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Pēteris Balzāns – Ādažu novada  
domes priekšsēdētājs

Astrīda Spilva,
redaktore

Saņemot vienbalsīgu deputātu atbal-
stu, 26. martā Ādažu novada domes sēdē 
par domes priekšsēdētāju tika ievēlēts Pē-
teris Balzāns.

Pašvaldības vadītāja amata pienāku-
mus Pēteris Balzāns pildīja jau no 2011. 
gada marta, ieņemot priekšsēdētāja viet-
nieka amatu. Domes sēdes reglamentā 
apstiprinātās izmaiņas laupīja intrigu 
konspirācijas un sazvērestības teoriju at-
balstītājiem. Pirmoreiz novada vēsturē 
domes priekšsēdētāja ievēlēšana notika 
atklāti balsojot. Par vienīgo izvirzīto kan-
didātu, izsniegtajā balsošanas zīmē norā-
dot apstiprinošo „par”, nobalsoja visi 14 
klātesošie deputāti.

„Paldies par uzticību!” uzzinot balsoju-
ma rezultātu, savā uzrunā P. Balzāns bija ko-
dolīgs. Savus amata pienākumus P. Balzāns 
pildīs līdz pašvaldību vēlēšanām 2013. gada 
jūnijā.

Pirms Ādažu novada domes sēdes bi-

jušais Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Breidaks tikās ar saviem ilgga-
dējiem darba kolēģiem un deputātiem, lai 

teiktu paldies par uzticēšanos, atbalstu un 
sadarbību, dodot iespēju kalpot Ādažu at-
tīstībai. 

Paziņojums Par Ādažu novada  
ilgtsPējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam 

1. redakcijas Publisko aPsPriešanu
Ar Ādažu novada domes 2013. gada 

26. marta lēmumu Nr. 68 „Par Ādažu nova-
da ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pirmās 
redakcijas nodošanu publiskajai apsprie-
šanai” uzsākta Ādažu novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2013.–2037.  gadam 
pirmās redakcijas sabiedriskā apsprieša-
na. Publiskā apspriešana noteikta no 
2013.  gada 15. aprīļa līdz 2013. gada 
17. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme 
notiks 2013. gada 15. maijā plkst. 18.00 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
Ādažu novada domes Būvvaldē.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinā-
jumus Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.–2037. gadam 1. redakci-
jas papildināšanai iesniegt Ādažu novada 
domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu no-
vadā, LV-2164 vai elektroniski pa e-pastu: 

inga.perkone@adazi.lv, fiziskām personām 
norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adre-
si, juridiskām personām norādot reģistrāci-
jas numuru, reģistrācijas un darbības vietas 
adresi.

Ar ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pir-
mās redakcijas materiāliem var iepazīties 
Ādažu novada domes Attīstības un infor-
mācijas daļā darba laikā, kā arī Ādažu nova-
da domes mājas lapā www.adazi.lv. 
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Ādažu novada domes lēmumi
2013. gada 26. marts

Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

�� Par amatu savienošanas atļauju
Dome nolēma atļaut Gundaram Leono-

vičam savienot Administratīvās komisijas 
locekļa amatu ar Ādažu novada domes de-
putāta pienākumiem. 
�� Par izmaiņām sarkanajās līnijās Ādažu 

novada Kadagas ciema detālplānojumā 
Kadagas ciema daudzstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorijai

Dome nolēma veikt izmaiņas Kadagas 
ciema daudzstāvu dzīvojamās apbūves te-
ritorijas detālplānojumā noteiktajās sarka-
najās līnijās Ādažu novada Kadagas ciema 
nekustamā īpašuma „Ādažu nacionālais 
mācību centrs” zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8044 005 0053 saskaņā ar pie-
likumā pievienoto plānu.
�� Par nomas maksas pārrēķinu

Dome nolēma samazināt SIA „Hydro 
Stadium Ādaži” nomas maksu par ūdens-
tilpni „Vējupe”, Ādaži, Ādažu novads (ze-
mes vienības kadastra apzīmējums 8044 
008 0210) 0,35 ha platībā, laika periodā no 
2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. de-
cembrim un noteikt to LVL 30,00 gadā, bez 
PVN. 
�� Par nomas maksas pārrēķinu

Dome nolēma samazināt SIA „PRO-
MOBIUS” nomas maksu par ūdenstilpni 
„Vējupe”, Ādaži, Ādažu novads (zemes vie-
nības kadastra apzīmējums 8044 008 0210) 
0,34 ha platībā, laika periodā no 2012. gada 
1.janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim un 
noteikt to LVL 30,00 gadā, bez PVN. 
�� Par Ādažu ciema teritorijas publiskās 

ārtelpas izveides metu konkursa vērtēša-
nas komisiju

Dome nolēma izveidot Ādažu novada 
domes metu konkursa „Ādažu ciema teri-
torijas publiskās ārtelpas izveides metu kon-
kurss” žūrijas vērtēšanas komisiju. Komisija 
tiek izveidota Ādažu novada domes metu 
konkursiem un darbojas no 2013. gada 
2. maija līdz 2013. gada 30. decembrim. 

�� Par amatu savienošanas atļauju
Dome nolēma atļaut Renāram Avetisja-

nam savienot Administratīvās komisijas 
priekšsēdētāja amatu ar Ādažu novada do-
mes deputāta pienākumiem. 
�� Par Ādažu novada Birznieku ciema 

nekustamā īpašuma „Dravnieki” detāl-
plānojuma grozījumu projekta apstipri-
nāšanu

Dome nolēma
1. Apstiprināt Ādažu novada Birznie-

ku ciema nekustamā īpašuma „Dravnieki” 
(kad.apz. 8044 003 0030) detālplānojuma 
grozījumu projektu.

2. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumi 
īstenojami pa kārtām, atbilstoši detālplāno-
juma grozījumos ietvertajai detālplānojuma 
„Dravnieki” īstenošanas kārtībai, nosakot, 
ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc 
pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņemšanas 
ekspluatācijā.

3. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu 
īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasā-
kumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu 
uzlabošanai un detālplānojuma grozījumu 
īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjau-
nošanai.
�� Par telpu nodošanu bezatlīdzības lie-

tošanā
Dome nolēma
Nodot sabiedriskā labuma organizācijai 

biedrībai „Ādažu novada pensionāru bied-
rība” bezatlīdzības lietošanā Ādažu novada 
domei piederošo nekustamo īpašumu – tel-
pu Nr. 44, saskaņā ar būves kadastrālās uz-
mērīšanas lietu 35,1 m² platībā, kas atrodas 
ēkā Gaujas ielā 16, Ādažos, Ādažu nov. No-
teikt telpas lietošanas mērķi – pensionāru 
dzīves kvalitātes uzlabošana, labdarības 
organizēšana. Noteikt līguma termiņu  – 
5 gadi no līguma spēkā stāšanās brīža. 
�� Par pašvaldības finansējuma piešķirša-

nu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ener-
goefektivitātes pasākumu veikšanai
1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – Pasta 
iela 2, Ādaži, Ādažu nov., energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai:

1.1. energoauditam – atbilstoši maksājumu 
uzdevumiem par sniegtajiem pakalpo-
jumiem energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai, bet ne vairāk kā 300 LVL;

1.2. vienkāršotās renovācijas projekta izstrā-
dei – 50% no maksājumu uzdevumā no-
rādītās summas par sniegtajiem pakalpo-
jumiem energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai, bet ne vairāk kā 1000 LVL.

2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – Gau-
jas iela 25 4.korpuss, Ādaži, Ādažu nov., 
energoaudita veikšanai – 300 LVL.

3. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas – Pir-
mā iela 39, Ādaži, Ādažu nov., energoau-
dita veikšanai – 300 LVL.

4. Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt 
līgumu par pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu:

4.1. ar lēmuma 1. punktā minēto māju ap-
saimniekotāju – dzīvokļu īpašnieku 
biedrību „Pasta iela 2, Ādaži”;

4.2. ar lēmuma 2. un 3. punktā minēto māju 
apsaimniekotāju – SIA „Ādažu Nam-
saimnieks”.

5. Lēmumu izpildei nepieciešamo finansē-
jumu nodrošināt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem.

�� Par nekustamo īpašumu „Dārznieki” 
un „Austrumdārzi” detālplānojuma īste-
nošanas kārtības precizēšanu

Dome nolēma atļaut atdalīt no nekus-
tamā īpašuma „Dārznieki” (kad.apz. 8044 
009 0011) piecus apbūves gabalus saskaņā ar 
spēkā esošo detālplānojumu nekustamajiem 
īpašumiem „Dārznieki” un „Austrumdārzi”, 
veidojot ūdensapgādes un kanalizācijas sistē-
mu saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu.
�� Par izmaiņām pašvaldības iepirkuma 

komisijas sastāvā
Dome nolēma atbrīvot Normundu Brei-

daku no darba iepirkumu komisijā. 
�� Dome izskatīja citus juridisko un fi-

zisko personu iesniegumus un pieņēma 
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lē-
mumu tekstu var iepazīties Ādažu novada 
mājas lapā www.adazi.lv. 

Ādažu novada domes laikraksts 

„Ādažu Vēstis”
2013. gada 15. aprīlis

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.
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Paziņojums  
Par lokĀlPlĀnojuma izstrĀdi  

nekustamajam īPašumam „sPīdolas” 

18.12.2012. Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu 
Nr. 17 § 1.1.1., saskaņā ar kuru tiek uzsākta nekustamā īpašuma 
„Spīdolas” (kad.apz. 8044 013 0238) lokālplānojuma izstrāde 
ar mērķi precizēt Ādažu novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus, lai varētu reāli sadalīt kopīpašumā esošo 
īpašumu. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu novada 
teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.  

Paziņojums 
2013. gada 26. martā Ādažu novada dome ar lēmumu Nr. 50 

apstiprināja Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma 
„Dravnieki” (kad. apz. 8044 003 0030) detālplānojuma 
grozījumu projektu. 

Ar projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes 
būvvaldē, pirmdienās no 10.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 
8.00 līdz 17.00.  

saistošie noteikumi nr. 7

aPstiPrinĀti Ādažu novada domes 26.03.2013. sēdē, Protokols nr. 3 § 18 

grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 4 „saistošie 
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadā”

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu, likumu „Par budžetu un finansu vadību”, likumu  
„Par valsts budžetu 2013. gadam”, ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem nr. 874  

„noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013. gadā”

 Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 
budžetu 2013. gadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. apakšpunktus šādā redakcijā:
„2.2. pamatbudžets 2013. gadam ieņēmumos (1. pielikums) Ls 7’210’322 apmērā un aizņēmumi no Valsts kases Ls 509’556; 
2.3. pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1. pielikums) Ls 8’340’656 apmērā un 2013. gadā atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa 

Valsts kases kredītiem Ls 368’128 apmērā un konta atlikums uz gada beigām ir Ls 219’170”.
2. Apstiprināt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā. 

aPstiPrinĀti divi Ādažu novada domes leader Projekti

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
lauksaimniecības pārvalde, izvērtējot 
biedrības „Gaujas Partnerība” izslu-
dinātās Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.  gadam pasākuma „Vietējās 
attīstības stratēģija” un Rīcības program-
mas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbal-
sta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.  gadam 
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” 4.  kārtas ietvaros iesniegtos 
projektu pieteikumus, ir apstiprinājusi 
vēl 2 Ādažu novada domes projektus: 
vienu Lauku attīstības programmas ietva-
ros, otru – Rīcības programmas ietvaros.

Lauku attīstības programmas ietvaros 
apstiprināts projekts „Ādažu sporta centra 
āra basketbola laukuma labiekārtošana”, 

kura mērķis ir Ādažu sporta centra āra bas-
ketbola laukuma labiekārtošana, uzklājot 
jaunu gumijotu virsmu basketbola lauku-
mam un iezīmējot basketbola laukuma 
līnijas atbilstoši normatīviem. Projekta ne-
pieciešamībai ir vairāki iemesli: tieši basket-
bolam Ādažos ir vissenākās tradīcijas, Āda-
žu sporta centrā darbojas basketbola sekcija, 
kurā trenējas Ādažu vidusskolas 1.–12. kla-
ses skolēni, āra basketbola laukums ar asfalta 
segumu tika izbūvēts 2005.–2007. gadā un 
pašreiz tas ir neatbilstošā stāvoklī, lai varētu 
kvalitatīvi spēlēt basketbolu. Projekta ko-
pējās izmaksas – 12705,00 LVL, no kurām 
9450,00 LVL finansē ELFLA.

