšinējo kārtību.

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Pēc saistošo
noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut
saistošajos noteikumos.

1.

6.

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
43.panta trešo daļu un Vispārējā izglītības likuma 26.panta pirmo daļu
Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 27.oktobra saistošajos noteikumos
Nr.28 „Saistošie noteikumi par bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtību Ādažu
novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1. aizstāt Noteikumu punktos 2.1., 2.2., 2.12., 2.14., 3.3.7. vārdus „Nacionālie
bruņotie spēki” attiecīgā locījumā ar saīsinājumu „NBS”;

2. aizstāt Noteikumu punktos 2.1., 2.2., 2.5.1., 2.12., 2.14.,3.8. vārdu
„darbinieks” attiecīgā locījumā ar vārdu „karavīrs” attiecīgā locījumā;
3. izteikt Noteikumu 2.6. punktu šādā redakcijā:
„2.6. Primāri vietām pirmsskolas iestādēs rindas kārtībā nodrošina bērnus no
1.pakāpes reģistra.”
4. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu
Vēstis”.

Noteikumi Nr. 23
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 26. jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr. 14§5
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”
Izdarīt Ādažu novada domes saistošajos noteikumos 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 Ls 8 380 982 apmērā un izdevumos Ls 9
188 983, 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
finansēšanai tiek apstiprināts Ādažu novada
domē.”
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Mūsu slavenie novadnieki
Elza Skerškāne,
Ādažu vidusskolas bioloģijas
skolotāja
Ādažu novads pamatoti var lepoties ar
saviem cilvēkiem. Starp izcilākajiem neapšaubāmi ir ārsts, pedagogs, zinātnieks, pirmais latviešu anatoms un antropologs,
embriologs, Anatomikuma muzeja pamatlicējs Jēkabs Prīmanis (1892 – 1971) un viņa
vecākais brālis Mārtiņš Prīmanis (1878 –
1950) – ķīmijas zinātņu doktors un Latvijas
Universitātes rektors. Šo publikāciju pievēršot uzmanību gaidāmajai jubilejai, gribas
veltīt Jēkabam Prīmanim.
Jēkabs Prīmanis dzimis 1892. g. 12. mar
tā Rīgas apriņķa Ādažu pagasta Sautiņu
mājās kā jaunākais dēls lauksaimnieka rentnieka Jēkaba Prīmaņa bērniem bagātajā
ģimenē. Apmeklējis Ādažu pagasta skolu,
tad divus gadus Millera komercskolu un
pēc tam mācījies Rīgas Nikolaja ģimnāzijā,
kuru absolvēja 1911. gadā. Studējis medicīnu Tērbatas universitātē, vēlāk Kara medicīnas akadēmijā Petrogradā, kuru „ar uzslavu” absolvēja un ieguva ārsta grādu. Pirmā
pasaules kara gados dienējis Krievijas
Baltijas flotē kā palīgārsts. Latvijā strādājis
par praktizējošu ārstu Jaunciemā. Piedalījies
Latvijas atbrīvošanas cīņās kā 3. Jelgavas
kājnieku pulka vecākais ārsts. Savu akadēmisko karjeru Latvijā sāk 1920. gadā 28
gadu vecumā LU medicīnas fakultātē. Lai
jauno ārstu pienācīgi sagatavotu zinātniskajam un pedagoģiskajam darbam, augstskola
viņu kā Rokfellera fonda stipendiātu 1925.
un 1926. gadā nosūta uz Mičiganas universitāti Amerikā, kur viņš ir profesora
C. Hubera asistents histoloģijā un embrioloģijā, kā arī stažējas Minhenes un Prāgas
anatomijas institūtos.

