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Veselības ministre Ingrīda Circene  
apmeklē Ādažu slimnīcu

Astrīda Spilva,
redaktore

Mūsdienu prasībām atbilstošs kom-
forts un tehnoloģijas ir tie galvenie akcen-
ti, kuru realizācijai pēdējos desmit gados 
Ādažu slimnīcas ēkas korpusā, kas būvēts 
pagājušā gadsimta 80. gados, ieguldīts ie-
vērojams darbs un līdzekļi. 

Par to varēja pārliecināties ikviens, kurš 
2012. gada 8. septembrī Eiropas Savienī
bas fondu projektu atvērto dienu ietvaros 
apmeklēja Ādažu slimnīcu. Lai iepazītos ar 
Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansētā projekta „Ādažu slimnīcas ve
selības aprūpes centra attīstība” realizāciju, 
Ādažu slimnīcā bija ieradusies arī veselī
bas ministre Ingrīda Circene, kurai tas jau 
bija otrais Ādažu slimnīcas apmeklējums. 
2003. gada 15. novembrī viņa piedalījās re
konstruētā slimnīcas trešā stāva atklāšanā.  

Slimnīcas valdes loceklis Pēteris Pultraks 
un Ādažu novada domes priekšsēdētāja viet

nieks Pēteris Balzāns, un šī projekta vadītāja 
Gunta Dundure ministri iepazīstināja ar pa
veiktajiem darbiem, kuru kopējās izmaksas 
sasniedza gandrīz 154 tūkstošus latu, no 
kuriem ERAF līdzfinansējums bija 112 tūk
stoši latu, bet 20 tūkstoši latu – slimnīcas 
ieguldījums. 

„Šī ir viena no tām reizēm, kad tiek pie
rādīts, cik daudz var iespēt, labi organizē
jot darbu,” tā I. Circene novērtēja Ādažos 
redzēto.  

Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
(ERAF) līdzfinansētā projekta „Ādažu 
slimnīcas veselības aprūpes centra attīstī
ba” mērķis bija sakārtot Ādažu slimnīcas 
infrastruktūru, uzlabojot ambulatorās 
vese lības aprūpes pakalpojumu pieejamī
bu, kvalitāti un efektivitāti, kas nodroši
nātu iespēju optimizēt veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un pa
augstinātu pakalpojumu pieejamību ie
dzīvotājiem, ņemot vērā nosacījumus, ka 
Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra 
infrastruktūra pielāgota dienas stacionāra 

un ambulatoro veselības aprūpes pakal
pojumu sniegšanai.

Rekonstrukcijas projekta realizācijai bija 
jānodrošina ēkas infrastruktūras sakārtoša
na un efektīvāka energoresursu izmantoša
na. Projekta ietvaros ir izbūvēta mehāniskās 
ventilācijas sistēma, nomainīti ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmas esošie pieslēgumi 
un stāvvadi. Sienu siltināšanas darbi un logu 
nomaiņa veikta 485,0 m² platībā, jumta no
maiņa – 320 m² platībā. Ēkā iekārtoti ģime
nes ārstu kabineti, dienas stacionārs, proce
dūru kabineti, kā arī pacientu reģistrēšanas 
vieta. Renovētas telpas 286,3 m² platībā. 
Rūpējoties par personu ar funkcionāliem 
traucējumiem ērtībām, nokļūšanai ēkas 
otrajā stāvā uzstādīts pacēlājs, nodrošinot 
netraucētu pieejamību ārstu – speciālistu 
un diagnostikas kabinetiem. Veikta arī lifta 
nomaiņa. Realizējot projektu, ir iegādāts 
ārstniecības procesam nepieciešamais ap
rīkojums – laparoskopijas, kā arī videogas
troskopijas un videokolonoskopijas iekārtu 
komplekts. 
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Ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 25. septembrī

Sēdi vada 
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

�� Par tehniskiem labojumiem 2012. ga da 29. maija saistošajos 
noteikumos Nr.  20

Dome nolēma precizēt Ādažu novada domes 29.05.2012. sais
tošo noteikumu Nr.  20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi” II nodaļas „Noteikumu pārkāpumi un 
administratīvā atbildība par to izdarīšanu” pēdējo piecu punktu nu
merāciju un numurēt tos šādi:
„2.19. Sēdēšana uz sabiedriskās vietās izvietoto solu atzveltnēm, 

tirdzniecībai paredzētiem galdiem vai letēm, kā arī stāvē-
šana un/vai gulēšana uz tiem – brīdinājums vai naudas sods 
līdz Ls 100,00.