Rīcības programmas ietvaros apstipri-
nāts projekts „Multifunkcionālās zāles 
izbūve Ādažu Pirmsskolas izglītības ies-
tādē”, kura ietvaros plānots izbūvēt jaunu 

multifunkcionālu zāli pie Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādes, nodrošinot bēr-
niem atbilstošu vidi pirmsskolas izglītības 
programmās noteikto mērķu un uzdevumu 
īstenošanai. Ņemot vērā to, ka esošās zāles 
telpas pirmsskolas izglītības iestādē ir ne-
proporcionālas izglītojamo skaitam, kā arī 
neatbilstošas sporta aktivitātēm pēc to funk-
cijas, projekta īstenošana nodrošinās iespēju 
pirmsskolas izglītības iestādē attīstīt bērnu 
fiziskās spējas, nodrošināt izglītojamo spēju 
izpaušanu aktīvā darbībā tām atbilstošās tel-
pās, kā arī veicināt latviešu tautas tradīciju 
iedzīvināšanu izglītības iestādē un kopīgu 
svētku svinēšanu. Multifunkcionālās zāles 
plānotā platība – aptuveni 260 m2. Projek-
ta kopējās izmaksas tiks noskaidrotas pēc 
iepirkuma, bet EZF finansējums noteikts 
18000,00 LVL apmērā. 
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saistošie noteikumi nr. 5

aPstiPrinĀti Ādažu novada domes 26.02.2013. sēdē, Protokols nr. 2§4 

grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 27 
„saistošie noteikumi Par neaPbŪvētu Ādažu novada Pašvaldībai Piederošo vai 

Piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kĀrtību” 
Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punkts nosaka, ka 
pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.

1.2.  Spēkā esošo Ādažu novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piede-
rošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 2.5. punkts nosaka, ka nomas 
maksa par neapbūvētu pašvaldībai piederošu vai piekrītošu zemesgabala bez apbūves tiesībām Noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. pun-
ktā minētajiem zemesgabaliem, kas iznomāti ar mērķi – sporta nodarbību un kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī ar tūrismu 
saistītu pakalpojumu sniegšanai – 15 % apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 0,50 (piecdesmit 
santīmi) par 1 (vienu) kvadrātmetru gadā. Veicot aprēķinu par jau iznomātajiem zemes gabaliem, tika konstatēts, ka nomas maksa 
Noteikumos noteiktajā apmērā ir nesamērīgi liela un ir nepieciešams veicināt novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta 
nodarbību pieejamību, kā arī ar tūrismu saistītu pakalpojumu sniegšanu, nepieciešams samazināt minimālo nomas maksas apmēru.

1.3.  Ņemot vērā, ka Noteikumos noteiktais nomas maksas aprēķina periods ir viens gads un lai nomas maksas aprēķins nomniekiem būtu 
saprotamāks un viengabalains, nosakāms, ka grozījumi Noteikumu 2.5. punktā piemērojami sākot ar 2013. gada 1. janvāri.

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešās daļas un Ministru kabi-
neta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punkta. 

2.2.  Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzības pašvaldības valdījumā un īpašumā esošas zemes nomas 
tiesību izmantošanā Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 

2.3.  Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt samērīgu nomas maksas minimālo apmēru zemesgabaliem bez apbūves tiesībām, kas 
iznomāti ar mērķi – sporta nodarbību un kultūras pasākumu organizēšana, kā arī ar tūrismu saistītu pakalpojumu sniegšana.

2.4.  Nosakāms, ka Noteikumu grozījumi piemērojami sākot ar 2013. gada 1. janvāri.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1.  Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras minimālais apmērs tiek samazināts, tādēļ saistošo noteiku-
mu izpilde iespējams samazinās pašvaldības budžeta ienākumus.

3.2.  Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

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

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras 
novada administratīvajā teritorijā nomā vai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves tiesībām, kas 
iznomāti ar mērķi – sporta nodarbību un kultūras pasākumu organizēšana, kā arī ar tūrismu saistītu pakalpojumu sniegšana. 

4.2.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības.
4.3.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus 

par saprātīgu nomas maksu.

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome, kā institūcija, kura pieņem lē-
mumu par pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošas zemes piešķiršanu nomā. 

5.2.  Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un 
tam pievienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas pašval-
dības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskā-
kos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 

izdoti saskaņā ar ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu nr. 735 „noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu 
Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 25. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr.  27 “Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu no-
vada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas mak-
sas noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 2.5. punktu šādā redakcijā:
 „2.5. Par Noteikumu 2.2., 2.3. un 2.4. punktos minētajiem 

zemesgabaliem, kuri iznomāti ar mērķi – sporta nodarbību 
un kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī ar tūrismu sais-
tītu pakalpojumu sniegšanai – 15 % apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 30 (trīsdes-
mit lati) gadā.”

2. Papildināt Noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:
 „6. Grozījumi Noteikumu 2.5. punktā piemērojami sākot ar 

2013. gada 1. janvāri.”

3. Noteikumu grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publi-
cēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 
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saistošie noteikumi nr. 6

aPstiPrinĀti Ādažu novada domes 26.02.2013. sēdē, Protokols nr. 2§5 

saistošie noteikumi Par vienreizēju Pabalstu  
Politiski rePresētajĀm PersonĀm 

Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - likums) 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka pašvaldības auto-

nomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
1.2. Noteikumu projekta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu politiski represētajām personām.

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 43. panta trešās daļas, kas nosaka, ka 
dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo ini-
ciatīvu izpildi.

2.2. Noteikumu projekts paredz vienreizēja pabalsta piešķiršanu 50 Ls apmērā politiski represētajām personām 

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1. Projekta īstenošanai pašvaldība ir paredzējusi 3000 Ls gadā. 
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba 

vietas. 

4.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sa-
biedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1.  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir pašvaldības iedzīvotāji – politiski represētās 
personas.

4.2.  Uzņēmējdarbības vidi projekts neietekmēs.

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais 
dienests.

5.2. Saistošo noteikumu projektā noteiktas administratīvās procedūras privātpersonai un veicamās darbības pa-
balsta saņemšanai.