Jēkabs Prīmanis

1926. gadā Jēkabs Prīmanis aizstāv
medicīnas doktora disertāciju un apprecas
ar Grietu Raisku. Trīs gadus vēlāk viņu ievēl
par LU Medicīnas fakultātes Anatomijas
katedras vadītāju un tad arī par profesoru.
No 1928. gada līdz 1944. gada augustam
Jēkabs Prīmanis vada Anatomijas un histoloģijas institūtu. Viņa vadībā notiek apmēram 25 antropoloģiskās ekspedīcijas uz
dažādiem Latvijas novadiem ar mērķi pētīt
latviešu antropoloģisko tipu. Par zinātnisko
darbu «Latviešu ķermeņa uzbūve latvju
dainās» Jēkabam Prīmanim piešķir
Krišjāņa Barona prēmiju. Laikā no 1922.
līdz 1944. gadam viņš arī lasa lekcijas plastiskajā anatomijā Mākslas akadēmijas studentiem.
1938. gadā Latvijā tiek izveidots Tautas
dzīvā spēka institūts, kas nodarbojas ar
tolaik Eiropā plašu uzmanību guvušajiem

eigēnikas jautājumiem. Institūtu profesors
vada līdz pat tā slēgšanai pēc padomju okupācijas 1940. gada nogalē.
1944. gadā J.Prīmanis emigrē, no 1944.
līdz 1948. gadam turpina akadēmisko
darbu Jēnas universitātē un Baltijas universitātē Hamburgā. Pēc tam izceļo uz ASV,
kur viņu aicina pieņemt profesūru
Pitsburgas universitātē. 1964. gadā viņš aiziet pensijā, trīs reizes apbalvots ar Amerikas
medicīnas studentu apvienības balvu
«Zelta ābols», ko piešķir studenti profesoram, kuru ciena visvairāk un kurš ir iemantojis studentu simpātijas. Jēkabs Prīmanis
mirst 1971. gada 22.novembrī.
Kā pedagogs J. Prīmanis bijis stingrs, bet
taisnīgs. Viņa lekcijās un praktiskajās
nodarbībās topošie ārsti guvuši pirmklasīgas zināšanas medicīnas pamatpriekšmetos.
J.Prīmanis bijis apdāvināts zīmētājs.
Ilustrēdams lekcijās lasīto, zīmējis ar abām
rokām vienlaicīgi. Viņa lekcijas bijušas klasiski skaidras.
J. Prīmanis publicējis ap 30 zinātnisku
darbu anatomijā, antropoloģijā, medicīnas vēsturē u.c. Nenovērtējams bija viņa
nopelns latviešu anatomiskās terminoloģijas izstrādāšanā. Par nopelniem akadēmiskajā un sabiedriskajā darbā Brīvās
Latvijas valdība J.Prīmani apbalvojusi ar
Triju Zvaigžņu ordeni (1939.g.) un Atzi
nības Krustu (1936.g.). Apbalvojumus
par akadēmisko darbību viņš saņēma arī
ASV.
Jēkaba Prīmaņa vārdā nosaukts Ana
tomijas muzejs Rīgā – Museum anatomiae
Jacobi Primani. Pamatojoties uz faktu, ka
nākošajā gadā aprit 120 gadu, kopš dzimis
J. Prīmanis, kādu ielu Ādažos varētu
nosaukt viņa vārdā.

SIA „Nacionālais Medicīnas Serviss–Laboratorija”
SIA „Nacionālais Medicīnas Serviss–Laboratorija” ir viena no
lielākajām akreditētajām klīniskajām laboratorijām Latvijā,
kura veiksmīgi darbojas jau 15 gadus. Laboratorija piedāvā
veikt plašu izmeklējumu spektru.
Laipni aicinām ikvienu nodot analīzes Ādažos, Gaujas ielā
13/15 , SIA „Ādažu slimnīca”, 5. kabinetā.
Gaidām klientus katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst.
12.00, otrdienās plkst. 8.00 – 9.00 un 14.00 – 17.00.
Laboratorija piedāvā veikt alerģiju un infekciju diagnostiku,
aknu un glikozes regulācijas testus, vairogdziedzera hormonu, kardioloģisko un iekaisuma marķieru noteikšanu, fertilitātes un grūt-

