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Ziemassvētku labdarības akcija

astrīda spilva,
Redaktore

Sirsnīgi un mīļi Jaunā gada atvēršanas 
svētki, tā varētu raksturot 3. janvārī Āda-
žu kultūras un izglītības centra Ceriņu 
zālē notikušo Ziemassvētku pasākumu 
bērniem invalīdiem, jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām, aizbildniecībā esošiem bēr-
niem un bērniem no riska un daudzbērnu 
ģimenēm. 

Aizvadīto svētku labestības un gadumi
jas nestā piepildīto un piepildāmo cerību 
gaisotne šajā pasākumā iemirdzējās spilgtās 
krāsās, un, kontrastējot egles vēl svaigajam 
zaļumam ar Ziemassvētku vecīša un rūķu 
koši sarkano un mirdzoši balto, viss saplūda 
raibā varavīksnē klātesošo viesu smaidos un 
tērpu rakstos. Kristiāna Stirāne, Alise Blūma 
un Lauma Kazaka, klavieru, ģitāras un balss 
valdnieces, gādāja par melodisku sapratnes 
tiltu visā pasākuma norises gaitā. Lindas 
Cintiņas – rūķa un pasākuma vadītājas, 
galvenās rotaļu meistares azarts izkustināja 
no sēdvietām ne vienu vien sākotnēji bikli 
un kautrīgi noskaņoto.

Šogad ar svētku paciņām tika iepriecināti 
arī pirmās grupas invalīdi, bērni invalīdi, 
vientuļie pensionāri, aizbildniecībā esošie 
bērni, daudzbērnu ģimenes, kurās aug 4 un 
vairāk nepilngadīgi bērni, jaunieši ar īpašām 
vajadzībām, riska ģimenes.

Akcijas pamats ir Ādažu novada do
mes finansējums, bet Ādažu novada domes 
Sociālais dienests izsaka lielu pateicību 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kuri bija 
atsaucīgi un piedalījās Ziemassvētku lab
darības akcijā. To atbalstīja SIA „Ādažu 

Kukulītis”, a/s „Latfood”, SIA „Emerald Bal
tic”, SIA „Ādažu aptieka”, SIA „Sekura stils”, 
SIA „Funeral Service Latvia”, Labdarības or
ganizācija Eurika, Pieraksti.com, SIA „Port
mans &Co”, SIA „Alfor”, Ādažu vidusskola, 
bērnudārzs „Pasaciņa”, Ādažu Brīvā Valdor
fa skola, Ādažu PII Bitītes un Vāverītes gru
piņas, „Supernetto” veikals, SIA „Rias”. 

Īpašs paldies arī individuālajiem ziedo
tājiem – Lienei Mikulānei un visiem tiem, 
kas ziedoja drēbes un saimniecībā noderīgas 
lietas. 

Mūsu kopējās pūles, atbalsts, gaišās un la
bās domas kalpojušas par pamatu labestībai 
un daudziem sniegušas prieku. Paldies jums 
visiem!

Kopīgā Ziemassvētku pasākumā 28. de
cembrī pulcējās pensionāri, baudot svētku 
koncertu, cienastu un deju mūziku. 

Par darbu labdarības akcijas sagatavošanā 
un veiksmīgu svētku norisi jāsaka sirsnīgs 
paldies Sociālā dienesta vadītājai Ievai Ro
zei un viņas darbiniecēm Gunai Galūzai, 
Zinaidai Johansonei, Antrai Meolai, Andai 
Tulišai.   
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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.

NOTEIKUMI Nr. 34
ApsTIprINāTI ādAžU NOvAdA dOMEs 2012. gAdA 27. NOvEMbrA sēdē, prOTOKOls Nr. 16 § 3

pAr ādAžU NOvAdA sIMbOlIKU 
pAsKAIdrOjUMA rAKsTs 

pAsKAIdrOjUMA rAKsTA sAdAļAs NOrādāMā INfOrMācIjA 

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 21. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka dome var noteikt 
pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju. 

1.2.  Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi – nostiprināt novada identitāti, lai novads būtu atpazīstams pēc 
simbolikas. 

2.  Īss projekta satura izklāsts 

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības simboliku izriet no likuma 43. panta 
trešās daļas. 

2.2.  Domes pilnvarojums noteikt pašvaldības nodevu par pašvaldības simbolikas izmantošanu izriet no likuma 
„Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 9.punkta.

2.3.  Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Ādažu novada simboliku (karogu un ģerboni) un kārtību, kādā tā 
izgatavojama un lietojama.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

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

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 personas, kuras vēlēsies izmantot 
Ādažu novada pašvaldības simboliku. 

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada administrācija. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts noteiks administratīvās procedūras privātpersonai un veicamās darbības atļaujas 

saņemšanai. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Attīstības 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

Izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 12. pantu, 43. panta trešo un ceturto daļu un likuma „par nodokļiem 
un nodevām” 12. panta pirmās daļas 9. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

Ādažu novada simboliku un kārtību, kādā tā izgatavo-
jama un lietojama.

2. Ādažu novada simbolika ir ģerbonis un karogs.
3. Ādažu novada simbolikas attēliem jāatbilst simbolu 

heraldiskajam aprakstam, kas apstiprināts Valsts He-
raldikas komisijā, kā arī pamatā jāsakrīt ar attēliem 
noteikumu pielikumos.

II. Simbolikas apraksts
4. Ādažu novada ģerboņa heraldiskais apraksts (1.pieli-

kums):
4.1. sudraba laukā balta ūdensroze uz zaļas lapas fona;
4.2. ģerboņa krāsas ir: sudraba – Pantone 877C (Pantone 

Cool Gray 4), balta – Pantone White un zaļa – Panto-
ne 341C;

4.3. ģerboņa melnbaltajā versijā ir kontūrzīmējums (2.pie-
likums).