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

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteiku-

mi) nosaka kārtību, kādā Ādažu novada 
pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu 
politiski represētajām personām. 

2.  Pabalsta izmaksas mērķis ir, atzīmējot 
Latvijas Republikas proklamēšanas ga-
dadienu 18. novembrī, sniegt materi ālu 
atbalstu politiski represētajām personām.

3. Tiesības saņemt pabalstu ir politiski 
represētajām personām, kuru deklarēta 
pamata dzīvesvieta ir Ādažu novada 
administratīvajā teritorija.

II.  Pabalsta apmērs
4.  Pabalsta apmērs vienai personai ir 50 latu.
5.  Pabalsts tiek izmaksāts no sociālajai 

palīdzībai paredzētajiem Ādažu novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas 
kārtība

6.  Ādažu novada domes Sociālais dienests 
pēc tā rīcībā esošajām ziņām sastāda un 
aktualizē politiski represēto personu – 
pabalsta saņēmēju sarakstu (turpmāk – 
saraksts). 

7. Personai, kura atbilst noteikumu nosa-
cījumiem, bet nav iekļauta sarakstā, 
jāvēršas Ādažu novada domes Sociālajā 
dienestā, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu un politiski represētās perso-
nas apliecību. 

8. Pabalsti sarakstā iekļautajām personām 
tiek izmaksāti katru gadu, laika periodā 
no 1. novembra līdz 20. decembrim 
skaidrā naudā Ādažu novada domes kasē, 
tās darba laikā. 

9. Pēc personas rakstiska lūguma pabalsts 
var tikt izmaksāts bezskaidras naudas 
norēķinu veidā, to pārskaitot uz personas 
norādīto bankas kontu.

10. Ja kāda no sarakstā iekļautajām personām 
objektīvu iemeslu dēļ nav varējusi saņemt 
pabalstu 8. punktā noteiktajā termiņā, 
pieļaujams, ka pabalstu var saņemt arī 
pēc minētā termiņa beigām, bet ne vēlāk 
kā līdz nākamā gada 1.februārim.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

11.  Sociālā dienesta pieņemtos lēmumus un 
faktisko rīcību var apstrīdēt Ādažu no-
vada domes Administratīvo aktu strīdus 
komisijā.

12.  Ādažu novada domes Administratīvo 
aktu strīdus komisijas pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

V.  Noslēguma jautājumi
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākama-

jā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Ādažu Vēstis”. 

Paziņojums
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2012. gada 25. septembra sēdes lēmumu Nr.14§ 2.1.3 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemesgabaliem Ādažu novadā, Baltezera 

ciemā „Lagūnas” (kad.apz. 8044 013 0288), „Kaijas” (kad.apz. 8044 013 0002) un „Lācīši” (kad.apz. 8044 013 0391), ar nolūku pamatot zemesgabalu „Lagūnas” un 
„Kaijas” sadalīšanu, piebraucamā ceļa izveidi un apbūves noteikumu precizēšanu. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs 
Silvis Grīnbergs.

Visas ieinteresētās personas priekšlikumus detālplānojuma izstrādāšanai var iesniegt projektēšanas birojā „AB ARHO” Ganību dambī 30A, Rīgā, LV-1005 darba-
dienās no plkst.10.00 līdz 17.00 divu nedēļu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku 
atbildi, prasības pieteikums sūtāms SIA „AB ARHO”, Ganību dambī 30A, Rīgā, LV-1005, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, 
juridiskām personām – uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi. 
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AIcINĀjumS IeSAIStĪtIeS  
Ādažu novada teritorijas attīstības plānošanā!

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Šī gada sākumā Ādažu novada dome sāka izstrādāt Ādažu no-
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013.–2037. gadam (turp-
māk – stratēģija), kas ir vietēja līmeņa ilgtermiņa attīstības plā-
nošanas dokuments un kuru pēc tā apstiprināšanas būs jāņem 
vērā, gatavojot novada attīstības programmu, teritorijas plāno-
jumu un citus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus. Līdz 
šim Ādažu novada attīstības perspektīvas bija pieminētas tikai 
2010.  gadā apstiprinātajā Ādažu novada attīstības programmā 
(2011.–2017. gadam), taču detalizēta novada ilgtermiņa attīstī-
bas stratēģija tiek gatavota pirmo reizi.

Stratēģija tiek izstrādāta 25 gadiem un tajā būs norādīts pašval-
dības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās 
attīstības perspektīvas. Kā teksta, tā arī attēlu veidā būs atspoguļoti: 
• nozīmīgākie esošās telpiskās struktūras elementi un vēlamās ilg-

termiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas; 
• apdzīvojuma struktūra un publisko pakalpojumu klāsts;
• galvenie transporta koridori un infrastruktūra;
• dabas teritoriju telpiskā struktūra;
• kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;
• ainaviski vērtīgās un citas īpašas teritorijas;
• prioritāri attīstāmās teritorijas.

Stratēģijas izstrādes vadības grupa sadarbībā ar SIA „Reģionālie 
projekti” ir sagatavojuši stratēģijas pirmo redakciju un, atbilstoši 
Ādažu novada domes 26.03.2013. sēdes lēmumam, no 15.04.2013. 
līdz 17.05.2013. notiek tās publiskā apspriešana. Stratēģijas 
1.  redakcija ir pieejama Ādažu novada domes mājas lapā, sadaļā 
„Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde” / „Sabiedrības līdzdalība 

stratēģijas izstrādes procesā”, kā arī darba laikā Ādažu novada domes 
Attīstības un informācijas daļā.

Ikviens Ādažu novada iedzīvotājs un uzņēmējs, kam ir viedok-
lis par to – kādam Ādažu novadam būtu jābūt pēc 25 gadiem – 
aicināts iepazīties ar sagatavoto dokumentu un iesniegt savus 
komentārus, ierosinājumus stratēģijas 1. redakcijas papildinā-
šanai! Priekšlikumus var iesniegt drukātā veidā, iesniedzot tos 
Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, vai 
arī elektroniski, sūtot vēstules uz e-pastu: inga.perkone@adazi.lv. 
Vēstulēs jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese (fi-
ziskām personām) vai nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas 
un darbības vietas adrese (juridiskām personām). Publiskās apsprie-
šanas laikā 15. maijā plkst. 18.00 Ādažu novada domes Būvvaldes 
telpās tiks organizēta publiskās apspriešanas sanāksme, kurā ik-
viens interesents varēs sīkāk iepazīties ar stratēģijā atspoguļotajiem 
jautājumiem un klātienē izteikt savus priekšlikumus 1. redakcijas 
papildināšanai. 