niecības diagnostiku, urīna un fēču analīzes, hematoloģiskus,
imūnhematoloģiskus, koaguloģiskus, bakterioloģiskus, kā arī vairākus citus izmeklējumus.
Par NMS-Laboratorijas sadarbības partneriem ir kļuvušas
apdrošināšanas kompānijas Balta, Baltikums, Balva, BAN, BTA,
Compensa Life Vienna Insurance Group, ERGO Latvija, Gjensidige
Baltic, IF, Seesam Latvia.
Veicam arī mājas vizītes Rīgā un Rīgas rajonā.
Sīkāku informāciju par laboratoriju un tās izmeklējumu spektru
var uzzināt mājas lapā www.nms-laboratorija.lv vai pa tālruni
67997573.
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SIA „Ādažu namsaimnieks” organizē informatīvu semināru dzīvokļu īpašniekiem

„Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā un
Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktās dzīvokļu īpašnieku tiesības un pienākumi”
2011. gada 29. septembrī plkst. 18.00
Ādažos, Gaujas ielā 16, aktu zālē (vecās domes telpās)*
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tēmas
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma mērķis, principi un darbības joma.
Dzīvojamās mājas pārvaldīšana. Pārvaldītāju veidi, pārvaldīšanas pienākums, dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības, pārvaldīšanas izdevumi.
Pārvaldīšanas līguma forma un obligāti iekļaujamie nosacījumi.
Dzīvojamās mājas pārvaldītāja profesionālā kvalifikācija.
Pārvaldnieka tiesības, pienākumi un atbildība.
Dzīvokļa īpašums, tā sastāvs.
Dzīvokļa īpašnieks, tā tiesības un pienākumi, t.sk. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pienākums un pienākums atlīdzināt pārvaldīšanas izdevumus.
Dzīvokļu īpašnieku kopība un tās kompetence.
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, to pieņemšanas veidi, kārtība un noteikumi.

*	Orientējošais semināra ilgums 2 stundas.
Visi laipni aicināti!
Dalība seminārā bez maksas.
Lektori: Ilze Oša un Mārtiņš Auders (Ekonomikas ministrija).

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS GAUJAS IELĀ 33A, uzsākot jauno 2011./2012. gada sezonu,
aicina kopā amatiermākslas kolektīvus, kā arī uzņem jaunus dalībniekus
Vadītāji

Nodarbību laiki

Jauktais koris „JUMIS”

Laura Iesava
Pāvels Veļičko

(tālr. 29352581)
(tālr. 26571880)

Otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.30–22.00

Jauniešu koris „MUNDUS”

Andra Blumberga (tālr. 29837898)

Pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00–21.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „SPRIGULIS”

Jānis Kalašinskis (tālr. 26177038)

Trešdienās

plkst. 19.30–22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs „SĀNSOLĪTIS”

Vita Reinbooma
Ināra Mičule

(tālr. 29338058)
(tālr. 29147872)

Otrdienās

plkst. 19.00–22.00

Vokālais ansamblis
„MĒS TIKĀMIES MARTĀ”

Ivars Kraucis
Eva Pērkone

(tālr. 28611881)
(tālr. 28351520)

Pirmdienās

plkst. 19.30–21.30

Senioru vokālais ansamblis
„GAUJMALAS LAKSTĪGALAS”

Elžbeta Bukovska (tālr. 26393000)

Trešdienās

plkst. 13.00–15.00

Folkloras kopa
„SAULGRIEŽI”

Dace Banka

(tālr. 29159761)

Ceturtdienās
Sestdienās

plkst. 18.00–19.30
plkst. 12.00–14.00

Amatierteātris „KONTAKTS”

Vaira Baltgaile

(tālr. 29484485)

Trešdienās

plkst. 19.00–22.00

Līnijdeju grupa „OPTIMISTES”

Lilita Lēruma

(tālr. 22011793)

Pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00–11.00

Maksas kolektīvos un interešu kopās:
Pirmsskolas vecuma bērnu dziesmu un deju studija
„KAMOLĪTIS”

Lilita Lēruma
Nelli Tarasova

(tālr. 22011793)
(tālr. 26379897)

Pirmdienās untrešdienās plkst. 18.30–19.30

Veselības vingrošanas grupa pensionāriem

Lilita Lēruma

(tālr. 22011793)