5. Ādažu novada karoga apraksts (3.pielikums):

5.1. Ādažu novada karogs ir taisnstūra formas audums ar 
platuma un augstuma attiecību 1:2;

5.2. karogs izgatavojams šādos lielumos 75 cm x 150 cm;
5.3. karoga vidū attēlots Ādažu novada ģerbonis šādā lie-

lumā 58 cm x 50 cm;
5.4. galda karodziņa maksimālie izmēri – 14 x 28 cm, tā 

proporcijas un apraksts atbilst Ādažu novada karoga 
proporcijām un aprakstam.

III. Simbolikas lietošanas vispārējie nosacījumi
6. Ādažu novada simboliku lieto šajos noteikumos un 

citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un 
kārtībā, garantējot pienācīgu cieņu pret tiem.

7. Ģerboņa attēla lietošana:
7.5. Ādažu novada pašvaldībai ir ekskluzīvas tiesības iz-

mantot Ādažu novada ģerboni, kā arī tā atsevišķu 
elementu attēlus;

7.6. Ādažu novada ģerboni attēlo: Ādažu novada paš-
valdības zīmogā, pašvaldības iestāžu zīmogos, uz 
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu veidlapām, uz do-
mes deputātu un pašvaldības darbinieku apliecībām, 

vizītkartēm, uz pašvaldības apbalvojumiem un citiem 
pašvaldības oficiāliem dokumentiem, kā arī izvieto uz 
pašvaldības iestāžu un uzņēmumu izkārtnēm, die-
nesta telpās un pašvaldībai piederošiem transporta 
līdzekļiem, iespieddarbos un uz reprezentācijas mate-
riāliem, informatīvajā izdevumā „Ādažu Vēstis”;

7.7. novada pašvaldības iestādes drīkst lietot ģerboņa at-
tēlus to rīkotajos pasākumos;

7.8. ģērboņa attēlu drīkst lietot citu novadā esošu publisko 
un privāto institūciju un privātpersonu telpās un teri-
torijās;

7.9. ģērboņa attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos. Šādā 
gadījumā tam saglabājas Ādažu novada simbola sta-
tuss;
7.10.saskaņā ar Ādažu novada domes lēmumu var 

atļaut lietot ģerboņa attēlu arī citos gadījumos, 
kas nav paredzēti šajos noteikumos.

8. Karoga lietošana:
8.1. pastāvīgi – mastā pie Ādažu novada domes ēkas Gau-

jas ielā 33A, Ādažos;
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8.2. pašvaldības izsludinātajos publiskajos un citos svi-
nīgajos pasākumos - pie Ādažu novada pašvaldības 
iestāžu ēkām;

8.3. pēc brīvas gribas valsts svētkos un atceres dienās kopā 
ar Latvijas valsts karogu, tam labajā pusē, skatoties 
virzienā pret ēkas fasādi, pašvaldības publiskajos 
pasākumos, tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, 
atceres dienās un citos gadījumos;

8.4. sēru dienās karogs lietojams tādā kārtībā, kāda no-
teikta Latvijas valsts karogam;

8.5. telpās karogu lieto tam īpaši paredzētā goda vietā. Ja to 
lieto kopā ar Latvijas valsts karogu – no tā labajā pusē;

8.6. karogu aizliegts lietot:
8.6.1. pie ēkām, kas ir avārijas stāvoklī, kurās tiek veikts 

kapitālais remonts, kam tiek remontēta fasāde (izņe-
mot pašvaldības administrācijas ēku);

8.6.2. citās nepiemērotās vietās (pie saimniecības ēkām, 
nesakoptās teritorijās) un nepiemērotos apstākļos;

8.6.3. ja karogs bojāts, nekvalitatīvi izgatavots, izbalējis;
8.7. proporcionāli samazinātu galda karogu oficiālu tikša-

nos laikā novieto uz galda priekšā un pa labi tās Ādažu 
novada pašvaldības amatpersonas, kura vada sarunas;

8.8. karogu drīkst izvietot novadā esošu publisko un privā-
to institūciju un privātpersonu telpās un teritorijās;

8.9. karoga attēlu drīkst lietot dekoratīvos nolūkos. Šajā ga-
dījumā tam saglabājas Ādažu novada simbola statuss;

8.10. uz karoga masta un kāta izgatavošanu attiecas Minis-
tru kabineta noteiktās prasības.   

9. Aizliegts lietot Ādažu novada ģerboņa un karoga attē-
lu kā preču vai pakalpojumu zīmi.

IV. Simbolikas izmantošana komerciālos nolūkos
10. Ādažu novada simboliku drīkst izmantot komerciā-

liem mērķiem juridiskas un fiziskas personas atribū-
tikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. 
priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos 
vai noformējumos, t.sk. internetā, tikai ar Ādažu no-
vada pašvaldības atļauju.

11. Bez saskaņošanas novada simboliku drīkst izmantot 
gadījumos, kad to atveido ierobežotā apjomā bez-
peļņas nolūkos, t.i., personiskām vajadzībām, mācību 
nolūkos, bibliotēkās, muzejos un arhīvos, kā arī infor-
matīviem mērķiem.

12. Novada simboliku reklāmās, izkārtnēs, plakātos, sludi-
nājumos un citos informatīvos materiālos var izmantot 
tikai ar Ādažu novada pašvaldības atļauju.

