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Guntis Porietis,
domes izpilddirektors

Vienā no kinokomēdijas „Velna kalpi” 
epizodēm lieliskais aktieris Ēvalds Valters 
izteicās: „ Kā augstā Rāte lems, tā tam 
būs būt!” Tad nu arī Ādažu dome ir 
lēmusi ik pa laikam uzklausīt izpilddirek
tora atskaites par pašvaldības izpildvaras 
paveikto. Ja deputāti grib to dzirdēt, 
tad novada iedzīvotāji – vēl jo vairāk!

Vasaras mēnešos lielākie darbi bija saistī-
ti ar teritorijas uzkopšanu un ceļu uzturēša-
nu. Tika pļauta zāle 4,9 ha platībā, savākti 
atkritumi un izcirsti krūmāji ceļmalās, kā 
arī nozāģēti 27 bīstamie koki Garkalnes 
kapos un Rīgas gatvē. Zāles pļaušana izrādī-
jās gana piņķerīga padarīšana, jo šo pakal-
pojumu sniedzošie uzņēmumi bieži kavēja 
darbu izpildi. Pievēršu lasītāju uzmanību 
apstāklim, ka pašvaldība uztur kārtību tikai 
savos īpašumos. 

Par citu teritoriju uzkopšanu atbild to 
īpašnieki. Daudzi no tiem šo atbildību 
ignorē. Domes Būvvalde trijos mēnešos 
sastādīja 37 aktus par nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas pasākumu neveikšanu, 
nosūtīja 230 vēstules ar atgādinājumiem 
par īpašuma sakopšanu un uzaicināja 225 
īpašniekus uz administratīvā pārkāpuma 
protokola sastādīšanu. 

Pašvaldībai jārūpējas arī par tās atbildī-
bā esošo ceļu un ielu stāvokli 147 km kop-
garumā. Novada ceļu tīkls ir gana nesau-
dzīgs pret autotehniku, bet tā atjaunošana 
ir ļoti dārgs pasākums. Piemēram, būvnie-
ku lētākais piedāvājums Kadagas centra 
pārsimt metru ceļa posma atjaunošanai 
pārsniedza pieļaujamo izmaksu „griestus” 
par veseliem 20%! Tā rezultātā šogad nācās 
izlīdzēties ar regulāru grants ceļu greiderē-
šanu, bedrīšu lāpīšanu uz asfaltētajiem 
ceļiem un grants–šķembu maisījuma pie-
bēršanu bīstamākajās vietās. 

Lielākā bedrīšu lāpīšana notika uz 
Kadagas ceļa ( 1120 m2 ) platībā un Iļķenes 
ceļa ( 302 m2 platībā ). Savukārt grants-

šķembu maisījums 
120 m3 apmērā tika 
izlietots Taču un 
Kat lapu ceļu laboša-
nai, kā arī Muižas, 
Jaun ce ri ņu, Saules, 
Skolas, Dru vas, Gauj-
ma las un Zīļu ielas 
remontam. Uz galve-
najām ielām tika 
veikta apzīmējumu 
krā so šana (ass līnijas, 
gājēju pārejas un 
ātrum vaļņi) 307 m2 
platībā. Par nelielu 
mierinājumu braucē-
jiem varētu kalpot as falta seguma atjau-
nošana tuvākā mēneša laikā pretī vecajai 
domes ēkai un lielās bedres likvidēšana 
Gaujas ielas atzarā pie vidusskolas.

Esam parūpējušies arī par iedzīvotāju 
drošību diennakts tumšajā laikā – tika 
atjaunots ielu apgaismojums gar Kadagas 
ceļu un Rīgas gatvi. 

Lai arī padarīto darbu ir daudz, tomēr ir 
dzirdēts viedoklis, ka domes darbinieki tik 
pa kabinetiem vien dzīvojot, kafiju dzerot 
un lielu algu saņemot. Taisnība. Daļēji. 
Kafija pašiem jāpērk, bet algas apmēru 
tagad regulē valsts. Arī darbs kabinetos 
kādam tomēr ir jādara, jo trīs mēnešu laikā 
tika saņemti 615 dokumenti un pašvaldī-
bai uz tiem bija jāatbild vai jāveic kādas 
praktiskas darbības. Savukārt dome pati 
izsūtīja 1139 dokumentus, apmaksāja 564 
rēķinus, sagatavoja un noslēdza 205 līgu-
mus, ne skai tot teritoriju apsekošanu, būvju 
pieņemšanu ekspluatācijā un citus admi-
nistratīvus pasākumus. 

Lai konstatētu trūkumus un iespējami 
ātri tos novērstu visā novada teritorijā, ar 
domes darbinieku spēkiem vien ir par maz. 
Aicinu iedzīvotājus būt vērīgiem un infor-
mēt pašvaldību par nekārtībām vai trūku-
miem, kas būtu samērā viegli novēršami tā, 
lai padarītu mūsu novadu par sakārtotu un 
patīkamu dzīvesvietu. Izmantojiet iespēju 

paust savu viedokli pašvaldības mājaslapas 
sadaļā „Vēstule pašvaldībai” (vasarā tika 
saņemti 40 jautājumi un priekšlikumi), zva-
niet un nāciet pie domes amatpersonām, 
pārrunājiet aktualitātes ar deputātiem – 
kopīgiem spēkiem taču spēsim daudz labu 
darbu padarīt, vai ne?

Būtiski ir tas, ka nākošajā gadā plāno-
jam veikt vairāk praktisku, noderīgu un 
ikdienā pamanāmu darbu, jo pašvaldības 
finanšu stāvoklis palēnām uzlabojas. 
Domes priekšsēdētāja vietnieks P.Balzāns 
laikraksta 132.numurā rakstīja par naudas 
taupīšanu. Uz rudens pusi tas ir nesis savus 
augļus, jo pašvaldībai nenomaksātu parādu 
vairs nav, dome pērk nepieciešamos pakal-
pojumus konkursu rezultātā, izvēloties 
saimnieciski izdevīgākos piedāvājumus. 
Trīs mēnešu laikā vien tika organizēti 23 
iepirkumu konkursi, un par to efektivitāti 
liecina kaut piemērs, ka abos bērnudārzos 
ēdienu pagatavošana vienai dienai šogad ir 
kļuvusi par 64 santīmiem lētāka nekā 
2009.gadā, bet porcijas ir tikpat lielas un 
garšīgas!