Ceturtdienās

plkst. 9.00–10.00

JOGAS nodarbības

Ronalds Jaunzems (tālr. 26549983)

Ceturtdienās

plkst. 19.30–21.00

Body ART nodarbības

Ilze Celmiņa

Ceturtdienās
Svētdienās

plkst. 19.00–20.00
plkst. 10.00–11.00

Salsas nodarbības

Nadežda Akulenkova
(info 28339916; nadinne@inbox.lv)

1.nodarbība svētdien,
		

2.oktobrī
pl.12.00

Sporta deju klubs „MARIO” piedāvā
Latīņamerikas un Eiropas dejas pieaugušajiem

Mario Končevskis (tālr. 29481971)
Marika Kalēja
(tālr. 29236111)

Pirmdienās

plkst. 19.30

(tālr. 29366004)

Uz tikšanos! • Tuvākas ziņas pa tālruni 67997171

Ādažu Vēstis

8

2011. gada 15. septembris

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Astrīda Spilva,
redaktore

17. augustā Ādažos, Gaujas krastā, atklā
jot rekonstruētās notekūdeņu iekārtas un
jauno notekūdeņu attīrīšanas staciju, tika
pabeigti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā
ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība Ādažos”
1. kārtas apjomīgākie būvdarbi.
Civiltiesiskais līgums par projekta
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ādažos” īstenošanu starp Vides aizsardzības
ministriju, SIA „Ādažu Ūdens” un Ādažu
novada domi tika noslēgts 2008. gada
21.novembrī, un tas paredzēja projekta realizāciju pabeigt 48 mēnešos no līguma spēkā
stāšanās dienas. Atbilstoši aktualizētajam
tehniski ekonomiskajam pamatojumam
projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir
3,8 miljoni latu. No tiem 2,9 miljonu latu
finansē ES Kohēzijas fonds, 309 tūkstoši
latu ir valsts finansējums, bet 612 tūkstošus
latu iegulda finansējuma saņēmējs.
Veco iekārtu demontāžu un jaunās stacijas būvniecību pilnsabiedrība „Merko –
Merks” uzsāka 2010. gada 15. jūnijā.
–Mēs esam gandarīti, ka, neraugoties uz
pārmaiņām būvniecības nozarē, esam pabeiguši projektu līgumā paredzētajā termiņā.
Projekta ietvaros ir izbūvēta notekūdeņu
spiediena dzēšanas kamera, ieplūdes un septiķu pieņemšanas kamera, priekšattīrīšanas
ēka, palīgēka, divi aerotenki, dūņu blīvētājs,
kā arī rekonstruēta attīrītā ūdens izlaide
Gaujā, nodrošinot pilnībā attīrītu notekūdeņu ieplūdi upē,– atzīst pilnsabiedrības
pārstāvji. 1,66 miljonus latu izmaksājusī
notekūdeņu attīrīšanas stacija strādā automātiskā režīmā ar nomināljaudu 1448
kubikmetri diennaktī, kas ļauj apkalpot līdz
10000 lietotāju.
–Jaunās attīrīšanas iekārtas ir ļoti nozīmīgs objekts vides aizsardzības un ekoloģiskās situācijas uzlabošanā,– svinīgajā atklāšanā rezumēja Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns, izsakot atzinīgu novērtējumu un pateicību pirmajam
SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklim Egilam
Kietim un pašreizējam valdes loceklim
Aivaram Dunduram, tehniskajam direkto-