2.20 Peldēšanās vietās, kur tas aizliegts, – brīdinājums vai naudas 
sods līdz Ls 100,00.

2.21 Telšu uzstādīšana, pagaidu apmešanās vietu ierīkošana šim 
nolūkam neparedzētās sabiedriskās vai ar pašvaldību nesa-
skaņotās vietās – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 150,00.

2.22 Ugunskuru kurināšana ūdenstilpņu malās un zaļajā zonā, 
izņemot šim nolūkam izveidotās vietās, – brīdinājums vai 
naudas sods līdz Ls 100,00.

2.23 Par Noteikumu pārkāpumu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada 
laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par soda uzlikšanu, 
uzliek naudas sodu, kas ir lielāks nekā pirmajā reizē piemēro
tais sods, bet ne mazāks kā Ls  5,00.”

�� Par grozījumiem finanšu stabilizācijas projektā
Dome nolēma apstiprināt precizējumus 2012. gada 24. jūlijā 

apstiprinātajos grozījumos Ādažu novada pašvaldības finanšu sta
bilizācijas projektā, sadaļā par Eiropas Savienības fondu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanas plānu, 
norādot projektus, kas tiek īstenoti 2012. gadā un turpmākajos ga
dos, kā arī pašvaldības ieceres par plānoto Eiropas Savienības fondu 
un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īsteno
šanu, ja pašvaldība pieņēmusi lēmumu par to īstenošanu.
�� 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. 

Ādažu novada domes laikraksts 
„Ādažu Vēstis”

2012. 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.

 Noteikumi Nr. 32
Apstiprināti Ādažu novada domes 25.09.2012. sēdē, protokols Nr. 14 § 4.5

Grozījumi ĀdAžu NovAdA domes 24.01.2012. sAistošAjos Noteikumos Nr. 3 
„sAistošie  Noteikumi pAr ĀdAžu  NovAdA pAšvAldībAs budžetu 2012. GAdĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. p., likumu „Par 

budžetu un finansu vadību”, likumu „Par valsts budžetu 2012. ga
dam”, Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem 
Nr. 1030 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 
ieņēmumiem un to sadales kārtību 2012. gadā”

Izdarīt Ādažu novada  domes saistošajos noteikumos Nr. 3 „Sais
tošie noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2012. gadā” 
šādus grozījumus: 

1. izteikt noteikumu 1. punkta apakšpunktus 1.1., 1.2. un 1.3. 
šādā redakcijā:

„1.  Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības:
1.1. finanšu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2012. gada 1. jan

vārī Ls 415’286 apmērā;
1.2. pamatbudžetu 2012. gadam ieņēmumos, saskaņā ar 1. pie

likumu, Ls 6`859`288 apmērā un aizņēmumu no Valsts 
kases Ls 612’196; 

1.3. pamatbudžetu 2012. gadam izdevumos, saskaņā ar 1. pie
likumu, Ls 7’381’923, apmērā un 2012. gadā atmaksā
jamo aizņēmumu pamatsummu Valsts kases kredītiem 
Ls 502’751 apmērā.” 