Ceru, ka rakstā minētā informācija ir 
viesusi lielāku skaidrību par pašvaldības 
darbu. Esmu iecerējis arī turpmāk informēt 
jūs ne tikai par paveikto un lielāko problē-
mu risināšanas rezultātiem, bet arī par tuvā-
kajā nākotnē plānotajiem darbiem. 

CāļuS SKaITa RudeNī
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Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks
�� Par sadarbības līguma slēgšanu ar 

Latvijas Republikas Aizsardzības minis
trijas pakļautībā esošas tiešās pārvaldes 
iestādi Rekrutēšanas un jaunsardzes 
centrs, telpu nodošanu bezatlīdzības lie
tošanā un licences izsniegšanu interešu 
izglītības programmai 

Dome nolēma
1. Slēgt sadarbības līgumu ar Aizsar-

dzības ministrijas Rekrutēšanas un jaunsar-
dzes centru par licencēto jaunsargu mācību 
paraugprogrammas īstenošanu Ādažu nova-
dā un licencēt interešu izglītības programmu 
„Jaunsargu mācību paraugprogramma” 560 
stundas mācību gadā.

2.  Noteikt pašvaldības kontaktpersonu 
par sadarbības līguma izpildi: G.Suboču. 

3.  Izsniegt Aizsardzības ministrijas 
Re kru tēša nas un jaunsardzes centram 
licenci 1.punktā minētās interešu izglītības 
programmas realizācijai Ādažu novadā uz 2 
gadiem.

4.  Nodot bezatlīdzības lietošanā Rekru-
tēšanas un jaunsardzes centram jaunsargu 
nodarbībām, iepriekš saskaņojot telpu 
izmantošanas grafiku ar pašvaldības kon-
taktpersonu, šādas telpas un objektus:

4.1.  Ādažu vidusskolas sporta zāli spor-
ta nodarbībām;

4.2.  Ādažu vidusskolas stadionu sporta 
nodarbībām;

4.3.  Ādažu vidusskolā telpas nodarbī-
bām un inventāra glabāšanai.
�� Par vispārēja tipa diennakts aptieku

Lai nodrošinātu Ādažu novada iedzīvo-
tājiem aptiekas pieejamību visu diennakti, 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktu, 21.pantu, 
kā arī 02.08.2011. MK noteikumu Nr.610 
„Aptieku un aptieku filiāļu izvietojuma kri-
tēriji” 15.punktu, Ādažu novada dome 
nolēma

1. Atbalstīt vispārēja tipa diennakts aptie-
kas atvēršanu Ādažu novada teritorijā.

2. Uzdot Juridiskajai un iepirkumu daļai 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagata-
vot konkursa nolikumu par vispārēja tipa 
diennakts aptiekas darbību Ādažu novadā, 
izpilddirektoram to apstiprināt un izsludi-
nāt konkursu līdz 14.10.2011.
�� Par izstrādes nosacījumu apstiprināša

nu zemes ierīcības projekta izstrādei 
nekustamajam īpašumam „Jaunvārnas” 

1.  Apstiprināt izstrādes nosacījumus 
zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu 
novada Divezeru ciema nekustamajam īpa-
šumam „Jaunvārnas” (kad.apz. 8044 001 
0028).

�� Par Administratīvās komisijas sastāva 
izmaiņām  

1. Atbrīvot Sabīni Vētru no darba 
Administratīvajā komisijā.
�� Par sabiedrisko apspriešanu

Dome nolēma nodot sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai Ādažu 
novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma 
„Robežnieki” 1.z.v. (kad.apz. 8044 004 
0007) detālplānojuma 1.redakciju.

Precizēt nekustamo īpašumu 
„Vecvārnas” (kad.apz. 8044 001 0003) un 
„Jaunvārnas” (kad.apz. 8044 001 0028) 
detālplānojuma īstenošanas kārtību, papil-
dinot Ādažu novada domes 26.05.2009. 
saistošo noteikumu Nr.15 2.punktu ar 
šādu tekstu: „Pieļaujams detālplānojumu 
īstenot pa kārtām atsevišķi trīs izdalītās 
nekustamā īpašuma „Jaun vārnas” teritori-
jās saskaņā ar pievienoto detālplānojuma 
teritorijas sadalījuma plānu. Attīstot atse-
višķas detālplānojuma teritorijas daļas, 
jāizstrādā visai detālplānojuma teritorijai 
kopīgi projekti inženiertehniskās apgādes 
komunikāciju sistēmu izbūvei un ielu pir-
mās kārtas izbūvei.”
�� 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 laikraksts  
„Ādažu Vēstis”

2011. gada 15. oktobris
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 

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.

ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 27. septembrī

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 Ls 13 015 155 apmērā 
un izdevumos Ls 13 842 468 apmērā 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.” 

Noteikumi Nr. 26

APStiPriNĀti Ādažu novada domes 2011. gada 27. septembra sēdē, protokols Nr.19§ 4

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.p., likumu „Par budžetu un finanšu 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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astrīda Spilva,
redaktore

Neprognozējams notikumu pavērsienu 
un ārkārtas situāciju virpulis Ādažu 
novada domi skāra īsu brīdi pēc kultūr
izglītības centra nodošanas ekspluatāci
jā. Finanšu stabilizācijas plāna izstrādei 
un ieviešanai sekoja arī strukturālas 
reformas, kuru ietvaros ar VARAM 
ministra lēmumu no amata atcēla Ādažu 
novada domes priekšsēdētāju Normundu 
Breidaku. Augustā iestājies piecdes
mitgadnieku klubiņā un, turpinot dar
bu Ādažu novada deputāta statusā, 
Normunds Breidaks atskatās uz pēdējo 
mēnešu notikumiem, tos vērtējot caur 
laika prizmu.

- 50 gadu jubileja pienākusi, bet es nedo-
māju, ka tas ir daudz, kaut arī abi vecākie 
dēli jau ir pieauguši un kļuvuši patstāvīgi. 
Justies kā piecdesmitgadniekam man 
neļauj meita Elza – esmu 10. klases skolnie-
ces tēvs. 