ram Jānim Neilandam
un
pilnsabiedrībai
„Merko – Merks”.
–Kanalizācijas sistēmas sakārtošana ir
būtisks ieguvums ne
tikai Ādažu novada
iedzīvotājiem, bet tas
veicinās arī Gaujas upes
un Baltijas jūras ūdens
tīrību. Prieks, ka Pierīgas
pašvaldības ir saspa
rojušās un realizē ūdenssaimniecības sakārto SIA „Merks” valdes priekšsēdētājs Ivars Geidāns, Ādažu novada domes
šanas jautājumus, jo līdz priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns, vides aizsardzības un reģionālās
šim tās bijušas mazāk attīstības ministrs Raimonds Vējonis un SIA „Ādažu Ūdens” valdes loceklis
Aivars Dundurs svinīgi pārgriež lentu, atklājot attīrīšanas iekārtas
aktīvas projektu realizācijā, aktīvākas ir bijušas tās, kas ir tālāk no Rīgas, no jauna izbūvēti 1,4 km ūdensapgādes tīklu
un projektus ieviesušas ātrāk,– uzsvēra Vides un rekonstruēti tīkli 200 metru garā posmā.
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Lai paaugstinātu Ādažu ciema drošību
Raimonds Vējonis, novēlēdams nesamierinā- ugunsgrēku gadījumos, ūdensapgādes tīklos
ties ar sasniegto un atgādinot, ka ne mazāk tika nomainīti 15 ugunsdzēsības hidranti,
svarīgs projekts, kas jārealizē kopīgi ar Garkalnes kas nodrošinās pilnvērtīgu ūdens ņemšanu
ugunsdzēsības vajadzībām.
Turpmāk Ādažu iedzīvotājiem būs pieejams tīrs un kvalitatīvs dzeramais ūdens, tiks
sekmēta centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu pieejamība. To pārliecinoši pierādīja arī SIA „Ādažu Ūdens” tehniskais
direktors Jānis Neilands, oficiālā atklāšanas
brīža aculieciniekus iepazīstinot ar attīrīšanas
iekārtām: –Attīrīšanas iekārtas – tā ir vērtība
ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā, jo līdz šim
Ādažos darbojās mazjaudīgas attīrīšanas iekārtas ar salīdzinoši lētām izmaksām, un arī efekts
pašvaldību, ir Baltezera apdzīvotās vietas kana- bija neliels. Jaunās attīrīšanas iekārtas savu
lizācijas sistēmas rekonstrukcija un izbūve, un uzdevumu veic ļoti labi, un to apstiprina ūdens
notekūdeņu novadīšana uz attīrīšanas iekār- analīzes. Šīs iekārtas ir ierīkotas maksimāli flektām, kas ir ļoti būtiski, lai nepiesārņotu Lielo un siblas. Tas nozīmē, ka visi pamatelementi, tehnoloģiskās līnijas ir dublētas. Tās var darbināt
Mazo Baltezeru”.
Lai izprastu plānoto darbu apjomus un gan ar 50%, gan ar 100% jaudu. Pašreiz iekārtas
izmaksas, atliek iepazīties ar SIA „Ādažu apkalpo tikai centra ciemu un strādā ar 40% –
Ūdens” valdes locekļa Aivara Dundura snieg- 50% noslodzi, bet nākošā gada novembrī, kad
to statistiku par pirmajā izbūves kārtā plāno- tiks apgūta projekta otrā kārta, tiks pieslēgts arī
to un paveikto. Projekta ietvaros ir atjaunotas Kadagas un Stapriņu ciems. Tad iekārtu jauda
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekonstruē- jau realizēsies ar 70% noslodzi.
Pamati šādu plānu realizācijai jau ielikti.
tas un no jauna uzbūvētas septiņas kanalizācijas sūkņu stacijas, pārvietota dzeramā SIA „Ādažu Ūdens” saskaņā ar Ādažu
ūdens atdzelžošanas stacija. Ievērojami uzla- novada teritorijas plānojumu ir izstrādājis
bojumi ir veikti un tiks arī turpināti Ādažu ūdenssaimniecības attīstības plānu un tehūdenssaimniecībā. No jauna izbūvēti 4,8 km niski ekonomisko pamatojumu 2011.–
un rekonstruēti 1,3 km garumā kanalizācijas 2018. gadam, kurā paredzēts iekļaut arī
tīklu, radot pārliecību par iespējām ievēroja- Kadagas un Stapriņu ciema ūdenssaimniemi samazināt potenciālo avāriju skaitu. cības tīklu attīstību, piesaistot ietaupīto
Ūdensapgādes tīklos nomainīti 40 aizbīdņi, Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Foto: Astrīda Spilva