13. Iesniegumus par novada simbolikas izmantošanu un 
lēmumu izsniegt vai atteikt izsniegt atļauju (turpmāk 
tekstā – atļauja) pieņem Ādažu novada pašvaldības 
izpilddirektors. Izpilddirektora pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Ādažu novada domes Administratīvo aktu 
strīdus komisijā. 

14. Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdus 
komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.     

15. Atļaujas saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz šādi doku-
menti:

15.1. iesniegums;
15.2. juridiskām personām – reģistrācijas apliecības kopija 

vai fiziskām personām – Valsts ieņēmuma dienesta 
izsniegta saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecī-
ba, ja persona reģistrējusies kā saimnieciskās darbī-
bas veicējs;

15.3. izstrādājuma skices vai etalonparaugs;
15.4. izmantošanas mērķa apraksts.
16. Atļauja saņemama pēc pašvaldības nodevas nomak-

sas. Šo noteikumu 11.punktā noteiktajos gadījumos 
pašvaldības nodeva nav jāmaksā.

17. Atļaujas derīguma termiņš ir divi gadi. 
18. Nodevas likme par Ādažu novada simbolikas izman-

tošanu katram izgatavojuma veidam tiek noteikta par 
gadu. Nodevas gada maksa ir:

18.1. fiziskām personām – Ls 5,00;
18.2. juridiskām personām – Ls 20,00;
18.3. no nodevas maksāšanas atbrīvoti Ādažu pašvaldības 

iestādes un uzņēmumi.
19. Nodeva iemaksājama Ādažu novada domes budžetā 

piecpadsmit dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas die-
nas.

20. Pensionāriem, invalīdiem, politiski represētiem, trū-
cīgiem un maznodrošinātiem Ādažu novada pašval-
dības iedzīvotājiem uzrādot attiecīgus dokumentus, 
nodevas likme tiek samazināta par 50%. 

21. Tirdzniecības uzņēmumiem, pieņemot realizācijā iz-
strādājumus ar Ādažu novada simboliku, jāpieprasa 

no ražotāja pašvaldības atļaujas kopija, kam jāatrodas 
glabāšanā tirdzniecības uzņēmumā.

22. Lietojot novada ģerboni un karogu, neatkarīgi no iz-
mēriem, tiem precīzi proporcionāli jāatbilst apstipri-
nātajam etalonparaugam.

23. Ādažu novada simbolikas krāsas poligrāfijai tiek no-
teiktas saskaņā ar Valsts Heraldikas komisijas apstipri-
nātajiem krāsu kodiem. Izņēmuma gadījumos sudraba 
krāsu var aizstāt ar pelēko (Pantone Cool Gray 4).

V. Atbildība par simbolikas lietošanu
24. Par Ādažu novada simbolikas izmantošanas un lieto-

šanas noteikumu pārkāpšanu, necieņas izrādīšanu vai 
simbolikas zaimošanu vainīgās personas saucamas 
pie atbildības likumā un pašvaldības saistošajos do-
kumentos noteiktajā kārtībā.

25. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgā persona tiek 
sodīta administratīvi ar brīdinājumu vai naudas sodu 
līdz Ls 100,00.

26. Ja persona pēc administratīvā soda uzlikšanas turpina 
neatļauto darbību, pārkāpējam administratīvo sodu 
piemēro atkārtoti – divkāršā apmērā.

27. Administratīvā naudas soda uzlikšanas pamats ir sa-
stādīts administratīvais pārkāpuma protokols.

28. Protokolu ir tiesīgi sastādīt Ādažu novada pašvaldības 
policijas pilnvaroti darbinieki.

29. Par šo noteikumu pārkāpumiem administratīvo pārkā-
pumu lietas izskata un lēmumu pieņem Ādažu nova-
da domes Administratīvā komisija.

30. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo no notei-
kumu pildīšanas un nodarīto zaudējumu atlīdzi-
nāšanas.

VI. Noslēguma jautājumi
31. Ādažu novada ģerboni saturošus priekšmetus, ja tādi 

izgatavoti līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās 
dienai, bez saskaņošanas ar novada pašvaldību atļauts 
izmantot (realizēt) līdz 2013. gada 1. jūnijam.

32. Noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc to publicē-
šanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

33. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu 
novada domes 1999. gada 14. septembra saistošo 
noteikumu Nr. 3 „Par pašvaldības nodevām Ādažu 
novadā” 4. punkts.  

1.pielikums  Ādažu novada 
domes  27.11.2012.  

saistošajiem noteikumiem Nr.34

3.pielikums Ādažu novada domes  
27.11.2012. 

saistošajiem noteikumiem Nr.34

Ādažu novada ģerbonis

2. pielikums Ādažu novada 
domes 27.11.2012. 

saistošajiem noteikumiem Nr.34

Ādažu novada ģerbonis  
(melnbalts)

Ādažu novada karogs
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ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 18. decembrī

Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

�� par ādažu novada iedzīvotāju iniciatīvu at-
balsta konkursa vērtēšanas komisiju 

Dome nolēma 
1.  Izveidot Ādažu novada iedzīvotāju iniciatīvu 

atbalsta konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” vērtēšanas 
komisiju.

2.  Komisija tiek izveidota uz vienu gadu un 
darbojas no 2013. gada 2.janvāra līdz 2013. gada 31. 
decembrim.

3.  Apstiprināt komisiju šādā sastāvā: deputāte 
Karina Tinamagamedova, deputāts Jānis Ruks, Būvval-
des vadītāja Dace Medniece, projektu vadītāja Karīna 
Miķelsone, Ādažu iedzīvotājs Jānis Vīgups.