Savus gadus nejūtu, jo man šķiet, ka 
dzīve ir mūsu sajūtas, nevis laika skaitīša-
na. Diemžēl pašlaik nav veiksmīgākais 
manas dzīves posms, bet, neskatoties uz 
visu, kas noticis, optimisms nav zudis, jo 
apzinos, ka neesmu pārkāpis likumu. 
Piecdesmit gados kāds noteikts etaps ir 
noiets. Taču katras beigas ir kaut kā jauna 
sākums, to esmu teicis arī kolēģiem. Tagad 
tas attiecas tieši uz mani. Viens posms ir 
noslēdzies, jāsāk domāt, kā nākamo pie-
pildīt ar jaunu saturu.  

Nekur tālu no Ādažu novada domes 
darba neesmu aizgājis, kaut arī ikdienā 
netiekos ar darbiniekiem, iestāžu vadītā-
jiem. Tagad uz daudzām lietām skatos 
citādi. Izvērtējot paveikto un analizējot, 
kur esmu kļūdījies un ko vajadzēja darīt 
citādi, ir pilnīgi skaidrs, ka tāda situācija, 
kāda izveidojusies mūsu valstī, ir nepieņe-
mama un tas, pret ko esmu cīnījies, būdams 
savā amatā 21 gadu, ir guvis virsroku valsts 
pārvaldē. Mūsu darbu un dzīvi apgrūtina 
milzīgā birokrātija un normatīvo aktu pār-
pilnība. Pagaidām esmu zaudējis cīņā ar to. 

Bet, vai patiesi zaudējis, – redzēsim pēc 
tiesas. Diemžēl tā ir nozīmēta tikai pēc 
diviem gadiem, kas arī ir viens no mūsu 
valsts „sasniegumiem”, jo tiesības ir nobīdī-
tas laikā. Lai pierādītu savu taisnību, fak-
tiski jāgaida divi gadi līdz pārsūdzībai, kad 
man būs iespēja aizstāvēt savu viedokli. 
Tam zūd jebkāda jēga, it sevišķi situācijā, 
kad esmu vēlēta amatpersona un būs jau 

notikušas jaunas pašvaldību vēlēšanas. 
Tomēr jebkurā gadījumā es paļaujos uz 
taisnu tiesu. 

Atgriežoties pie tā, ko teicu, – diemžēl 
birokrātija ir uzvarējusi, mēs paši esam 
radījuši sistēmu un jebkuram valsts vai 
pašvaldības darbiniekam iznīcinājusi jeb-
kādu motivāciju sava darba plašākai izprat-
nei, esam sevi iedzinuši rāmjos, kurus 
aprakstām neskaitāmās papīru kaudzēs. 
Faktiski to, kam ir domāta valsts pārvalde 
un pašvaldība, cilvēka problēmu risināša-
nu, mēs ejam pāri. 

Diemžēl tā ir noticis, un faktiski, skato-
ties uz Ādažu novada domes darbu, man 
jāsecina, ka esam aizgājuši birokrātijas vir-
zienā. Tas, protams, nav labi, bet šajā stabi-
lizācijas procesā mums cita ceļa nav un 
jāpakļaujas Finanšu ministrijas ierēdņiem.

Zināmā mērā var priecāties par to, ka 
domei izdevies izkļūt no kreditoru parā-
diem, bet būtisks šī panākuma avots tika 
radīts jau pagājušā gada decembrī, kad 
apstiprināja šī gada budžetu. Gribu pateikt 
lielu paldies visiem mūsu iestāžu vadītā-
jiem, kuri šo gadu strādājuši ļoti saspringtos 
finansiālos apstākļos un dzīvojuši ar situā-
cijas izpratni. 

Arī par kultūrizglītības centra celtniecī-
bu dzirdēti visdažādākie viedokļi. Ja mēs 
to nebūtu izdarījuši, es šaubos, vai tagadējā 
situācijā tādu projektu būtu iespējams 

uzsākt. Paldies Dievam, ka būvniecība 
nepalika „pusratā” un mums ir pabeigts 
objekts! Kultūrizglītības centrs pilda savas 
funkcijas: ir Mākslas un mūzikas skola ar 
gandrīz 500 bērniem, kultūras dzīve ir 
kļuvusi daudz kvalitatīvāka. Ādažnieki jau 
ir novērtējuši iespēju apmeklēt labus pasā-
kumus, teātrus, koncertus šeit uz vietas, 
nebraucot uz Rīgu. 

Tas, ka esmu zaudējis darbu, protams, ir 
sāpīgi, arī mana ģimene ļoti pārdzīvo noti-
kušo, bet es domāju, ka visas problēmas 
atrisināsies, jo katram cilvēkam dzīvē ir 
melnās un baltās joslas. Es savā būtībā esmu 
optimists, tāpēc ceru, ka laiks visu saliks pa 
vietām. 

Vai šāda notikumu attīstība pielika 
punktu arī „Reģionu partijas” aktivitātēm? 
Protams, nē. „Reģionu partija”, kuru es 
pārstāvu, bija gatava startēt Saeimas ārkār-
tas vēlēšanās. Mēs uzrunājām arī „Zatlera 
reformu partiju”, lai konsolidētu spēkus, 
bet tā paziņoja, ka ne ar vienu partiju kopā 
neies, ja vēlamies, lai stājamies šai partijā. 
To mēs, protams, nedarījām. Bet, tā kā 
neesam liela partija un pietrūka kandidā-
tu, kas varētu pārstāvēt mūsu partiju visos 
vēlēšanu apgabalos, varējām iesniegt 
sarakstu tikai Vidzemes vēlēšanu apgabalā. 
Partijas valdē tika pieņemts lēmums ārkār-
tas vēlēšanās nepiedalīties un gatavoties 
pašvaldību vēlēšanām 2013. gadā. 

Katras beigas ir kaut kā jauna sākums

Normunds Breidaks
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Guntis Porietis,
domes izpilddirektors

Samērā rets gadījums Ādažos notika 
29.  septembrī – ierēdņi tikās ar tautu. 
Ilze Oša, Ekonomikas ministrijas Būv
nie cības un mājokļu politikas departa
menta direktore, un šī departamenta 
Mājokļu politikas nodaļas vadītājs 
Mārtiņš Auders vadīja semināru par 
dzīvojamās mājas īpašnieka un pār
valdnieka tiesiskajām attiecībām. 
Divas stundas ilgais pasākums notika 
vecajā domes ēkā, un to apmeklēja 
aptuveni 40 interesenti. 