Atklāta rekonstruētā Ādažu
notekūdeņu attīrīšanas stacija
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11. SAEIMAS VĒLĒŠANAS
Centrālā vēlēšanu komisija, pamato
joties uz 23. jūlija tautas nobalsoša
nas par 10. Saeimas atlaišanu rezultā
tiem, ir noteikusi, ka šā gada 17. sep
tembrī notiks 11. Saeimas vēlēšanas.
Ādažos vēlēšanu iecirknis darbo
sies Gaujas ielā 33A.
Tiesības piedalīties 11. Saeimas vēlēšanās būs visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu
vecumu. Gan pie ieejas iecirknī, gan pie vēlētāju reģistrācijas galda
būs jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase, kurai nav beidzies derīguma termiņš. Pasē tiks izdarīta atzīme par piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētāji
balsot varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, vēlētāju
reģistrs netiks lietots.
Arī šajās vēlēšanās kandidātu saraksti ir iesniegti, balstoties uz
pieciem vēlēšanu apgabaliem: Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un
Zemgale. Ādažos būs iespējams nobalsot tikai par tiem kandidātiem, kuri pieteikti Vidzemes vēlēšanu apgabalā.
Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta tiem vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu telpās, un
viņu aprūpētājiem.

Lai pieteiktu balsošanu vēlētāja atrašanās vietā, ir nepieciešams
vēlētāja vai viņa pilnvarotas (uzticības) personas rakstveida iesniegums. Iesniegumu ir iespējams iesniegt Ādažu novada vēlēšanu
komisijai no 7. septembra līdz 17. septembrim (Saeimas vēlēšanu
dienā, 17.09.2011., iesniegumu vēlams iesniegt līdz plkst. 12.00).
Atgādinām, ka iesniegums ir jānes uz vēlētāja atrašanās vietai tuvāko iecirkni.
Iesnieguma veidlapas būs pieejamas iecirknī tā darba laikā, bet ir
iespējams iesniegumu rakstīt arī brīvā formā. Tajā noteikti ir jānorāda vēlētāja vārds, uzvārds, personas kods, telefona numurs, adrese,
durvju kodi vai cita nepieciešamā informācija.
Ādažu novada vēlēšanu komisijas darba laiki:
Datums

Laiks

07.09.2011. – 11.09.2011.

10.00 – 14.00

12.09.2011. – 16.09.2011.

16.00 – 20.00

17.09.2011. Ādažu novada vēlēšanu iecirknis būs atvērts no
plkst.7.00 līdz 22.00.
Ādažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja A. Berkmane
(29143441).

Noslēgušās Ādažu sporta spēles
Jānis Pērkons
Informācijas centra vadītājs

Foto: Jānis Pērkons

2011. gada 3. septembrī notika 8. Senioru un
ģimeņu olimpiāde un 4. Ādažu sporta svētki,
kuru laikā norisinājās velotriāla sacensības,
Latvijas veikborda čempionāta 3. posms, pludmales volejbols, pludmales cīņa, virves vilkšana,
veloorientēšanās un minifutbols.
Paldies visiem atbalstītājiem un dalībniekiem!

POLICIJA INFORMĒ
Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa priekšniece

Jūlija un augusta mēnesī Ādažu novadā pavisam ir reģistrēti 85
dažādi notikumi, no kuriem 26 gadījumos ir uzsākts krimināl
process, 39 gadījumos to uzsākt ir atteikts. Sastādīti 17 admi
nistratīvie protokoli un izskatītas 29 sūdzības un 3 citi notiku
mi. Pēdējā laikā notikušas vairākas automašīnu zādzības un
zādzības no automašīnām. Pieskatiet savus spēkratus!
Vasara ir pagājusi, sācies rudens, skolēni uzsākuši skolas gaitas.
Lai nebūtu jāpapildina bēdīgā septembra statistika valstī ar bērniem, kas cietuši ceļu satiksmes negadījumos, lūgums visiem
atgādināt par drošību uz ceļiem, gan ejot kājām, gan braucot ar
divriteni.
No rītiem satiksme pie skolas ir īpaši intensīva, tāpēc jāievēro
iela, šķērsojot to tikai pa gājēju pāreju. Autovadītājs ne vienmēr