Ņemot vērā to, ka Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
ja tiek gatavota, lai noteiktu virzienu, kādā jāattīstās Ādažu nova-
dam turpmāko 25 gadu laikā, aicinām izteikt savus priekšlikumus 
par vēlamo novada attīstību kopumā, tā arī konkrētām apdzīvotām 
vietām (kādiem pakalpojumiem un infrastruktūrai, jūsuprāt, būtu 
jābūt pieejamai katrā no ciemiem; kas jāņem vērā attiecībā uz dabas, 
kultūrvēsturiski nozīmīgām, ainaviski vērtīgām un citām nozīmī-
gām teritorijām; kādas tautsaimniecības nozares būtu īpaši jāattīsta 
Ādažu novadā utt.?). Visi saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti un 
izskatīti stratēģijas izstrādes vadības grupā, gatavojot dokumenta 
gala redakciju. Iesaistieties stratēģijas 1. redakcijas publiskajā ap-
spriešanā un ietekmējiet novada teritorijas attīstību! 

eiropas klubu III konferencē  
„eS pilsoniskums – iespējas un realizācija”

Sarmīte Savicka,
Eiropas kluba koordinatore 
Vairāk nekā 60 dalībnieku tikās Ādažu vidusskolā, kur Eiropas 
klubs „Mazie eiropieši”, sadarbojoties ar Eiropas klubu darbī-
bas koordinatoru Klubu „Māja”, organizēja Eiropas klubu III 
konferenci „ES pilsoniskums – iespējas un realizācija”. Pasāku-
mu atbalstīja Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Eiro-
pas Kustība Latvijā. 

Konferences rīkošanas mērķis bija aktualizēt viedokli par dialo-
ga un pilsoniskuma nozīmi Latvijas un Eiropas kontekstā, ietverot 
tādus uzdevumus kā veicināt jauniešu izpratni par pilsoniskumu, 
ES vērtībām un aktualitātēm, kā arī dažādu problēmu risinājuma ie-
spējām, izmantojot Eiropas klubu darbību. Konferences uzdevums 
bija arī sekmēt dažādu paaudžu dialogu un komunikāciju spēju iz-
kopšanu, kas balstīta uz sapratni, cieņu, iecietību un ieinteresētību 
pasaules izziņā.

Ādažu vidusskolas III Eiropas klubu konferenci ar laba vēlēju-
miem atklāja un plašu informāciju par tēmu „ES attīstība un pa-
plašināšanās procesi” sniedza Māris Graudiņš, Eiropas Parlamenta 
Informācijas biroja vadītājs Latvijā.

Eiropas Kustība Latvijā projektu vadītāja un padomniece Diāna 
Potjomkina referēja par šobrīd aktuālo tēmu „2013. gads – Eiropas 
pilsonības gads, tā iespējas”, rosinot jauniešus padomāt par aktīvām 
līdzdalības formām. Linda Jākobsone, Latvijas prezidentūras ES 
Padomē sekretariāta Prezidentūras komunikācijas un sabiedrisko 
attiecību vadītāja, saistoši izklāstīja Latvijas prezidentūras galve-
nos uzdevumus un informēja par jauniešu pilsoniskuma veidošanu, 
līdzdarbojoties Latvijas prezidentūras laikā. Šobrīd aktuālajai tēmai 
par eiro ieviešanu pievērsās Māra Šetlere, Finanšu ministrijas eiro 
komunikācijas projektu vadītāja. Ko iegūsim, ko zaudēsim, kā tiks 
ieviests eiro – tie bija galvenie jautājumi šajā pārskatā. 

Aktīvās rīcības sesijā jauniešiem bija iespēja izteikt konkrētus 
priekšlikumus un idejas jauniešu aktivitātēm un līdzdalībai Lat-
vijas Prezidentūras laikā, kā arī iezīmējot Eiropas klubu nākotnes 
vīzijas.

Konferences galvenais moderators bija Edgars Ikstens, konferen-
ces vadīšanā veiksmīgi piedalījās Eiropas kluba prezidents Jānis Rai-
vis Jaunkalns un eksprezidenti Dominiks Jarmakovičs un Mārtiņš 
Olšteins. Par muzikālo noskaņu gādāja Alberts Jansons un Ralfs 
Brieze.  
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19. aPrīlī Plkst. 19.00

 ceriņu zĀlē
Koncerts

 LAI SAUKTOS PAR 
LATVIETI

 Ārijai Elksnei 85
 piedalās: Venta Vecumniece, Lija Brīdaka, 

Lidija Pupure, Anita Grūbe
 Ādažu Kultūras centra jauktais vokālais 

ansamblis „Mēs tikāmies martā”  
/vadītāji Ivars Kraucis un Ilze Kalniņa/

 Vīru vokālais ansamblis „Arājs”  
/diriģente Māra Skride/

 Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 
vokālās mūzikas kora klases 

audzēkņi  
/skolotāja Anna Veismane/

Plkst. 20.00

 skatītĀju zĀlē

PRĀTA VĒTRAS 
koncertfilmas VĒL VIENA 
KLUSĀ DABA bezmaksas 

seansi 100 Latvijas pilsētās 
un novados

Bezmaksas ieejas kartes  
www.ekase.lv  

vai Kultūras centra kasē

25. aPrīlī Plkst. 19.00

 skatītĀju zĀlē

Ieva Akuratere un  
Juris Kulakovs ielūdz uz 

jubilejas koncertu
„Sapumpurots zars” 

kopā ar leģendāro grupu 
PĒRKONS

Dziedātāja Ieva Akuratere un komponists 
Juris Kulakovs ir mākslinieki, kuri savā 

daiļradē un radošajā ceļā vienmēr savus 
darbus veltījuši Latvijas idejai un tās 
brīvības garam, šogad svin 55 gadu 

jubilejas. Par godu šim notikumam tiek 
rīkota īpaša jubilejas koncertturneja ar 
nosaukumu „Sapumpurots zars”, kuras 
ietvaros pilnā sastāvā uz skatuves kāps 