Daži klātesošie ar joni mēģināja 
„izkratīt sirdi”, nosaucot ar visu garo pre-
tenziju sarakstu – par komunālo pakal-
pojumu tarifiem, dzeramā ūdens kvalitā-
ti, māju apsaimniekotāju alkatību. 
Pamazām kaislības norima un ierēdņi 
beidzot tika pie vārda. Seminārā tika 
izskaidroti aktuālākie mājas apsaimnie-
košanas jautājumi.

Dzīvokļa īpašums sastāv no dzīvokļa 
un attiecīgas kopīpašuma domājamās 
daļas, kas tiesiski nav atdalāmi. Kop-
īpašumā ietilpst mājas ārējās norobežojo-
šās konstrukcijas (sienas, jumts, koplieto-
šanas telpu logi un durvis), iekšējās neso-
šās sienas, starpstāvu pārsegumi, bēniņi, 
kāpņu telpas, pagrabtelpas, māju apkal-
pojošās inženierkomunikāciju sistēmas, 
kā arī zemesgabals, uz kura atrodas māja. 
Dzīvokļa īpašnieks nevar atteikties no 
kopīpašuma domājamās daļas. 

Dzīvokļu īpašnieki (kopība) ir tiesīgi 
izlemt ikvienu jautājumu par kopīpašu-
mu. Kopība lēmumus var pieņemt dzī-
vokļu īpašnieku kopsapulcē vai aptaujas 
veidā. Kopsapulcē katram dzīvokļa īpaš-
niekam ir tik balsu, cik dzīvokļu ir viņa 
īpašumā. Visi kopības pieņemtie lēmumi 
noformējami rakstveidā. Savukārt aptau-
jas gadījumā pārvaldnieks, dzīvokļa īpaš-
nieks vai cita kopības noteikta persona 
katram dzīvokļa īpašniekam nosūta 
rakstveida lēmumu par izlemjamo jautā-
jumu projektu un dokumentus, kas sais-
tīti ar lēmuma pieņemšanu, kā arī norā-
da termiņu, kurā dzīvokļa īpašnieks var 
rakstveidā balsot par vai pret attiecīgā 
lēmuma pieņemšanu. Termiņš nedrīkst 
būt īsāks par divām nedēļām pēc lēmu-
ma projekta nosūtīšanas.

Māju pārvaldīšana primāri sastāv no 
obligāti veicamajām darbībām – mājas 
fiziska saglabāšana, pārvaldīšanas darba 
plānošana, organizēšana un pārraudzība, 
mājas lietas vešana, kā arī informācijas 
sniegšana valsts un pašvaldību institūci-
jām.

Mājas īpašnieka pienākums ir nodroši-
nāt mājas pārvaldīšanu un obligāti veica-
mo darbību izpildi. Pārvaldnieks ir fizis-
kā vai juridiskā persona, kas uz līguma 
pamata veic mājas īpašnieka uzdotās pār-
valdīšanas darbības. Iemesls pārvaldīša-
nas uzdevuma uzdošanas pārvaldniekam 
ir mājas īpašnieka vēlme uzdot lietu kār-
tošanu citai personai. Pārvaldniekam var 
tikt nodotas mājas pārvaldīšanas darbī-
bas kopumā vai arī atsevišķas pārvaldīša-
nas darbības. Īpašnieka pienākums ir 
nodrošināt uzdevuma izpildei nepiecieša-
mo finansējumu.

Paļaušanās uz paša spēkiem galarezul-
tātā var izrādīties pārāk sarežģīta, jo 
noteiktās prasības ir gana komplicētas. 
Vienkāršāk ir izvēlēties uzņēmumu, kas 
specializējas māju uzturēšanas pakalpoju-
mu sniegšanā, turklāt to vidū pastāv kon-
kurence (tādējādi var izvēlēties lētāko, 
labāko, uzticamāko utt.). 

Ja dzīvokļu īpašnieki neko nedarīs, tad 
mājas apsaimniekošana nenotiks. Paš val-
dības pienākums ir iecelt mājai norīkoto 
pārvaldnieku gadījumā, ja īpašnieks 
neveic obligātās pārvaldīšanas darbības 
vai arī nav uzdevis tās veikt pārvaldnie-
kam, kā rezultātā tiek apdraudēta cilvēku 
dzīvība, veselība, drošība, īpašums vai 
vide. Norīkoto pārvaldnieku pašvaldība 
izvēlas iepirkuma procedūras rezultātā. 
Tādējādi, mājas iedzīvotājiem vairs nebūs 
nekādas izvēles brīvības – kādu pārvald-
nieku pašvaldība izvēlēsies, tāds arī tiks 
iecelts. Mājas pārvaldniekam (kur tāds ir 
ievēlēts) vai dzīvokļu īpašniekiem (tajās 
mājās, kur pārvaldnieks nav ievēlēts) 
vajadzēs atlīdzināt pašvaldības ieceltajam 
pārvaldniekam visus izdevumus, kas sais-
tīti ar dzīvojamās mājas uzturēšanu un 
pārvaldīšanu.

No lasītā var izdarīt vienkāršu secinā-
jumu – ja daudzdzīvokļu mājas iedzīvo-
tāji grib dzīvot sakoptā, siltā un drošā 
mājā, ir jāveic tās kvalitatīva apsaimnie-
košana par atsevišķu papildus samaksu 
un saskaņā ar iedzīvotāju vēlmēm. 

mANA mĀjA – mANA PiLSPoLiCijA  
iNFormĒ

antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece                                     

Septembra mēnesī Ādažu novadā pavi-
sam ir reģistrēti 27 dažādi notikumi, no 
kuriem 9 gadījumos ir uzsākts kriminālpro-
cess, bet 11 gadījumos to uzsākt ir atteikts. 
Sastādīti 7 administratīvie protokoli, izska-
tītas 13 sūdzības un 2 citi notikumi. Pēdējā 
laikā notikušas vairākas automašīnu zādzī-
bas un zādzības no automašīnām. Šoreiz 
„topa” augšgalā ir dažādas krāpšanas un 
piesavināšanās gadījumi. esiet piesardzīgi 
gadījumos, kad paļaujaties uz reklāmas slu-
dinājumiem vai kādam uzticat savu mantu!