paspēj reaģēt, ja pēkšņi uz ielas izskrien bērns. Vēl jau saule mūs
lutina ar savu gaismu no rīta, bet der savlaicīgi padomāt arī par
atstarojošu elementu lietošanu apģērbā vai pie skolas somas.
Braucot uz skolu ar divriteni, neaizmirstiet parūpēties gan par
velosipēdista drošību, lietojot ķiveri, gan par divriteņa drošību, to
pieslēdzot tam paredzētā vietā.
Pilnā sparā rit sēņošanas laiks. Kā jau katru rudeni, mācību laiks
sākas ne tikai skolās, bet arī armijas poligonā. Tiek rīkoti kopīgi
reidi ar armijas pārstāvjiem, lai novērstu nepiederošu personu
iekļūšanu poligona teritorijā. Padomājiet, vai tās pāris baravikas ir
vērtas, lai labākajā gadījumā samaksātu administratīvo sodu (līdz
150 latiem) vai pat riskētu ar savu dzīvību, nonākot poligonā mācību laikā, kad tiek šauts ar kaujas patronām. Kavējot armijas mācības ar savu klātbūtni poligonā, jūs radāt ievērojamus finansiālus
zaudējumus.
Krāsainu un drošu rudeni!

Ādažu Vēstis

10

14. oktobrī

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRĀ
24. septembrī
Liepājas teātra viesizrādes

plkst.18.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Valmieras kinostudijas
viesizrāde
„Tāltālā meža
varonis”

Muzikāla izrāde bērniem 1 daļā
Režisors – Imants Strads
plkst. 12.00
Lomās:
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Šreks – Mārtiņš Lūsis
pārējās lomās Valmieras teātra aktieri
„Nezinītis un viņa
– Māra Mennika, Aigars Apinis vai
draugu piedzīvojumi”
Kārlis Neimanis,
Pēc N. Nosova darba motīviem
Januss Johansons vai Krišjānis Salmiņš,
KOMĒDIJA BĒRNIEM
Ivo Martinsons vai Imants Strads
Režisore – Lelde Kaupuža-Eglinska
„Tāltālā meža varonis” ir piedzīvojumu
Viņi dzīvoja Gurķupes krastos, līdz kādu
pilns stāsts par to, kā mums visiem jau
dienu nolēma doties ceļojumā ar gaisa
sen zināmajam multfilmas varonim
balonu.Un tad notika tas, ko negaidīja
Šrekam jāatgūst mīļotā Fiona, uz kuru
neviens,…viņi nokļuva vietā, kas mainīja
savas tiesības ir izteicis arī kaimiņu
viņu dzīvi. Vai no saules var nolūzt gabals
zemes princis Negantais Hugo. Taču
un trāpīt kādam pa galvu? Kopā ar Nezinīti
Hugo ir viltīgs, pat ļoti viltīgs, un notiek
un viņa draugiem varēs rast atbildes ne
sīva sacensība visas izrādes garumā.
tikai uz šiem jautājumiem, bet arī
Protams, Šrekam daudz palīdz viņa
atcerēties, ka draudzībai dzīvē
vecais draugs Ēzelītis, bez kura nebūtu
ir vislielākā vērtība.
iedomājama Šreka uzvara
un laimīgas beigas.

plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„Hanana”