NAP – Nodokļu AtbAlstA PAsākums
ApstipriNĀti sAistošie Noteikumi NodokļA AtbAlstA pAsĀkumA piemērošANAi  

NekustAmĀ īpAšumA Nodoklim ĀdAžu NovAdĀ
Vera Saleniece,
Ādažu novada domes NĪN 
administratore 

Sakarā ar to, ka 23.08.2012. ir stājies spēkā „ No-
dokļu atbalsta pasākuma likums” (NAP) saskaņā ar MK 

noteikumu „ Nodokļa pasākuma īstenošanas kārtība” 
2. punktu NAP tiek uzsākts ar 01.10.2012. Ādažu no-
vada dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus par NAP 
atbalstu Ādažu pagasta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

NAp būtība – nokavējuma naudas un 90 % soda 
naudas dzēšana pēc NAP pamatparāda un 10% soda 
naudas samaksas pilnā apmērā. NAP pamatparāds, 
kas nav samaksāts līdz NAP atbalsta pasākuma uz-

> 3. lpp
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sAistošie Noteikumi Nr. 29

ApstipriNĀti ĀdAžu NovAdA domes 2012. GAdA 25. septembrA sēdē, protokols Nr. 14 § 4.2 

sAistošie Noteikumi pAr NodokļA AtbAlstA pAsĀkumA piemērošANu 
NekustAmĀ īpAšumA Nodoklim ĀdAžu NovAdĀ 

pAskAidrojumA rAksts
pAskAidrojumA rAkstA sAdAļAs NorĀdĀmĀ iNformĀcijA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1.  Saskaņā ar Nodokļa atbalsta likuma (turpmāk – likums) 1. panta otrās daļas 2. punktu nodokļu atbalsta pasākums ir vienu 
reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un 90 procentu soda naudas dzēšanai tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz 
noteiktam datumam samaksā nodokļu atbalsta pasākuma pamatparādu un ar to saistīto soda naudu 10 procentu apmērā.

1.2.  Likuma 4.panta otrā daļa nosaka, ka nodokļu atbalsta pasākumu attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to 
saistītajiem maksājumiem administrē pašvaldība, ja tā līdz Ministru kabineta noteiktajam nodokļa atbalsta pasākuma 
uzsākšanas datumam likuma „Par pašvaldībām” 46. pantā noteiktajā kārtībā ir izdevusi saistošos noteikumus par nodokļa 
atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem.

1.3.  Noteikumi ļauj Ādažu novada pašvaldībai īstenot likumā noteiktos nodokļa atbalsta pasākumus, kas atvieglo nodokļu 
maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu parāda slogu un palielināt Ādažu novada pašvaldības budžeta 
ieņēmumus. 

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Noteikumi paredz, ka nodokļa atbalsta pasākums tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem par Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem, kā 
arī pilnvarojumu nekustamā īpašuma nodokļa administratorei administrēt ar nodokļa atbalsta pasākumu saistītos 
jautājumus.

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1.  Nodokļa atbalsta pasākuma (turpmāk – NAP) pamatparāds ir LVL 125’937,14, aprēķinātā nokavējuma nauda 
LVL 20’498,41 un soda nauda LVL 4’212,61. Nodokļa atbalsta pasākuma rezultātā varētu tikt palielināti Ādažu novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumi par NAP pamatparāda summu, neveicot piedziņas darbības, kā arī tā rezultātā varētu 
netikt iekasēta nokavējuma nauda iepriekš minētajā apmērā un soda nauda LVL 3’791,34 apmērā.

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

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas, juridiskās personas un uz 
līguma vai citas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 
ir īpašums, kas aplikts ar nekustamā īpašuma nodokli, un kuriem līdz 2011. gada 1. septembrim izveidojies nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds, ir aprēķināta nokavējuma nauda vai soda nauda. 

4.2.  Noteikumi veicinātu un atvieglotu sabiedrības un uzņēmējdarbības nekustamā īpašuma nodokļa parāda slogu.

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1.  Institūcija, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome,- kā amatpersona, 
kura pilnvarota risināt jautājums par nodokļa atbalsta pasākumu.

5.2.  Lai piedalītos nodokļa atbalsta pasākumā, nodokļa maksātājam jāatbilst Nodokļa atbalsta pasākuma likumā noteiktajām 
prasībām un jāveic tajā minētās darbības. Noteikumi neparedz papildus administratīvās procedūras.