Par vienu no jauniešu iemīļotiem pārvietoša-
nās līdzekļiem ir kļuvis motorollers. Pirms iegā-
dāties savam pusaudzim šādu braucamrīku, der 
zināt dažus nosacījumus, kas minēti Ceļu satik-
smes likumā.

Ceļu satiksmes likums jēdzienu „motorollers” 
neparedz. Ir skaidrots termins „mopēds” –  divri-
teņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis, 
kura motora darba tilpums ir ne lielāks par 50 
kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa 
motoriem) vai kura maksimālā jauda ir ne lielāka 
par 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšde-
dzes tipa motoriem) un konstrukcijā paredzētais 
maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus 
stundā. Kā arī skaidrots termins „motocikls” – 
divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar bla-
kusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz 
sniega motocikliem. Lai vadītu motorolleru ar 
kubatūru līdz 50 m3 (49,9), ir jābūt vismaz 14 
gadu vecumu sasniegušam un nepieciešama M 
kategorijas vadītāja apliecība. Transportlīdzekļa 
vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas 
kategorijas mehānisko transportlīdzekli, atļauts 
vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.

Savukārt jaudīgāka spēkrata vadītājam ir 
jābūt vismaz 16 gadus vecam ar A1 vadītāja 
apliecību kabatā. Ar A1 kategorijas vadītāja 
apliecību var vadīt motociklu bez blakusvāģa, ja 
motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcen-
timetrus un jauda nepārsniedz 11 kilovatus (15 
zirgspēkus).

Paša drošībai, pārvietojoties ar motorolleru, ir 
nepieciešama aizsargķivere, un nevajadzētu aiz-
mirst par ķiveri arī savam pasažierim. Šāda aiz-
māršība vai izrādīšanās braucējam bez ķiveres var 
izmaksāt no 5 līdz 20 latiem. 
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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 nekusta-
mā 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. 

PAziņojumS
Ādažu novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu 

Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 61.punktu 
23.08.2011. ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 § 1.2. par nekustamā īpašuma 
„LieLPriedeS” detālplānojuma grozījumu izstrādāšanas uzsākšanu. Par detāl-
plānojumu grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts pašvaldības teritorijas 
plānotājs S.Grīnbergs. Detālplānojuma izstrādāšanas mērķis – pamatot nekusta-
mā īpašuma Briežu ielā 1 (kad.apz. 8044 003 0057), kas saskaņā ar spēkā esošo 
detālplānojumu atrodas darījumu iestāžu apbūves teritorijā, zonējuma maiņu. 
Detālplānojumu izstrādā SIA „Damsijas”, arhitekte Dace Bērziņa, tel. 29103226. 
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Ādažu novada būvvaldei 
trīs nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstos „Ādažu Vēstis” un 
„Latvijas Vēstnesis”, norādot: fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, pastāvīgās 
dzīvesvietas adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi. Visas ieinteresētās personas var iepazīties ar iepriekš izstrādāto 
nekustamā īpašuma „Lielpriedes” detālplānojumu, kā arī ar jautājumiem un 
priekšlikumiem var vērsties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, 
LV-2164. Apmeklētāju pieņemšanas laiks – pirmdienās plkst. 10.00-13.00 un 
14.00-18.00 un ceturtdienās 8.00-13.00 un 14.00-17.00. 

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu 
Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamajam īpašumam „jaunparks”
Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2010. gada 27.jūlija domes sēdes lēmumu 

Nr.15§3.1.2. ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam 
„Jaunparks” (kad. apz. 80440070003). Detālplānojuma izstrādāšanas nolūks ir 
pamatot parka attīstību, kā arī lūgšanas nama un darījumu iestāžu apbūves 
izvietošanas iespējas no vērtīgiem stādījumiem brīvās teritorijās, kā arī ar to 
saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, apbūvi pavēršot pret parku. 

Par plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts teritorijas plānotājs Silvis 
Grīnbergs. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt no 2011. gada 17.oktobra līdz 17.novembrim Ādažu novada būvvaldē 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164. Apmeklētāju pieņemšanas 
laiks: pirmdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 
8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00, citās darba dienās pieteikties pa tālruni 
67895710. 

Paziņojums par detālplānojuma uzsākšanu 
Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamajam īpašumam „Nūrnieki”
Ādažu novada dome paziņo, ka ar 2010. gada 27.jūlija domes sēdes lēmumu 

Nr.15§3.1.1. ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam 
„Nūrnieki” (kad. apz. 80440080134, 80440080139, 80440080383). 
Detālplānojuma izstrādāšanas nolūks ir pamatot savrupmāju apbūves iespējas 
mežaparka apbūves zonā.

Par plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts teritorijas plānotājs Silvis 
Grīnbergs. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt no 2011. gada 17.oktobra līdz 17.novembrim Ādažu novada būvvaldē 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164. Apmeklētāju pieņemšanas 
laiks: pirmdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 
8.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 17.00, citās darba dienās pieteikties pa tālruni 
67895710. 

Tuvojoties Latvijas Repub
likas proklamēšanas 93.   ga 
da  die nai, Ādažu novada 
dome aicina izvirzīt kandidā
tus balvu pasniegšanai par 
ieguldījumu novada attīstībā. 
Balvu pa  snieg  šana notiks 
Valsts svētku sarīkojumā š. g. 
17. novembrī plkst. 19.00 
Ādažu Kul tūras centrā. 

Ādažu apbalvojumu piešķir 
par nozīmīgu ieguldījumu 
kādā valsts, pašvaldības, 
sabiedriskajā vai saimnieciska
jā darbā.  