4.  Par komisijas priekšsēdētāju tiek iecelta Karīna 
Miķelsone.
�� par ādažu novada pašvaldībai piederošas 

mantas atsavināšanu 
Ādažu novada pašvaldības sniegto komunālo 

pakalpojumu funkcijas optimizācijai siltumapgādes 

jomā, lai SIA „Ādažu namsaimnieks” pilnvērtīgi varētu 
nodrošināt siltumenerģijas pārvadi, sadali un tirdz-
niecību Ādažu novada iedzīvotājiem, iestādēm un 
uzņēmumiem Ādažu ciema un Kadagas ciema admi-
nistratīvajā teritorijā un lai nodrošinātu pilnvērtīgu sil-
tumapgādes sistēmu apsaimniekošanu, dome nolēma

1. Palielināt pašvaldības SIA „Ādažu Namsaim-
nieks” pamatkapitālu, Ādažu novada domei izdarot 
mantisku ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā, 
pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Ādažu no-
vada dome palielina pamatkapitālu par LVL 127’614, 
saskaņā ar pamatlīdzekļu sarakstu, kas pievienots lē-
mumam, pamatojoties uz Sabiedrības pamatkapitāla 
palielināšanas noteikumiem.

2. Uzdot Sabiedrības valdei veikt visas darbības, 
kas nepieciešamas pamatkapitāla izmaiņu reģistrāci-
jai komercreģistrā. 
�� par publisko apspriešanu

Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņem-
šanai Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 
„Vecgaujas” (kad.apz. 8044 004 0522) detālplānojuma 
projektu, nosakot publiskās apspriešanas termiņu ne 
īsāku par trim un ne garāku par sešām nedēļām.

�� par publisko apspriešanu
Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu sa-

ņemšanai Ādažu novada Birznieku ciema nekusta-
mā īpašuma „Dravnieki” (kad.apz. 8044 003 0030) 
detālplānojuma grozījumu projektu, nosakot pub-
liskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un ne 
garāku par sešām nedēļām.
�� par lokālplānojuma izstrādāšanu

Uzsākt nekustamā īpašuma „Spīdolas” (kad.apz. 
8044 013 0238) lokālplānojuma izstrādāšanu ar mērķi 
precizēt Ādažu novada apbūves noteikumus, lai varētu 
reāli sadalīt kopīpašumā esošo īpašumu. 
�� par lokālplānojuma izstrādāšanu

Uzsākt nekustamā īpašuma „Ziemeļi” (kad.apz. 
8044 013 0075) detālplānojuma izstrādāšanu ar no-
lūku pamatot zemesgabala sadalīšanu savrupmāju 
apbūves nolūkos, paredzot piekrastes teritoriju veidot 
kā apstādījumu teritoriju.
�� dome izskatīja citus juridisko un fizisko 

personu iesniegumus un pieņēma lēmumus 
šajos jautājumos. Ar pilnu lēmumu tekstu var 
iepazīties ādažu novada mājas lapā 
www.adazi.lv.  

Rīcība plūdu dRaudu gadījumā
Lai arī šogad ziema nav bijusi bagāta ar sniegu, to-

mēr ūdenskrātuvēs ir izveidojusies bieza ledus kārta, tādēļ 
pastāv iespēja piedzīvot plūdus. Ja Ādažu novada iedzī-
votāji saskaras ar tādu dabas stihiju kā plūdi un viņiem ir 
nepieciešama palīdzība, lūdzam par to ziņot:
valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam 
– tālr. 112 
ādažu novada pašvaldības policijai  – tālr. 
67997005, 27762020
valsts policijas rīgas reģiona pārvaldes 
saulkrastu iecirkņa dežūrmaiņai – tālr. 
67950350
ādažu novada pašvaldībai – tālr. 67997350 
(pašvaldības darba laikā)
Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113 

Lai arī operatīvie dienesti un pašvaldība ir gatavi sniegt 
palīdzību iedzīvotājiem plūdu gadījumā, tomēr arī iedzī-
votājiem ir jāzina, kā rīkoties. 
��Tādēļ atgādinām kā rīkoties plūdu draudu 

gadījumā:
• sekojiet līdzi meteoroloģiskiem apstākļiem un 

prognozēm;
• pārvietojiet mantas no pagrabtelpām un pirma-

jiem stāviem uz augšējiem stāviem vai bēniņiem;
• savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma 

cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un 
slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā drošāku mājvietu 
pie radiem, draugiem, kaimiņiem (nepieciešamības gadī-
jumā lūgt palīdzību pašvaldībai);

• apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā 
evakuēt mājdzīvniekus;

• nostipriniet pagalmā un mājas tuvumā esošos 
priekšmetus;

• savlaicīgi sagatavojiet personiskos dokumentus 
(pases u.c.), naudu, medikamentus, apģērbu un apavus, 
kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas, ko ņemsiet līdzi 
plūdu gadījumā. 
�� Ieteikumi rīcībai plūdu gadījumā:

• par tiešu apdraudējumu informējiet Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruņiem 112, 
kā arī Ādažu novada pašvaldību, lai saņemtu savlaicīgu 
palīdzību;

• evakuējoties ņemiet līdzi personiskos dokumen-
tus (pases u.c.), naudu, regulāri lietojamos medikamen-
tus, nepieciešamo apģērbu un apavus, kā arī citas pirmās 
nepieciešamības lietas;

• atstājot māju un saimniecības ēkas, atslēdziet 
elektroenerģiju un gāzes padevi, apkures ierīces un ie-
kārtas. Ēkām un būvēm aizvērt logus un durvis, lūkas un 
slēģus. 

• plūdu gadījumā nakts laikā izmantojiet kabatas 
lukturīšus vai sveces, lai glābējiem signalizētu par savu 
atrašanās vietu.