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu 
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības 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 „Nodokļa atbalsta pasākuma likums” 4. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tek
stā – Noteikumi) nosaka, ka nodokļa 
atbalsta pasākums tiek piemērots ne
kustamā īpašuma nodoklim un ar to 
saistītajiem maksājumiem par Ādažu 
novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem.

2. Nodokļa atbalsta pasākumu attiecībā 
uz nekustamā īpašuma nodokli un ar to 
saistītajiem maksājumiem administrē, 
tai skaitā lēmumus par nodokļa atbalsta 

pasākumu piemērošanu vai atteikumu 
piemērot nodokļa atbalsta pasākumu, 
pieņem Ādažu novada domes izpild
direktors.

3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas. 

sākšanas dienai, fiksējas uz 01.09.2011. Pamats – NĪN 
nodokļa maksātāja iesniegums, iesniegts laika perio-
dā no 01.10.2012. līdz 31.12.2012., saskaņā ar MK 
noteikumu par NAP īstenošanas kārtību 2. pielikumā 
noteikto formu. NAP maksājums sadalāms vienādās 
daļās pa mēnešiem (maksimālais termiņš 60 mēneši, 
minimālā maksājuma summa mēnesī Ls 50,–. Ja NAP 
maksājums ir līdz Ls 100,–, tas ir jāveic vienā maksā-
jumā pēc lēmuma pieņemšanas). 

NAp mērķis – atvieglot nodokļu maksātājiem 
ekonomiskās krīzes rezultātā radušos nodokļu pa-
rāda slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. Šis ir 
vienreizējs pasākums, darbības laiks ir trīs mēneši 
(01.10.2012. – 31.12.2012.). 

Uz NAP nevar pretendēt:
• nodokļu maksātāji, kuriem nav NAP maksājumu 

(parādi uz 01.09.2011.);
• nodokļu maksātāji, kuriem tiesa pieņēmusi lēmu-

mu par maksātnespējas procesa pasludināšanu;

• nodokļu maksātājam ir pieņemti izpildrīkojumi par 
nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu un 
nodoti tiesu izpildītājiem parādu piedziņai. 
Izvērtējiet savas iespējas piedalīties NAP pasāku-

mā! Iesniegumi par piedalīšanos NAP tiks pieņemti 
pirmdienās 10.00 – 13.00; 13.45 – 18.00 un ceturt-
dienās 8.00 – 13.00; 13.45 –17.00 no 01.10.2012.

Jautājumu un neskaidrību gadījumos zvanīt 
NĪN nodokļu administratorei V. Saleniecei pa tālruni 
67996458. 

> 2. lpp
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Noteikumi Nr. 26

 Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2012. gada 28. augusta sēdes lēmumu, protokols Nr. 13 § 9

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.  Nomas maksa par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo zemesgabalu ar apbūves tiesībām nomu ir neliela, it 
īpaši gadījumos, kad tiek iznomāts zemesgabals ar zemu kadastrālo vērtību un mazu platību inženiertehniskās apgādes 
tīklu un objektu apbūvei, kā rezultātā nomas maksa nesedz administrēšanas izdevumus un tā nav adekvāta tā izmantošanas 
mērķim. Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi iznomāt pašvaldības zemi par 
daudzmaz adekvātu nomas maksu un ar Ādažu novada domes (turpmāk – dome) saistošajiem noteikumiem noteikt lielāku 
nomas maksas apmēru zemesgabaliem ar apbūves tiesībām, kuriem noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – 
inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešās daļas un 
Ministru kabineta 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 īpašumā esošas zemes nomas 
tiesību izmantošanā Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 

2.3.  Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt lielāku nomas maksas apmēru zemesgabaliem ar apbūves tiesībām, kuriem 
noteikti nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme.

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1.  Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai 
nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta 
ienākumu sadaļu. 

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 juridiskas personas, 
kas novada administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu neapbūvētu 
zemesgabalu ar apbūves tiesībām, kuram noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes 
tīklu un objektu apbūves zeme.

4.2.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt pašvaldībai piederošo 
zemi atbilstoši vajadzībai izmantot zemi. 