NomiNĀcijas:

• apkalpojošā sfēra;
• arhitektūra, būvmāksla un 

būvniecība;
• sociālā sfēra;
• namsaimniecība;
• izglītība;
• kultūra;
• mecenātisms;
• medicīna;
• sports;
• uzņēmējdarbība;
• saimnieciskā darbība;
• īpašā nominācija. 

iesniedzot ierosinājumu 
par personas apbalvošanu, 
jānorāda:

1. ieteiktā apbalvojamā 
vārds, uzvārds, dzimšanas dati, 
dzīvesvieta, ieņemamais amats 
vai nodarbošanās;

2. pamatojums un ap raksts 
par apbalvojamo (bez pama
tojuma kandidatūra ne tiks 
izskatīta);

3. citu personu atsauks
mes par apbalvošanai ieteikto 
personu;

4. iesniedzēja, fiziskās vai 
juridiskās personas dati, tālru
ņa numurs.

ierosinājumu par apbalvo
juma piešķiršanu jūsu izvirzīta

jam kandidātam lūdzam ie 
sniegt līdz š.g. 31. oktobrim 
rakstiski Ādažu novada domes 
infor mācijas daļā, 1. stāvā, 
125.  kabinetā vai pa pastu 
Gaujas ielā 33a, Ādažos, Ādažu 
novadā, LV2164, vai elektro-
niski: info@adazi.lv. 

ierosinājumi par apbalvo
juma piešķiršanu tiks izskatīti 
Ādažu novada domes izglī
tības, kultūras un sporta lietu 
komitejā un apstiprināti ar 
Domes lēmumu. infor mā cija:
tālr. (+371)67996500, 
www.adazi.lv 

ĀdAžu NovAdA dome AiCiNA izvirzīt kANdidĀtuS  
balvu pasniegšanai par ieguldījumu novada attīstībā
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astrīda Spilva,
redaktore

Ādažu sporta centram pieci gadi. Fakts, 
kura konstatācija vēlreiz apliecina laika 
straujo ritējumu brīdī, kad centra vadītāja 
Linda Jūra atgādina par 15. septembra 
īpašo statusu. Vasarīgais un saulainais 
rudens vakars, kad jaunuzceltais sporta 
centrs rotājās daudzkrāsu balonu virte
nēs, sagaidot prominences un novada ļau
dis, uzklausot pasākuma viesu skandētās 
uzslavas ieceres autoriem, finansētājiem 
un realizētājiem, saglabājies daudzu 
atklāšanas brīža liecinieku atmiņās to 
svaigums liek fiziski sajust svaigi krāsoto 
telpu smaržu, tās izstaigājot pirmoreiz, 
un atkal izbaudīt blīva mitruma piesātinā
to gaisu skatītāju pārpildītā baseina bal
konā vērojot, kā prožektora gaismu vara
vīksnēs deju grupas „Dzirnas” dalībnieki 
pārsteidzoša priekšnesuma ietvaros pierā
da jaunatklātā baseina ūdens „vieglumu”. 
Pirmā darba gada noslēgumā „365. die
nas svētkos” centra vadītāja atzina:  
Sākums bija sūrs. Telpas neapdzīvotas, vēl 
līdz galam neiekārtotas, jākomplektē 
kadri. 

Par piecos gados uzkrāto pieredzi, apzi-
nātajām apmeklētāju vēlmēm un izstrādāto 
esošajai situācijai atbilstošo darba ritmu 
stāsta Sporta centra vadītāja Linda Jūra:

– Nevar noliegt, ka peldbaseins jau tā 
būvniecības stadijā tika uzskatīts par topo-
šā Sporta centra galveno rotu un ar to sais-
tītās cerības pilnībā attaisnojis. Piecu gadu 
laikā tas  kļuvis par labu partneri apmeklē-
tājiem, kuri regulāri izmantojuši baseina 
sniegtās iespējas savas veselības nostiprinā-
šanai. No plkst. 8.00 līdz plkst. 22.00 peld-
baseins dzīvo savu krietna darbarūķa 

ūdensšļakstiem pildīto 
dzīvi. Īsteniem peldē-
šanas entuziastiem 
viens baseina celiņš 
rezervēts no as totās 
rīta stundas, kad notiek 
pirmo līdz ce turto 
klašu skolēnu peldēt-
apmācības no dar bības, 
kas iekļau tas skolas 
mācību programmā. 
Gada laikā peldētpras-
mi apgūst gandrīz 500 
jauno peldētāju. 

Piecu gadu garumā 
rūpīgi analizētas 
ap mek  lētāju vēlmes un 
piedāvātajiem pakalpo-
jumiem izstrādāti dažā-
di cenu piedāvājuma 
un atlaižu varianti. Ik pa brīdim tiek rīkotas 
da žādas akcijas ar cenu atlaidēm, suminot 
vārda, dzimšanas dienas gaviļniekus un atzī-
mējot dažu labu svētku dienu. Turpinās un 
attīstās sadarbība ar daudzām apdrošināša-
nas kompānijām, ieviesta karšu norēķinu 
sistēma. Nenolie dzami, ka abonementa iegā-
de ir visizdevīgākais veids regulāram Sporta 
centra apmeklējumam.

Pastāvīgie klienti ir ļoti apmierināti ar 
piedāvājumu „Mēneša abonements”. Tā 
īpašnieks mēneša laikā peldbaseinu var 
apmeklēt neierobežotā daudzumā gan laika, 
gan apmeklējumu skaita ziņā, pat vairākas 
reizes dienā. Ir abonementi, kas dod iespēju 
māmiņām peldēt kopā ar bērniem. Šogad 
piedāvājumu klāstu papildināja ekskluzīva 
iespēja māmiņām apmeklēt ūdens aerobiku 
kopā ar saviem bērniem. Laikā, kad māmiņa 
vingro, bērns, trenera vadīts, apgūst peldēt-

prasmi. Reizi nedēļā 
tiek izsludināta 
„Laimīgā peldēšanas 
stunda”, kad baseina 
izmantošana iespējama 
ar 50% atlaidi. Pie-
dāvājuma diena un 
laiks gan tiek mainīti, 
tāpēc jāseko līdz jaunā-
kajai informācijai Spor-
ta centra mājas lapā 
www.adazubaseins.lv 
vai pie administratora. 
Pado māts arī par pen-
sionāriem. Reizi nedēļā 
no teiktā dienā un laikā 
viņiem ir dota iespēja 

izmantot peldbaseinu par 1 Ls.
Tomēr, ja peldētpriekus baudīt vēlas visa 

ģimene ar maziem bērniem, vēlams arī sav-
laicīgi padomāt par peldrinķa vai peldjostas 
iegādi, jo ar peldēšanai nepieciešamo aprī-
kojumu Sporta centrā nodrošina tikai sko-
lēnus peldēšanas stundās un peldētapmācī-
bās. 