leģendārais „Pērkons”
Biļetes: Ls 4-8 

 ”Biļešu Paradīzes” kasēs
 www.bilesuparadize.lv

11. maijĀ 

Plkst. 9.00 – 17.00

GAUJAS IELAS SVĒTKI 
ĀDAŽOS 

PIE KULTŪRAS CENTRA 
no plkst. 9.00 

 GAUJAS IELAS 
PAVASARA TIRGUS

 amatnieku darinājumi, rokdarbi, lauku 
labumi, mājražojumi,  

viss dārzam

no plkst. 10.00

 SVĒTKU PROGRAMMA
• Ādažu Pirmsskolas izglītības 

iestādes bērnu deju lielkoncerts
• Jautrais burziņš kopā ar 

PĀRSTEIGUMU KARUSEĻA Donaldu 
Daku un draugiem

• Ādažu vidusskolas kolektīvu 
koncerts

• Ādažu Kultūras centra kolektīvi 
CEĻĀ UZ DZIESMU UN DEJU 
SVĒTKIEM;

Svētku virsvadītājs 
 UFO /Kaspars Upaciers/

Īpašie viesi – IEVA SUTUGOVA un Dobeles 
violetais ceriņu koris

PIRMIZRĀDE!
 NORMUNDS JAKUŠONOKS UN TIPA 

ORĶESTRIS jaunajā programmā 
NOTIKUMS

Radošās darbnīcas un prezentācijas  
lieliem un maziem

 Terase gardēžiem Gaujas krastā;
Par apmeklētāju drošību rūpēsies  

KOBLENZ DROŠĪBA
Svētkus koordinē Ādažu Kultūras centrs

Tālr.: 67997764

24. maijĀ 

Sezonas noslēgums 
Plkst.19.00 skatītĀju zĀlē

Vadims Koršs
ATSALDĒTAIS

komiska parodija
 Režisors – Dž. Dž. Džilindžers

Kādā dienā Ābrams un Sāra ziņu izlaidumā 
izdzird jaunumus, ka Antarktīdas ledū ir 
atrasts sasalis vīrieša ķermenis un kuģa 

atlūza, uz kuras minēts 1907. gads. 
Neticamā kārtā – pēc ķermeņa 

atsaldēšanas – izrādās, ka vīrietis ir dzīvs. 
Ir pagājuši daudzi gadi, taču Atsaldētais 

ir pārliecināts, ka joprojām dzīvo 
20. gadsimta sākumā un viņam nav ne 
jausmas, cik ļoti pasaule ir mainījusies.
Lomās: Edgars Pujāts, Inese Kučinska, 
Signe Ruicēna, Egons Dombrovskis,  

Gatis Maliks, Anete Berķe, Leons Leščinskis, 
Kaspars Gods, Marģers Eglinskis,  

Laura Jeruma, Anda Albuže
 “Biļešu Paradīzes” kasēs
 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

Ādažu jaunie basketbolisti –  
starptautiskā basketbola turnīra „rīga open 2013” u10 čempioni
31.03.2013. noslēdzās starptau tiskais 

bērnu basketbola turnīrs „Riga Open 

2013”. U10 vecuma grupā, spraigā un dra-

matiskā finālcīņā zelta medaļas un kausu 

izcīnīja Arņa Krištopana trenētā Ādažu 

zēnu komanda. 

Komandas sastāvs: 

Mārtiņš Bumbieris, Klāvs Gailītis, Edijs 

Eglītis, Valters Briedis, Mārtiņš Gailis, Kris-

taps Āboliņš, Gundars Gulbis, Mārcis Osis, 

Haralds Mārtiņsons, Markuss Kaminskis, 

Ričards Linde. Fo
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20. aprīlī ādažnieki varēs nodot veco elektrotehniku!
Pavasara tīrīšanā laiks mājas bēniņus, saimniecības telpas un garāžas atbrīvot 

no vecās, nederīgās elektrotehnikas, izlietotajām baterijām un akumulatoriem! 
20. aprīlī Ādažos un Ādažu novadā bez maksas nododiet veco elektrotehniku!

Videi kaitīgu preču apsaimniekotājs „Latvijas Zaļais elektrons” un Ādažu no-
vada dome aicina atbrīvoties no vecās un neizmantotās elektronikas, to nododot 
pārstrādei! 

Savākšanas maršruts sestdien, 20. aprīlī:

1. maršruts
laiks 

no 
laiks 
līdz

1 Pie Baltezera sūkņu stacijas 9.30 9.45

2 Alderu iela no sūkņu stacijas līdz Kanāla ielai 9.45 9.55

3 Alderi, Kanāla ielas sākumā 9.55 10.10

4 Kanāla iela – Garkalne 10.10 10.30

5 Garkalne, Lazdu ielas sākumā 10.30 10.45

6 Podnieku iela (no kanāla) –  Krastupes iela 10.45 11.00

7 Podnieku nami pie bērnudārza Ūbeļu ielā 11.10 11.30

8 Dadzīšu iela, Gaujas iela no Zīļu līdz Skuju ielai 11.30 11.40

9 Gaujas iela no Skuju (Lauku) ielas līdz Gaujmalas ielai 11.40 12.00

10 Kadagā pie veikala 12.10 12.30

11 Cits Mežaparks – visas ielas 12.40 12.55

12 Upmalas – Upmalas ceļi 13.00 13.20

13 Stāvvietā pie tirdzniecības centra Baltezerā 13.30 13.50

2. maršruts
laiks 

no 
laiks 
līdz

1 Rīgas gatve no Muižas ielas līdz VIADA benzīntankam 9.30 9.40

2 Rīgas gatvē pie VIADA benzīntanka 9.40 9.55

3 Rīgas gatve no VIADA benzīntanka līdz Pirmajai ielai 9.55 10.05

4 Pirmajā ielā pie nama Nr.40 10.10 10.25

5 Pirmajā ielā pie katlu mājas 10.30 10.45

6 Pirmajā ielā pie bērnudārza (Ziedu iela) 10.50 11.10

7 Pirmā iela no bērnudārza līdz Draudzības ielai 11.10 11.20

8 Draudzības iela no Pirmās līdz Jaunkūlu ielai 11.20 11.30

9 Draudzības un Jaunkūlu ielu krustojumā 11.30 11.45

10 Draudzības iela no Jaunkūlu ielas līdz Attekas ielai 11.45 11.55

11 Attekas iela līdz Gaujas ielai 11.55 12.10

12 Gaujas ielā 16 12.10 12.40

13 Stapriņi (Lielstapriņu, Mazstapriņu, Stapriņu ielas) 12.50 13.10

14 Stapriņi (Luksti) pa loku 13.20 13.40

* Ar balto krāsu norādīts maršruts, kur nevajadzīgās elektropreces līdz norā-
dītajam laikam varat nolikt ceļa malā.