Atteikums evakuēties personai jāapstiprina raks-
tiski, uzņemoties atbildību par iespējamajām sekām. 
Atsakoties evakuēties, nodrošiniet sevi ar pārtiku, 
dzeramo ūdeni, medikamentiem, citām visnepiecieša-
mākajām lietām.

��rezerves krājumu minimums:
• sērkociņi, sveces, kabatas lukturi, ar baterijām 

darbināms radio uztvērējs un rezerves baterijas;
• dzeramais ūdens, lai nodrošinātu ūdens krājumus 

3-5 dienām (aptuveni 19 litri vienai personai);
• ilgi uzglabājami pārtikas produkti 3-5 dienām;
• gāzes plītiņa;
• medicīniskā aptieciņa, medikamenti;
• guļammaisi vai papildu segas;
• ja ģimenē ir zīdainis, tad jāsagatavo autiņbiksītes, 

atbilstošs apģērbs un citas bērnu preces. Ja bērns netiek 
zīdīts, jānodrošina atbilstošus mākslīgos maisījumus un 
to pagatavošanai nepieciešamos līdzekļus vai citu bērnam 
nepieciešamo uzturu;

• personīgās higiēnas līdzekļus: ziepes, zobu pasta, 
higiēniskās salvetes un mitrās salvetes;

• gumijas zābaki, izturīgi apavi, ūdensnecaurlaidīgi 
cimdi, atbilstošs apģērbs;

• personas dokumenti (uzglabājiet visiem ģimenes 
locekļiem zināmā un pieejamā vietā);

• komplekts ārkārtas gadījumiem jūsu automa-
šīnai, kurā ietilpst, savienotājvadi, kartes, instrumenti, 
pirmās palīdzības aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, 
guļammaisi, kā arī ilgstoši uzglabājama pārtika.

Ja informācija tiek sniegta pa skaļruņiem, ieklausieties 
un izpildiet norādījumus. Ja ir iespējams, informējiet jūsu 
tuvākos kaimiņus. Jūsu veselība un dzīvība lielā mērā ir 
atkarīga no Jūsu pašu pareizas rīcības!
��Neļaujieties panikai!  
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NOTEIKUMI Nr. 36
ApsTIprINāTI ādAžU NOvAdA dOMEs 2012. gAdA 27. NOvEMbrA sēdē, prOTOKOls Nr. 16 § 6

grOZĪjUMI ādAžU NOvAdA dOMEs 25.08.2009. sAIsTOŠAjOs NOTEIKUMOs Nr. 25 
„ādAžU NOvAdA pAŠvAldĪbAs NOlIKUMs”

pAsKAIdrOjUMA rAKsTs 

pAsKAIdrOjUMA rAKsTA sAdAļAs NOrādāMā INfOrMācIjA 

1.  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.  Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 23. punktu, Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 58.pantu, pašvaldība ir izveidojusi nepilngadīgo lietu komisiju. 

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 arī nolikuma grozījumus). 

2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir izslēgt kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība vairs nav kapitāla daļu turētājs, 
papildināt Nolikumu ar jaunu pašvaldības pastāvīgo komisiju, kā arī veikt citus redakcionālus precizējumus. 

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

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

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 pašvaldības darbinieki un 
amatpersonas. 

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu. 

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Nav attiecināmas.

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Nav attiecināmas. 

Izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 24. pantu un valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu
�� 1. Izdarīt Ādažu novada domes 2009. 

gada 25. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 25 „Ādažu novada pašvaldības noli-
kums” (turpmāk – Nolikums) šādus gro-
zījumus:
1.1. Izteikt Nolikuma 10. punktu šādā re
dakcijā:
„10. Pašvaldības domes padotībā atbilstoši 
tās apstiprinātam nolikumam ir šādas iestā
des:
10.1. Administrācija;
10.2. Ādažu vidusskola;

10.3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde;
10.4. Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde;
10.5. Ādažu bibliotēka;
10.6. Ādažu mākslas un mūzikas skola;
10.7. Bāriņtiesa;
10.8. Sociālais dienests;
10.9. Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta sko
la; 
10.10. Ādažu kultūras centrs;
10.11. Ādažu pašvaldības policija”. 
1.2. Izslēgt Nolikuma 11.3. apakšpunktu.
1.3. Izslēgt Nolikuma 12.6.apakšpunktu.

1.4. Papildināt Nolikumu ar jaunu 17.7. 
apakšpunktu:
„17.7. Nepilngadīgo lietu komisija”.
1.5. Izteikt Nolikuma 43.7. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 
„43.7. veic citus uzdevumus komiteju darba 
tehniskai nodrošināšanai komitejas priekš
sēdētāja vai viņa prombūtnes laikā tā nozī
mēta cita komitejas locekļa uzdevumā”. 
�� 2. Noteikumi stājas spēkā nākama-

jā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Ādažu Vēstis”.  

Valsts policija infoRmē!
antra stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece 

Svētki ir aizvadīti samērā mierīgi, izņemot dažā-
dus sadzīviskus strīdus, kas saistīti ar pārmērīgu alko-
hola lietošanu. Arī no pirotehnikas šogad neviens nav 
cietis. Tā kā var teikt, ka gads ir sācies labi.

Atskatoties uz pagājušo, 2012.gadu, var secināt, 
ka Ādažu novadā izdarīto noziedzīgo nodarījumu 
skaits turpina samazināties. Lielākais skaits no iz-
darītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir dažāda 
veida zādzības. Ir palielinājies zādzību skaits no au-
tomašīnām un velosipēdu zādzības. Samazinājušās 
automašīnu zādzības un zādzības no būvvietām. 