4.3.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piederošos 
zemesgabalus.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1.  Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome – kā institūcija, kura 
pieņem lēmumu 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 pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības 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” 43. panta trešo daļu, 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 3. punktu šādā redakcijā:
 „3. Neapbūvēta pašvaldībai piederoša zemesgabala ar apbū-

ves tiesībām nomas maksa tiek noteikta 5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā LVL 200,- (divi 
simti lati) gadā, ja zemesgabalam noteikts nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķis – inženiertehniskās apgādes tīklu un 
objektu apbūves zeme (nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
kods: 1201).”.

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 
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siA „ĀdAžu NAmsAimNieks” iNformē
PAr ATkriTUMU 
APSAiMNiekošANU

SIA „Ādažu Namsaimnieks” sadarbībā 
ar Ādažu pašvaldības policiju informē, ka 
turpmāk tiks pastiprināti pievērsta uzmanī
ba nelegālajiem atkritumu izgāzējiem Āda
žu centra ciemā un Kadagā. 

Lūgums privātmāju iedzīvotājiem, kuri 
nav noslēguši līgumus par sadzīves atkri
tumu izvešanu, sazināties ar Ādažu novada 
atkritumu apsaimniekotāju – SIA L&T un 
noslēgt līgumus. 

Savukārt, ja šāds līgums ir noslēgts, lū
gums izvērtēt, vai izvēlētais konteinera ap
joms vai arī izvešanas biežums spēj nodro
šināt Jūsu vajadzības, un nepieciešamības 
gadījumā veikt izmaiņas līgumā.

Atgādinām, ka Ādažu novadā vairs nav 
Ādažu novada domes apmaksātu atkritumu 
savākšanas laukumu. Visas atkritumu savāk

šanas vietas ir aprīkotas ar nepieciešamā ap
joma konteineriem saskaņā ar noslēgtajiem 
līgumiem. Nelegālā atkritumu izgāšana ir 
pretlikumīga un sodāma, tā kaitē apkārtējai 
videi un iedzīvotājiem.

Lūdzam cienīt iedzīvotājus, kuri nodro
šina un apmaksā atkritumu apsaimniekoša
nas pakalpojumus. 

Par lielgabarīta atkritumu un būvgru
žu izvešanu, lūdzu, zvaniet uz SIA „Ādažu 
Namsaimnieks”, mēs jums palīdzēsim.
PAr jAUNĀS APkUreS  
SezoNAS UzSĀkšANU

Strauji tuvojas 2012./2013. gada ap
kures sezona. Sakarā ar to, ka pazeminās 
ārgaisa temperatūra, SIA „Ādažu Nam
saimnieks” plāno oktobra vidū uzsākt 
māju pieslēgšanu apkurei. Diemžēl liela 
daļa iedzīvotāju nav norēķinājušies par 
pagājušā gada siltumenerģijas piegādi 

mājoklim, tādēļ tiek apgrūtināta vienmē
rīga māju pieslēgšana apkurei. 

Savlaicīga maksājumu saņemšana no sil
tumenerģijas lietotājiem par piegādāto sil
tumenerģiju ir galvenais priekšnoteikums, 
lai SIA „Ādažu Namsaimnieks” varētu 
pieslēgt mājām apkuri, nodrošināt nepār
trauktu siltumapgādi, veikt norēķinus par 
kurināmā piegādi un elektrību.

Ņemot vērā, ka Ādažu novadā vēl aizvien 
ir mājas, kurām nav noslēgts pārvaldīšanas 
līgums, lai veiksmīgi uzsāktu jauno apkures 
sezonu, lūgums dzīvokļu īpašniekiem izvir
zīt no sava vidus mājas vecākos vai veidot 
biedrības, kas veicinātu savas dzīvojamās 
mājas parādu nomaksu par siltumapgādi un 
sekotu līdzi maksājumu disciplīnai.

juris krūze, 
SIA „Ādažu Namsaimnieks”  

valdes loceklis.  

ATGĀDINĀJUMS par nekustamā īpašuma  
nodokļa maksājumiem

Strauji tuvojas 15. novembris – NĪN 
iV ceturkšņa maksājums. 