Ar pelēku krāsu atzīmēti elektrotehnikas savākšanas punkti, kur jūs gaidīs 
transports.

atcerieties! Elektrotehniku nedrīkst izmest sadzīves atkritumos, tā ir jāno-
dod videi kaitīgo preču apsaimniekotājiem. Tikai pareizi pārstrādājot vecās elek-
troiekārtas, tiek mazināti draudi cilvēku veselībai un apkārtējai videi. 

Lielās nolietotās elektrotehnikas savākšanu varat pieteikt, zvanot uz „Latvijas 
Zaļā elektrona” bezmaksas tālruni 800 00 515. 

Pakalpojums Rīgā un Pierīgā ir bez maksas. 
Vairāk informācija: lāsma trofi mova, 

a/s „Latvijas Zaļais elektrons” 
tālr.: 67201460, mob. tālr.: 26480407, 
E-pasts: lasma.trofi mova@ka.lv 

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
20 gadu jubilejas svinības

18. aprīlī plkst. 18.00
Evitas Zālītes koncerts Ādažu 

kultūras centra Ceriņu zālē

19. aprīlī plkst. 19.00 
Absolventu salidojums

20. aprīlī plkst. 13.00
Kulinārijas pasākums ar ēdiena 

gatavošanu skolas dārzā

22. aprīlī plkst. 19.00
Pilnmetrāžas dokumentālās fi lmas 
par Ādažu Brīvo Valdorfa  skolu 
pirmizrāde kinoteātra Splendid 

Palace Mazajā zālē

24. aprīlī plkst. 17.00
Atvērto durvju diena Ādažu Brīvajā 

Valdorfa skolā. Iespēja satikt 
skolotājus, skolēnus, absolventus 

un vecākus

24. aprīlī plkst. 19.00 
Lekcija skolas zālē –

„Valdorfskolā 
no bērnudārza līdz 12. klasei”

26. aprīlī plkst. 19.00 
Vecāku, vecvecāku, skolotāju 

un viesu saviesīgs vakars Ādažu 
Brīvajā Valdorfa skolā 

(ar groziņiem)

27. aprīlī plkst. 18.00
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
20 gadu jubilejas koncerts 
Filharmonijas koncertzālē
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TĪRA LATVIJA  
SĀKAS TAVĀ GALVĀ!

Astrīda Spilva,
redaktore

Visi, kam rūp iespēja dzīvot skaistā un nepiesārņotā vidē, 
27. aprīlī tiek aicināti piedalīties Lielajā Talkā. 

Šī gada Lielās Talkas akcents būs Vides izglītība, kā arī pasā-
kumu papildinās Pagalmu labiekārtošanas kustība. Veicamo pa-
sākumu loku organizatori aicina radoši paplašināt, darot arī citus 
labus darbus: stādot kokus, ierīkojot puķu dobes, bērnu rotaļu 
laukumus, izgatavojot putnu būrīšus, un vairojot skaisto.

Lielās Talkas organizatori aicina atsaukties ikvienu, kas būtu gatavs uzņemties kādas 
teritorijas sakopšanas koordinēšanu reģistrēties oficiālajā talkas mājas lapā www.talkas.lv. 
Savu talku laipni aicināti rīkot un reģistrēt kā organizācijas un uzņēmumi, tā arī ikviens 
brīvprātīgais entuziasts, kurš vēlas organizēt kolektīvu talku kādas noteiktas teritorijas 
sakopšanai. 

Savukārt tie, kuri šogad neorganizēs savu talkas vietu, bet vēlas vienkārši piebiedroties 
citiem talciniekiem, 27. aprīlī var droši doties uz jebkuru reģistrēto talkas vietu visā Lat-
vijā. 

Šogad speciālie maisi būs sarkanā krāsā, Lielās Talkas dienā tos bez maksas būs iespē-
jams saņemt pie koordinatoriem. Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj reģistrētajā talkas 
vietā un jāinformē talkas atbildīgais. 

Reģistrēties un saņemt informācija par Ādažu pašvaldībā reģistrētajām talkas vietām 
un atbildīgajām personām iegūstama pie Ādažu novada Lielās Talkas koordinatores 
Guntas Dundures, tālrunis: 67996086, mob. 26566190, 

e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv. 

Paziņojums
Pavasara tuvošanās, kuru parasti 

saistām ar daudzām patīkamām no-
risēm dabā, sev līdzi nes zināmu daļu 
prognozējama un neprognozējama ris-
ka. Tieši no spējas to iepriekš apzināties 
un savlaicīgi rīkoties potenciālo plūdu 
draudu gadījumā lielā mērā atkarīgs ie-
spējamo dabas nodarījumu apmērs. 

Aicinām iedzīvotājus, kuri dzīvo plūdu 
apdraudētajās teritorijās, savlaicīgi parū-
pēties par savu un sava īpašuma drošību. 

Gadījumā, ja ūdens līmenis strauji 
ceļas un evakuācija pašu spēkiem nav ie-
spējama, par apdraudējumu informējiet 
Ādažu pašvaldības policiju pa tālruni 
67997005 vai Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu pa tālruni 112 vai 
01. 

valsts Policija 
informē!

Antra Stradiņa, 
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece 
Šā gada pirmajos trijos mēnešos Ādažu 
novadā Valsts policijā reģistrēti 85 da-
žādi notikumi, no kuriem 30 gadījumos 
uzsākts kriminālprocess, bet 33 gadīju-
mos to uzsākt ir atteikts. 