Sporta centrs bērniem un skolēniem pie-
dāvā nosvinēt vārda un dzimšanas dienas 
ballītes vai klases vakarus sportiskā stilā, 
iepazīstot aerobikas un džudo zāles plašu-
mus.

Plašais peldbaseina apmeklētāju loks liek 
būt modram arī medicīnas personālam. Tā 
darbinieks trīs reizes dienā ņem ūdens ana-
līzes, nosakot hlora un PH līmeni ūdenī. 
Izvērstāku pārbaužu un analīžu spektru 
reizi mēnesī veic Pārtikas un vides izmeklē-
jumu laboratorijas speciālisti. 

Ko darīt tiem, kas ar peldēšanu ir „uz 
jūs”? Doties uz sporta zāli. Dāmām piedā-
vāto treniņprogrammu nosaukumi vien ir 
gana intriģējoši – pilates, figūras korekcija, 
Airex polstera, tauku dedzināšanas u.c. slo-
džu kombināciju veidi. Vīriem – trenažie-
ru zāle, galda teniss un velotrenažieru 
nodarbības trenera vadībā. Un pēc tam, 
kad kalorijas sadedzinātas, der atcerēties, 
ka Sporta centrā darbojas arī kafejnīca. 
Sporta centram izveidojusies laba sadarbī-
ba ar sporta skolas treneriem un audzēk-
ņiem. Tiek rīkotas dažāda mēroga sacensī-
bas. Sporta centrā turpina darboties bas-
ketbola, futbola, florbola, džudo, grieķu – 
romiešu cīņas sporta grupas bērniem un 
jauniešiem. 

ādažu sporta centram pieci gadi

Ādažu sporta centra vadītāja Linda Jūra  
ar sākumskolas peldētājiem
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PASĀkumi 
ĀdAžu kuLtūrAS 

CeNtrĀ 

14. oktoBrī PLkSt. 18.30

SKATĪTĀJU ZĀLĒ 
SIA „Valmieras kinostudija” viesizrāde 

„tāltālā meža varonis” 
Muzikāla izrāde bērniem (no 4 līdz 12 

gadu vecumam) 1 daļā
Režisors - Imants Strads

Lomās: 
Šreks - Mārtiņš Lūsis,

Māra Mennika, Aigars Apinis, 
Krišjānis Salmiņš, Ivo Martinsons  

vai Imants Strads
Komponists Emīls Zilberts

„Tāltālā meža varonis” ir piedzīvojumu 
pilns stāsts par to, kā mums visiem jau 

sen zināmajam multfilmas varonim 
Šrekam jāatgūst mīļotā Fiona, uz kuru 

savas tiesības ir izteicis arī kaimiņu 
zemes princis Negantais Hugo. Taču 

Hugo ir viltīgs, pat ļoti viltīgs, un 
notiek sīva sacensība visas izrādes 
garumā. Protams, Šrekam daudz 

palīdz viņa vecais draugs Ēzelītis, bez 
kura nebūtu iedomājama Šreka uzvara  

un laimīgas beigas.
Biļetes: Ls 1-4  kultūras centra kasē

20. oktoBrī PLkSt. 16.00

CERIŅU ZĀLĒ
klaviermūzikas koncerts

Muzicēs pianists Didzis Kalniņš
Ieeja: bez maksas

21. oktoBrī PLkSt. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
rīgas doma zēnu kora koncerts

diriģents mārtiņš klišāns - 
kopš 1998. gada Rīgas Doma zēnu 

kora mākslinieciskais vadītājs. Rīgas 
Doma kora skolas pasniedzējs

Aija ziņģīte -
Rīgas Doma kora skolas klavieru 

klases pasniedzēja un 
koncertmeistare, ērģelniece

Biļetes: Ls 2-4 „Biļešu Paradīzes” kasēs 
(kultūras centra kase),  
www.bilesuparadize.lv

22. oktoBrī PLkSt. 16.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„Best of swing”

Nacionālo Bruņoto spēku 
bigbenda koncerts

diriģents PEPE LIENHARD /Šveices 
armijas bigbenda galvenais diriģents/

Ieeja: bez maksas!

27. oktoBrī PLkSt. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
iGo autorkoncerts

Piedalās: Līva Kalniņa /balss/, Aivars 
Hermanis /ģitāra/, Ādažu dziedošie 

bērni /vad. Igeta Gaiķe/ 
Koncertprogrammā būs dzirdamas 

dziesmas ar Igo vārdiem un mūziku: 
gan ir labi zināmas, gan arī tādas, kas 

izņemtas no sen aizmirstām nošu 
mapēm un piezīmju grāmatiņām.

Pašlaik ir sācies darbs pie muzikālā 
projekta ar Igo vārdiem ,,Zeme”, kas 
top sadarbībā ar komponistu Valtu 
Pūci, un viena no šīm dziesmām- 
,,Zemes rīts” skanēs arī koncertos. 
Dziesmas pirmatskaņojums notika  

š.g. 27. augustā Dzintaru koncertzālē.
Biļetes: Ls 5-12 „Biļešu Paradīzes” 

kasēs (kultūras centra kase),  
www.bilesuparadize.lv

29. oktoBrī PLkSt. 14.00  
uN 18.00

MONO IZRĀDE TRIJĀS  ZĀLĒS,  TRIJĀS 
DAĻĀS AR VIENU STARPBRĪDI

  „Benjamiņa. kā dzīvot 
modernam cilvēkam”

Izrādes scenārija autore un režisore  
Baņuta Rubesa

Izrādē piedalās mākslinieki:
Emīlijas lomā aktrise Indra Burkovska,

kalpone Berta – Laila Baumane,
čelliste Līga Veilande un vijolnieks 

Gidons Grīnbergs
Izrādes laikā tiek demonstrēta 

dokumentāla filma  
par Emīliju Benjamiņu.

Katras daļas ievadā ir vēsturisks 
ieskats notiekošajā.

Izrāde ir stāsts par vienu no Latvijas 
pirmās brīvvalsts ietekmīgākajām 

sievietēm - uzņēmēju Emīliju 
Benjamiņu, avīžu pārdevēju, kura 

kļuva par Latvijas pirmo lēdiju.  
Par sievieti, kas ar avīzēm, reklāmām, 

romāniem un modi uzbūvēja sev 
karaļvalsti Latvijā.