Tomēr ir daudzi, kas nav veikuši NĪN 
maksājumus gan vairāku gadu garumā, 
gan par 2012. gadu.

Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašu
ma nodokli” 6. panta 3. punktam tiek no
teikti nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas termiņi – ne vēlāk kā

2. aprīlis, 15. maijs, 15. augusts un 
15. novembris. 

Likuma 9. panta pirmā un otrā daļa 
nosaka, ka nodokļa maksātājs ir atbil
dīgs par nodokļa pilnīgu nomaksāšanu 
noteiktajā termiņā. Laikā nenomaksāto 
nodokli un nokavējuma naudu saskaņā 
ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda 
kārtībā atbilstoši likumam „Par nodok
ļiem un nodevām”.

Pamatojoties uz likumu „Par nodokļiem 
un nodevām” un likumu „Par nekustamā 
īpašuma nodokli”, kurā noteikti maksājuma 
termiņi, NokAVĒjoT maksājuma termi-
ņus, tiek rēķināti soda % par katru termiņu 
atsevišķi. Nodokli var maksāt arī reizi gadā 
avansa veidā.

Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” (turpmāk – likums) 1. un 
2. pantu un pārejas noteikumu 3. punktu, 

kurā noteikts maksāt nekustamā īpašuma 
nodokli Latvijas vai ārvalsts fiziskajām un 
juridiskajām personām, kam īpašumā, tie
siskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir ne
kustamais īpašums, atgādinām, ka ir jāmak
sā nekustamā īpašuma nodoklis. 

Maksājumus var veikt Ādažu novada 
domes kasē Gaujas ielā 33A, 3. stāvā 
pirmdienās plkst.  10.00 – 13.00, 
 13.45 – 18.00, 
trešdienās plkst.  8.00 – 13.00, 
 13.45  – 16.00,
ceturtdienās plkst.  8.00 – 13.00, 
 13.45 – 17.00. 

Maksājumus var veikt arī jebkurā 
bankā, tos pārskaitot uz Valsts kasi – 
konta nr. LV43TreL9802419010000, 
Valsts kases BiC kods: TreLLV22. Sa-
ņēmējs – Ādažu novada dome, reģ. Nr. 
90000048472.

Veicot maksājumus bankā ( internet-
bankā), informācijā saņēmējam oBLi-
GĀTi NorĀDĪT – īpašuma adresi, 
nekustamā īpašuma īpašnieka vārdu, 
uzvārdu, personīgā konta numurus 
piederošiem nekustamiem īpašumiem. 
Nekus tamā īpašuma kopīpašniekiem  – 
maksājumus veikt atsevišķi, norādot 
visu iepriekšminēto, lai precīzi un mak-

sājumam atbilstoši tos varētu atzīmēt 
datu bāzē. 

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņoju
mi tiek sūtīti pēc deklarētās dzīves vietas ad
reses. Ja īpašnieks dzīvo citur, lūgums infor
mēt par pasta adresi, lai nekustamā īpašuma 
nodokļa paziņojums nonāktu adresātam.

Likuma „Par nekustamā īpašuma no
dokli” 6. panta 14 punktā noteikts, ja no
dokļa maksātājs nav deklarējis dzīves vietu 
likuma noteiktajā kārtībā un nav paziņojis 
nodokļa administrācijai adresi, kurā viņš 
ir sasniedzams, kā arī šā panta otrajā daļā 
minētajā termiņā nav informējis nodok
ļu administrāciju par to, ka nav saņēmis 
maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksā
šanas paziņojums netiek nosūtīts, bet no
dokļa aprēķins stājas spēkā kārtējā taksāci
jas gada 22. martā.

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņoju
mus var saņemt arī elektroniski, uzrakstot 
iesniegumu vai reģistrējoties www.epakalpo-
jumi.lv.

Paldies nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, kas veikuši nodokļa maksāju
mus un nav parādnieku sarakstos!