Gada sākumā Ādažu novadā tika kon-
statēta vesela virkne zādzību no privātmā-
jām, kurās garnadži iekļūst, izsitot logu 
vai durvju stiklu, un tiek paņemtas sīkas 
vērtīgas mantas, ko var ātri un viegli salikt 
kabatās un nozust nepiesaistot apkārtē-
jo uzmanību uz ielas. Tāpat pievērsiet 
uzmanību saviem spēkratiem, jo fiksētas 
vairākas zādzības no automašīnām, sevišķi 
iecienītas ir BMW markas automašīnas.

Atgādinājums makšķerniekiem – do-
doties makšķerēt līdzi ir jābūt derīgai 
makšķerēšanas kartei. Bez makšķerēšanas 
kartes var būt bērni līdz 16 gadu vecumam 
un pensionāri sasniedzot 65 gadu vecumu, 
taču, lai apliecinātu savu vecumu, līdzi ir 
jābūt personu apliecinošam dokumentam.

Ziema gan vēl negrib atkāpties, taču 
mainīgo laika apstākļu dēļ ledus uz ūdens 
krātuvēm vietām ir jau kļuvis nedrošs. 
Tāpēc pārrunājiet ar saviem bērniem par 
drošību uz ledus un piesardzību iespējamo 
plūdu gadījumā. Pensionāru  

apvienības 

„OPTIMISTS”  

aprīļa mēneša saiets  

notiks 17. aprīlī plkst.13.00  

Gaujas ielā 16.

Viesi, zinātņu doktore, 

mikrobioloģe A. Lielpētere un  

sia „Bioefekts” komercdirektors 

Z. Mazjānis, ieteiks, kā lietot 

dabiskus augu aizsardzības un 

mēslošanas līdzekļus un iepazīstinās 

ar „Bioefekts” produkciju, ko varēs 

arī iegādāties.

aicināti visi ekoloģiskās 

lauksaimniecības piekritēji.

 IkvIens 
Interesents  

pēc 50 gadu vecuma var 
pieteikties Lattelecom 

iniciatīvas „Pieslēdzies, Latvija!” 
2013.gada bezmaksas 

datorapmācībām.  
Nodarbības notiks trīs līmeņos.

Nodarbību ilgums – 3 dienas 
katram apmācību līmenim  

pa 4 mācību stundām dienā.

Pieteikties līdz 15. maijam 
Ādažu novada pensionāru 

biedrībā pie B.Krūzes, tālrunis 
29444371 vai e-pasts  

birutak@inbox.lv

Pensionāru apvienības „OPTIMISTS”  

maija mēneša saiets notiks 17. maijā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.

Viesis – eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis, 

eiropas Kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš.

Sludinājumi
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
aprīļa mēneša jubilāriem !

90 gadu jubileju svin
Staņislava Platonova

70 gadu jubileju svin
Varis Jurjāns

Aivars Birznieks
Velta Brice

Vairis Aldis Štrauss 

85 gadu jubileju svin
Aleksandra Kļimoviča

Marga Vīgante
80 gadu jubileju svin
Manzars Garabalts 

Dreimanis
Aleksandra Stanulāne

Erna Zariņa

75 gadu jubileju svin
Lidija Bikova

Andris Lasmanis
Dzintra Rūta Lāma

Veronika Pastare
Ludmila Rozīte

Austra Solovjeva
Guntis Zemļaks

Ādažu novada dome

Plaukstošā ūdensroze
Astrīda Spilva,
redaktore

Otro Lieldienu rīta cēlienā Ādažu Kul-
tūras centra telpas burtiski „spridzināja” 
jaunības enerģijas pārpilnība un krāsai-
nu tērpu bagātība. Joku dienā, 1. aprīli, 
ar nopietnību un atbildību savu esību 
apliecināja IV bērnu un jauniešu popmū-
zikas festivāls – konkurss „Plaukstošā 

ūdensroze”. Tradicionāls, jo kopš dibi-
nāšanas 2008. gadā ticis līdz ceturtajam 
kārtas skaitlim. Mainīgs, ik reizi nes lī-
dzi pa jaunumam nolikumā un konkursa 
norises gaitā. Stabils pamatvērtībās, tā 
kā tiek izvirzīts mērķis sekmēt talantīgo 
bērnu radošo darbību, veicinot bērnu un 
jauniešu vokālo un māksliniecisko spēju 
attīstību.

Pavasara sniegos slēptās „Plaukstošā 
ūdensrozes” raudzībās bija pieteikušies vai-
rāk nekā 70 dalībnieki no Ādažiem, Māru-
pes, Vangažiem un Rīgas. Izpildītāji, vecu-
mā no 4 līdz 14 gadiem, sacentās ar saviem 
vienaudžiem pirmsskolas, jaunākā un vidējā 
vecuma grupās. 

Izpildījuma veidu noteica katra sabied-
riskuma un drosmes pakāpe: solisti – vo-
kālisti, dueti, trio, kvarteti un ansambļi 
kuplo dalībnieku skaitu reducēja līdz 43 
atsevišķiem priekšnesumiem. Pasākuma 
vadītāja Lieldienu zaķa Pēča pieteikti, 
uzmundrināti un uzjautrināti, ikviens no 

konkursantiem par savu varēšanu saņēma 
arī dāsnu skatītāju aplausu devu, kā arī fes-
tivāla organizētāju diplomus un piemiņas 
veltes – nozīmītes ar pasākuma emblēmu. 
Konkursantu sniegumu vērtēja kompeten-
ta žūrija: Vineta Vītola, Ingus Ulmanis, 
Liāna Pumpure. 

Apkopojot žūrijas komisijas vērtējuma 
rezultātus, pirmsskolas vecuma grupā labā-
kā izpildītāja diplomu un titulu „Lieldienu 
pīlēns” ieguva Keita Enija Sorokina, Jana 
Krista Grīnfelde, Emīlija Timrota un Vilita 
Bauska. 

Jaunākajā grupā Jurģis Namejs Zvejnieks 
ieguva titulu „Konkursa princis”, duets 
Luīze Rauza un Šarlote Zuika – titulu „Sa-
skanīgais duets”, popgrupa „Rakari” – titulu 
„Krāsainais ansamblis”.

Vidējā grupā titulu „Samtainākā balss” 
saņēma Luīze Krasta, titulu „Spēcīgā-
kā balss” ieguva Annemarija Paula, tituls 
„Labākais aranžējums” tika piešķirts Sārai 
Krievkalnei. 
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