Kā nākamā lielākā noziedzīgo nodarījumu grupa 
ir īpašuma bojāšana, kas, salīdzinot ar 2011.gadu, ir 

samazinājusies vairāk par pusi. Samazinājušies arī 
noziedzīgi nodarījumi, kas saistīti ar narkotikām, bet 
palielinājies ar nelegālo alkohola tirdzniecību saistīto 
lietu skaits.

Diemžēl jāsecina, ka palielinājies ir nodarījumu 
skaits, kas saistīts ar svešas mantas piesavināšanos 
un dažāda veida krāpšanu. Tehnoloģiju attīstība 
padara mūsu dzīvi vienkāršāku, taču var izraisīt arī 
negatīvas sekas, palielinās virtuālajā vidē veiktās 
krāpšanas. Neturiet PIN kodus kopā ar savām mak-
sājumu kartēm, kā arī nedodiet nevienam pieejas 
paroles saviem profiliem sociālajos tīklos vai citos 
portālos, piemēram, internetbankai. Var sanākt 
situācija, ka kāds jūsu vārdā veic kādus darījumus 
vai arī raksta nekorektas vēstules, tādējādi aizskarot 
citu personu.

Pagājušajā gadā ir izveidojusies laba sadarbība 
ar jaunizveidoto Ādažu pašvaldības policiju, kas lielā 
mērā atvieglo mūsu darbu un palielina iedzīvotāju 
drošību. Ceram uz ciešu sadarbību arī šogad.

Iedzīvotāji ir gatavi sadarboties ar policiju, to 
parādīja 2012. gadā veiktā aptauja. Pateicoties dažu 
iedzīvotāju sniegtajai informācijai, tika atklāti vairāki 
administratīvie pārkāpumi un sniegta palīdzība no-
zieguma atklāšanā. Tāpēc aicinām nebūt vienaldzī-
giem arī turpmāk, jo tikai ciešā sadarbībā mēs varam 
savu novadu padarīt drošāku. 

Pateicoties sadarbībai ar Ādažu novada domi, 
vēl joprojām atrodamies turpat – Ādažos, Gaujas 
ielā 16. Iecirkņa inspektoru pieņemšanas laiki 
pirmdienās 10.00 – 12.00 un ceturtdienās 16.00 – 
18.00.  
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Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte ādažos 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

EIROPAS SAVIENĪBA

Gatis Laka,
projekta koordinators

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Ādažos” ietvaros uzlabota 
dzeramā ūdens kvalitāte Ādažos. 

2012. gada nogalē  Ādažu ciemā pabeigti 
neizmantojamo artēzisko aku tamponēšanas 
darbi un Krastupes ielā 6 izbūvēta 2.pacēlu
ma sūkņu stacija un ūdens rezervuārs, kā arī 
jaunas atdzelžošanas stacijas ēka. Šos būvnie
cības darbus veica pilnsabiedrība „Aquatica 
Waterworks Latvia”. Jaunās iekārtas ir uzla
bojušas dzeramā ūdens kvalitāti Ādažu cen
tra un Stapriņu ciemos. 

Kadagā pabeigti divu esošo artēzisko aku 
rekonstrukcijas darbi, divu ūdens rezervu
āru, 2. pacēluma sūkņu un ūdens attīrīšanas 
staciju izbūves darbi. Paveiktie darbi ļāvuši 
uzlabot dzeramā ūdens kvalitāti Kadagas 
ciemā.

Projekta ietvaros Ādažu ciemā tika izbū
vēti kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli, re
konstruētas kanalizācijas sūkņu stacijas, kā 
arī nodotas ekspluatācijā jaunas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas.

Šī gada beigās Kadagā, Ādažos un 
Lukstos veikti rekonstrukcijas darbi ūdens
apgādes tīklam 1,36 km un kanalizācijas 
tīklam 2,2 km garumā, no jauna izbūvēti 
0,73 km ūdensvada un 4,6 km kanalizācijas 

tīklu. Būvdarbus ūdens ieguves uzlabošanai 
Kadagā, kā arī ūdensapgādes,kanalizācijas 
tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu Āda
žos, Kadagā un Lukstos veica SIA „Siltums 
Jums”. Paplašinot kanalizācijas tīklu, tika 
likvidētas attīrīšanas iekārtas Kadagā un 
Lukstos, tādējādi projekta teritorijas visus 
notekūdeņus turpmāk novadīs uz jaunajām 
Ādažu attīrīšanas iekārtām pie Gaujas. Pa
beigta Ādažu ciema ūdensvada tīkla papla
šināšana Draudzības, Pirmās un Liepavotu 
ielas posmos, kanalizācijas cauruļvadu izbū
ve Parka ielā, Podnieku ielā, Kadagā; kana
lizācijas spiedvadu izbūves darbi Parka ielā 
Ādažu ciemā, Lukstos un Kadagā.

2012.gada Projekta iepirkumu procedūru 
rezultātā tika ietaupīti finanšu līdzekļi, kas 

ļaus līdz 2013.gada maijam veikt uzlaboju
mus kanalizācijas sistēmā Draudzības ielā un 
Attekas ielā. 

Finansiāli projekts tiek atbalstīts no Ko
hēzijas fonda, valsts un Ādažu pašvaldības 
budžetiem, kur lielākā daļa ir Eiropas Savie
nības piešķirtais finansējums.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un 
valsts budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA 
„Ādažu Ūdens”, kas nodrošina projekta rea
lizāciju.

Projekta administratīvo, tehnisko un va
dības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības ministrija.

SIA „Ādažu Ūdens” aicina iedzīvotājus 
izmantot iespēju pieslēgties pie centralizētā 
ūdensvada un kanalizācijas tīkla.  