Baņuta Rubesa: „Par preses magnāti 
Benjamiņu varētu uzņemt veselu 

seriālu, tāpēc, pētot vēstures 

materiālus, izrādei izvēlēti tikai paši 
nozīmīgākie Emīlijas dzīves notikumi.”

Izrādes nepiespiesto gaisotni rada 
aktrise Indra Burkovska. 

Uzveduma apakšvirsraksts ir  
„Izrāde ar mūziku un pastaigu“, tai ir 
trīs daļas, kas notiek dažādās telpās - 

skatītājiem ir iespēja izstaigāt līdzi 
kalponei Bertai no vilciena līdz 

Benjamiņas salonam, kur skatītājus 
sagaida populāras 20.gs. 20.gadu 

melodijas čella un vijoles izpildījumā. 
Katra izrādes daļa ļauj iejusties 

diametrāli pretējās noskaņās – no 
pamestas telpas aukstā tukšuma līdz 

greznai pieņemšanai pie Emīlijas 
Benjamiņas, kur skan dzīvā mūzika. 
„Benjamiņa. Kā dzīvot modernam 

cilvēkam” līdzinās brīvai 
improvizācijai, kurā skatītājs ir 

iesaistīts interesantā dialogā, ļaujot 
viņam it kā nejauši kļūt par 

līdzdarbojošos personāžu. Izrāde ir 
izzinošs notikums  

un reizē brīnišķīga atpūta.
Vairāk par izrādi – 
www.benjamina.lv

Biļetes: Ls 9,-
(personai, iegādājoties 6 un vairāk 

biļetes, cena Ls 8,-) 
kultūras centra kasē,  
www.bilesuserviss.lv, 

www.bezrindas.lv 
(vienas izrādes maksimālais 

apmeklētāju skaits -80 personas)

10. NovemBrī PLkSt. 19.30

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„Tur tālu vidū jūras...”

Ādažu kultūras centra amatierteātra 
„Kontakts” izrāde

Biļetes : Ls 2,- kultūras centra kasē
11. novembrī

plkst. 11.00-17.00
IZSTĀŽU ZĀLĒ

Lietišķās mākslas izstāde-pārdošana
plkst. 15.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
LĀČPLĒŠA DIENĀ-

Ādažu mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts
Ieeja: bez maksas

12. NovemBrī PLkSt. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
 „Pērles un dimanti”

Latvijas jauno izpildītāju un  
Latvijā populāru mūziķu koncerts  

www.perlesundimanti.lv

15. NovemBrī PLkSt. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„mana deja Latvijai”

Ādažu bērnu un jauniešu  
deju kolektīva  

„rūta” koncerts
Ieeja: bez maksas

17. NovemBrī PLkSt. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Latvijas republikas 

proklamēšanas gadadienas 
svinīgais sarīkojums

Apbalvojumu pasniegšana 
SvĒtku  
BALLe 

Muzicēs grupa BELLACCORD

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

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 
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90 gadu jubileju svin

Vladimirs Dombrovskis

85 gadu jubileju svin

Viktorija Siliņšmite
Marija Šeļegova 

80 gadu jubileju svin

Dzidra Kūlīte
Valentīna Meldere

Taisija Mironova

75 gadu jubileju svin

Jānis Kuziks

70 gadu jubileju svin

Dainis Sprindžuks
Anatolijs Morozs

Daina Ozoliņa 
Sarmīte Skaļķe 

Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas 
veselības vēlējumi oktobra 

mēneša jubilāriem!

SLUDINĀJUMI
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. 26425231  
vai mājas lapā www.patnis.lv. 

Pensionāru apvienības „Optimists”
kārtējais saiets notiks  

š.g. 26. oktobrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16. 

Lektors: farmaceits – fitoterapeits Roberts Kacars. 
Pensionāru padome

SIA „Ādažu namsaimnieks” atgādina 
Lai veiksmīgi varētu uzsākt un aizvadīt gaidāmo apkures 
sezonu, SIA „Ādažu namsaimnieks” aicina iedzīvotājus  

pilnībā norēķināties par iepriekšējā periodā  
saņemtajiem pakalpojumiem. 

Ādažu poligonĀ norisinĀsies mĀcības
Saskaņā ar NBS Sauszemes spēku kājnieku brigādes (SzS kBde) 
2011. gada pasākumu plānu paredzēts organizēt SzS kBde kAB 

izlūku atlasi no šā gada 14. oktobra līdz 9. decembrim. karavīru 
atlases nodarbības plānotas Lilastē, Sužos, Salas pagastā, 

ropažos, Garkalnē, Carnikavā, Brocēnos, kuldīgā, talsos, usmā, 
pie kadagas ezera un pie A-1 šosejas Carnikavas novadā.

Izlūku atlases ietvaros plānots izmantot imitācijas līdzekļus – sprāgstpake-
tes, salūtmunīciju, signālmīnas un dūmu granātas. Civilo iedzīvotāju dzīvība, 
veselība un privātīpašums netiks apdraudēts.

Neskaidrību gadījumā Jūs varat vērsties pie izlūku atlases apmācības kon-
taktpersonas: 

SzS KBde KAB rotas komandieris kapteinis Mārtiņš Bērziņš (tālr.: 28301823, 
e-pasts: martins.berzins@mil.lv), Kadaga, Ādažu novads, LV-2103. 

PAziņojumS PAr BūvNieCīBAS ieCereS 
 NodoŠANu PuBLiSkAi APSPrieŠANAi

Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes 2011. gada 3. oktobra 
lēmumu Nr. 07-3-6-11/03 publiskajai apspriešanai tiek nodota 
būvniecības iecere pretplūdu dambja Ādažu ciemā, Gaujas upes 
kreisajā krastā, būvniecība un rekonstrukcija. 

Publiskās apspriešanas termiņš no 2011. gada 17. oktobra līdz 2011. gada 
17.novembrim. Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri 
un savus priekšlikumus par to var iesniegt Ādažu novada būvvaldē Ādažos, 
Gaujas ielā 33A. Tālr. Uzziņām 67996490, buvvalde@adazi.lv

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2011. gada 27. oktobrī no 
17.00 – 19.00 Ādažos, Gaujas ielā 16, 2. stāva zālē.

Informatīvā tālruņa numurs uzziņām par novada domes sēdes vietu un laiku, 
kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezul-
tātiem, 67996490.