Germans Grekovs
DRĀMA
Režisors – Dž.Dž.Džilindžers
Rudens. Ziema. Pavasaris. Vasara. Kādas
dziļos laukos mītošas ģimenes stāsts viena
gada garumā. Un, kā ikvienā ģimenē, arī
šajā – tās locekļi cenšas saprasties savā
starpā, kā nu prot. Izrādes centrā ir
Ausma – sieviete, kuras rīcību nosaka sirds,
ne morāles likumi, un spēja dzīvot tālāk, lai
notiktu, kas notikdams.
Izrāde nominēta 2009./2010. sezonas
„Spēlmaņu nakts” balvai 6 nominācijās:
„Gada dramatiskā teātra izrāde”, „Gada
režisors”, „Gada aktrise” (I. Kučinska),
„Gada aktieris otrā plāna lomā” (K. Gods),
„Gada kostīmu māksliniece”(I. Vītoliņa) un
„Gada muzikālās partitūras autors
dramatiskajā izrādē” (K. Lācis).
Izrāde piedalījusies 2011. gada festivāla
„Zelta maska” ārpuskonkursa programmā
„Maska plus” (Krievija)
Biļetes Kultūras centra un „Biļešu
Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

21. oktobrī

plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Rīgas Doma zēnu
kora koncerts
Ādažu kultūras centrs

Tālr.: (+371) 67997764
Tālr.Fakss(+371)67997171
linda@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv
Kultūras centra kases
darba laiks:
Otrdienās 9.00–13.00
Trešdienās 15.00–20.00
Ceturtdienās 9.00–13.00
Piektdienās 16.00–21.00
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas
pa tālr. (+371) 67996230

2011. gada 15. septembris

SLUDINĀJUMI
VĒNU MAZSPĒJA...
... ir vēnu slimība, kas ar laiku rada nepatīkamas izmaiņas ādā – tā kļūst bieza,
parādās brūni vai balti plankumi, vissmagākā pakāpe ir čūlas. Šī slimība ir vismaz
vienai trešdaļai cilvēku, un tā sākas diezgan nemanāmi – ar smaguma sajūtu
kājās dienas beigās, to tirpšanu, sāpīgu nogurumu, niezēšanu, krampjiem.
Šie simptomi norāda, ka slimība ir sākotnējā stadijā. Šīs sajūtas nedrīkst ignorēt,
tas jau ir pirmais trauksmes signāls, lai nepieļautu tālāku slimības progresu!
IZMANTO IESPĒJU PĀRBAUDĪT BEZ MAKSAS SAVU KĀJU VĒNU STĀVOKLI !
Pārbaude notiks 20. septembrī „Ģimenes aptieka 10”,
Rīgas gatvē 28a, Ādažos no plkst. 10.00 līdz 17.00.
Laipni lūdzam iepriekš pierakstīties pie farmaceita
Ādažu privātās izglītības iestādes
„PATNIS” draudzīgā saime aicina bērniņus
no 1 līdz 7 gadu vecumam, lai kopā rotaļātos, dejotu,
dziedātu, grieztu, līmētu, eksperimentētu, pētītu,
mācītos angļu valodu un citas dzīves gudrības...
Piedāvājam bērniem kopā ar vecākiem bezmaksas
adaptācijas nedēļu. Vairāk informācijas:
mob.tālr. 26425231 vai mājas lapā www.patnis.lv.
Pensionāru apvienības „Optimists” kārtējais saiets notiks
š.g. 28.septembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.
Temats: „Rudentiņš bagāts vīrs” – pašu sagatavoto konservu degustēšana
un recepšu apspriešana.
Pensionāru padome
Svētdien, 25. septembrī plkst. 15.30 Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes
telpās Ādažos, Pirmā ielā 42, notiks
Ādažos dzīvojošo kristiešu sadraudzības vakars
un kopīgas lūgšanas.
Mīļi aicināti visi kristieši no visām konfesijām un draudzēm!
Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes mācītāja Māra Krasovska

Sirsnīgi sveicieni
un labas veselības vēlējumi
septembra mēneša jubilāriem !
85 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Raisa Jačenkova

Vaira Daiga Balode
Harijs Bernāts
Marija Terezija Daugule
Ija Ešmane
Gunārs Freidenfelds
Elfrīda Jansone
Ilgmāris Kulless
Staņislavs Lobovs
Māra Ozoliņa

80 gadu jubileju svin

Ļevs Balodis
Jevstolija Sargužina
75 gadu jubileju svin

Grigory Musiyaka
Feodora Pankova

Ādažu novada dome