Jaunā atdzelžošanas stacijas ēka, 2. pacēluma sūkņu stacija un ūdens rezervuārs
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Paziņojums par detālplānojuma  
grozījumu projekta publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2012. gada 18. decembra 
sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.17 § 1.3.1.), ir uzsākta 
detālplānojuma grozījumu projekta publiskā apspriešana 
īpašumam „Dravnieki”, Birznieku ciemā, Ādažu novadā. 

Publiskās apspriešanas laiks no 2013. gada 7. janvāra līdz 
31. janvārim, kuras laikā detālplānojuma grozījumu projekts 

būs izstādīts Ādažu novada būvvaldes telpās. Publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 21. janvarī plkst. 16.00 Ādažu 
novada būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos. Rakstiskus 
priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojuma grozījumu 
projektu var iesniegt Ādažu novada domē no 2013. gada 

7. janvāra līdz 31. janvārim, iesniegumā norādot  
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām –  

nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.

Paziņojums par teritorijas plānošanu
Pamatojoties uz Ādažu novada domes  

2012. gada 18. decembra sēdes lēmumu  
(sēdes protokols Nr. 17 § 1.3.2.), ir uzsākta īpašuma 
„Vecgaujas”, Ādažos, Ādažu novadā detālplānojuma 

1.redakcijas publiskā apspriešana. Publiskās apspriešanas laiks 
no 2013. gada 21. janvāra līdz 11. februārim, kuras laikā 

detālplānojums būs izstādīts Ādažu novada būvvaldes telpās. 
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 7. februārī plkst. 14.00 

Ādažu novada būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos. 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu  
var iesniegt Ādažu novada domē no 2013. gada 21. janvāra  

līdz 11.februārim, iesniegumā norādot  
vārdu, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām personām –  

nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr.
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„lĪgO lAUKUMA” pārvērTĪbAs

Gunta Dundure,
projektu vadītāja

Projekts „Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošana” tika uzsākts, lai 
nodrošinātu sabiedrībai publiski pieejamo vietu attīstību un labiekārtošanu. 2012.
gada pavasarī tika izstrādāts Ādažu centra parka labiekārtošanas tehniskais projekts.  
Atbilstoši tehniskajam projektam darbi tika sadalīti četrās kārtās, paredzot 2012.gadā 
Ādažu pašvaldības finansējumu, 152 tūkstošus latu, pirmo divu kārtu realizācijai. 

Parka 1.un 2.kārtas labiekārtošanas darbi tika uzsākti 2012.gada oktobrī, kuru 
ietvaros bija paredzēts:

- veikt gājēju celiņu izbūvi;
- izbūvēt iekšējos elektroapgādes tīklus;
- nobruģēt laukumu zem mobilās skatuves un teritoriju ap svētku egli, no-

drošinot elektrības pieslēgumus;

- izvietot parkā soliņus, atkritumu urnas un velosipēdu turētājus, kā arī ap-
gaismes ķermeņus;

- izveidot dekoratīvos apstādījums;
- rekonstruēt esošo autostāvvietu un gājēju celiņu pie Pirmās ielas.
Līdz 30. novembrim būvnieki paveica lielāko daļu paredzēto darbu – tika iz-

būvēts bruģēts gājēju celiņš un iebūvēti soliņi, uzstādītas atkritumu urnas, kā arī 
uzstādīti apgaismes stabi. Tika nobruģēts laukums, kas paredzēts mobilās skatuves 
izvietošanai, un laukums apkārt svētku eglei. Tika veikti dekoratīvo apstādījumu 
darbi un izbūvēti iekšējie elektroapgādes tīkli.

Iestājoties aukstam laikam, netika pabeigti paredzētie autostāvvietas un gājē-
ju celiņa bruģēšanas darbi gar Pirmo ielu. Darbi tiks atsākti iestājoties labvēlīgiem 
laika apstākļiem. 



8 Ādažu Vēstis 2013. gada 15. janvāris

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
janvāra mēneša jubilāriem !

103 gadu jubileju svin
Ksenija Skomorohina

75 gadu jubileju svin
Jeļena Kublika

Viktorija Širobokova

80 gadu jubileju svin
Inta Anšmite

Jezups Gribovskis
Marija Kudrjašova

Leons Lielmanis
Pjotrs Lotko

Veronika Makarova
Valentīna Nagle

70 gadu jubileju svin
Zinta Blūmane

Laimonis Kovals
Jānis Krauze

Arvīds Leščinskis

Ādažu novada dome

19. jANvārĪ plKsT. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Rīgas Kultūras un tautas mākslas 

centra MAZĀ ĢILDE deju ansamblis
DAIĻRADE koncertā

Elpot. dzīvot. Mīlēt.
dEjā sEvI pIEpIldĪT!

Programma:
1.daļa. Dejas no Vispārējo Latviešu 

Dziesmu un Deju svētku  
lieluzveduma TĒVU LAIPAS

2.daļa. Horeogrāfisks uzvedums UN 
GAMIN DE PARIS /Parīzes zēns/.

Horeogrāfs- Agris Daņiļēvičs
Režija, librets- Iveta Pētersone

SCENOGRĀFIJA – Gundega Sproģe un 
Ināra Kristapsone

Koncertā piedalās:
Tautas mākslas centra MAZĀ ĢILDE 

deju ansamblis DAIĻRADE
VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVS 

daiļrade, Rīgas Franču liceja deju 
kolektīvs AUSEKLĪTIS

Informācija: Raita Celma 26335768
e-pasts: raita.celma@gmail.com

23. jANvārĪ plKsT. 14.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
latvijā ražotu animācijas filmu 

programma MUlTENĪTEs sNIEgā
UrsUs – 10 min, rež. Reinis Pētersons, 

ATOM ART studija
KOrIdA – 5 min, rež.  

Jānis Cimermanis, ANIMĀCIJAS 
BRIGĀDES studija

grIbU rEdZēT rŪĶĪŠUs – 13 min, 
rež. Nils Skapāns, PODNIEKA studija
ZĪļUKs –10 min, rež. Dace Rīdūze, 

ANIMĀCIJAS BRIGĀDES studija

lUpATIŅI – 7 min, rež. Edmunds 
Jansons, ATOM ART studija

dZEgUZE UN vIŅAs 12 vĪrI -  
studija DAUKA
Biļetes: Ls 1-2

Ādažu kultūras centra kasē

28. jANvārI plKsT. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„10 dienas ar Mārtiņu freimani”
No 27.janvāra līdz 7. februārim Mārtiņa 
Freimaņa fonds aicina satikties, izbaudīt 

kopā būšanu un tos skaistos dzīves mirkļus, 
kas mums doti. Šajos datumos Mārtiņa 

Freimaņa draugi brauks ciemos pie Mārtiņa 
faniem, lai kopīgi atcerētos un svinētu 

Freimani, pateicoties par to visu, ko viņš 
mums visiem ir devis. Un tas nav maz – ir 
dziesmas, ir dzeja, ir filmas, ir tik daudz, 

ko parādīt un tik daudz draugu, kurus 
apciemot.

28.01-06.02 koncerti Latvijas pilsētās
Koncerts ādAžOs  

28. februārī
10 dienas ar Mārtiņu- noslēgsies 7. 
februārī, Freimaņa dzimšanas dienā 

ar svinībām Liepājas Olimpiskā centra 
Rožu zālē

Biļetes: Ls 5
„Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

Katra nopirktā biļete ir ziedojums 
Mārtiņa Freimaņa fondam

1. fEbrUārĪ plKsT. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Apvienojas populārākās 

šlāgergrupas bAlTIE lāČI un 
ApvEdcEļŠ koncertprogrammā 

pAsTA NOdAļAs sTāsTI
jeb – kā to nodēvējuši paši 

muzikanti – muzikālais plenērs
Biļetes: Ls 4-6

„Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

6. fEbrUārĪ plKsT. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
filma

sApŅU KOMANdA 1935
“1935. gadā Ženēvā tiek rīkots pirmais 

Eiropas čempionāts basketbolā. Basketbols 
Eiropā ir jauna un ne īpaši populāra 
spēle, komandas iepriekš nav tikušās 
starptautiskās sacīkstēs. Visi grib būt 

pirmie, ierakstīt savas valsts vārdu sporta 
vēsturē. Čempionātam gatavojas arī 

Latvijas valsts vienība. Jaunais treneris 
Baumanis ir pārliecināts, ka viss ir 

iespējams, viņš tic, ka basketbols var kļūt 
par populāru spēli, ka var apvienot cilvēkus 

ar dažādām interesēm un ambīcijām 
vienotam mērķim, ka visas valstis Eiropā ir 
vienlīdz svarīgas un līdzvērtīgas un uzvarēs 

labākais. Intrigas un sīkas nebūšanas 
pārpratumi un raksturu cīņas – tas ir ceļš 
uz čempionātu. Uzvarēt var tikai vispirms 

uzvarot sevi.”
Lomās:

Jānis Āmanis, Inga Alsiņa, Andris Bulis, 
Viktors Ellers,Jānis Vimba,  

Mārtiņš Liepa, Artūrs Putniņš, Mārtiņš 
Počs, Miķelis Žideļūns, Artūrs Krūzops, 

Gints Andžāns, Vilis Daudziņš,  
Mārcis Manjakovs

Režija: Aigars Grauba, Andrejs Ēķis
Biļetes: Ls 2,50

Kultūras centra kasē
Info: www.sapnukomanda1935.lv

15. fEbrUārĪ plKsT. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
brāļi Auzāni ar jauno muzikālo 

projektu „slavenais jersikas 
orķestris”

Skatītājus priecēs abu brāļu divbalsīgais 
dziedājums, kuram pievienosies Oranžā 

kora dziedātāji. 
Biļetes: Ls 3-6

„Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

27. fEbrUārĪ plKsT. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
pārpratumu komēdija

plĪvUrĪTIs Ar pUNKTIŅIEM
Latviešu dramaturģes Leldes Stumbres 

lugas PLĪVURĪTIS AR PUNKTIŅIEM 
izrādē darbosies interesants 

ansamblis  – pati lugas autore,
aktieri Aivars Siliņš un Anna Šteina,

tautā mīlētais šovu vadītājs  
Valters Krauze, humora zvaigzne Jana 

Duļevska, kā arī dramaturgs Kārlis 
Anitens, kurš ir iestudējuma turnejas 

versijas režisors, izrādes oriģinālu 
iestudējusi TV režisore Baiba Rožkalna.
Radošajai komandai pievienojusies arī 
kostīmu māksliniece Elita Patmalniece.

PLĪVURĪTIS AR PUNKTIŅIEM ir smeldzīga 
komēdija par cilvēka vēlmi pasauli mainīt 
pēc sava prāta un par realitāti, kurā dzīve 

pati saliek visus punktiņus uz „i”. Šis ir 
stāsts par kādu māti, kura ar savu „stingro 

roku” izaudzinājusi nekam nederīgu 
dēlu, taču savu vainu neatzīst. Viņa rada 

ģeniālus plānus A, B, C un D, kā dzīvi 
izmainīt, bet, protams, nekas neizdodas,” 

saka lugas autore Lelde Stumbre
Biļetes: Ls 4-6

„Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

Piedāvā: Izklaides producentu grupa 7
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  