Nekustamā īpašuma nodokļu administra
tore Vera Saleniece, tālr. 67996458; epasts – 
vera.saleniece.@adazi.lv.  
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domĀjot pAr cilvēkiem Ar īpAšĀm vAjAdzībĀm tiek reAlizēts 
sAdArbībAs projekts stArp biedrību „dzīvesspēks”  

uN vĀcijAs orGANizĀciju „ib – behiNderteNhilde”
Liāna Lunte,
biedrības „Dzīvesspēks” valdes priekšsēdētāja

Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo at-
balstam „Dzīvesspēks” un Vācijas organizācija „iB-Behinder-
tenhilfe” 2012. gada februārī parakstīja vienošanos par sadarbī-
bu kopprojekta izstrādē un realizācijā Ādažos. 

Laika posmā no šī gada 10. līdz 14. septembrim vācu partneri vie
sojās Latvijā, lai kopīgi strādātu pie kopprojekta. Viesi arī apmeklēja 
Rundāles pili, Diakoniju, Jūrmalas pilsētu, Vācijas vēstniecību Rīgā, 
Ādažu novada pašvaldību un Sociālo dienestu. Lietišķa un lietderīga 
bija tikšanās Vācijas vēstniecībā, kurā viesi guva plašu informāciju par 
ekonomikas un sociālās jomas attīstību Latvijā, kā arī par Ādažu no
vada pašvaldības finanšu problēmām un finanšu stabilizācijas procesu. 

Tiekoties ar Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieku Pēteri 
Balzāna kungu, „IB Behindertenhilfe” vadītājs Mihaels Tīles kungs 
izprata iemeslus, kas neļauj veikt lielus soļus sociālo pakalpojumu 
veidošanā, un izteica gandarījumu, ka var ar Vācijas fonda „Aktion 
Mensch” atbalstu šajā jomā palīdzēt biedrības „Dzīvesspēks” ģime
nēm ar tuvinieku invaliditāti un uzsākt alternatīvu sociālu pakalpo
jumu ieviešanu Ādažos. 

Redzot amatpersonu patiesu sadarbību ar biedrību „Dzīves
spēks” un ģimenēm, kurās ir tuvinieki ar īpašām vajadzībām, kas ak
tīvi līdzdarbojas sociālās situācijas uzlabošanā novadā, Tīles kungs 
arī pieļāva iespēju paplašināt atbalsta projektu klāstu Ādažu novadā.

Projekta nosaukums: „Konsultāciju un tikšanās centra izveide 
un „Atbalstīta dzīve” pakalpojuma izveide cilvēkiem ar psihiskām, 
garīgām saslimšanām vai fizisku invaliditāti Ādažos, Ādažu novadā, 
Latvijā”.

Projekta darbības laiks: 01.01.2013. – 31.12.2014. Projekta īss 
apraksts: Atbalsts un konsultatīvi pakalpojumi biedrībai cilvēku 
ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo atbalstam „Dzīvesspēks” 
Ādažos, Ādažu novadā, Latvijā ir ar mērķi atbalstīt un sekmēt šo 
vēl jauno NVO pakalpojumu izveidi cilvēkiem ar dažādām invali
ditātes formām un viņu piederīgo atbalstam. Uz šīs jaunizveidotās 
struktūras bāzes plānots Ādažos, Ādažu novadā izveidot un sniegt 
inovatīvus konsultatīvos, satikšanās un sociālās aprūpes pakalpoju
mus. Šo pakalpojumu mērķis ir cilvēku ar īpašām vajadzībām integ
rācija Latvijas sabiedrībā, kā arī sabiedrības iedrošināšana darbam ar 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām publisku aktivitāšu veidā. Nākotnē 
plānots ar šīs jaunās sociālo pakalpojumu sniedzēja organizācijas pa
līdzību izveidot integrētās darba vietas. 

Ādažu novada pensionĀru biedrība 
aicina novada pensionārus iestāties biedrībā.

Pieteikties var (jāaizpilda anketa) pensionāru ikmēneša saietos  
katra mēneša trešajā trešdienā plkst.1300 Gaujas ielā 16,  

Ādažos vai pie teritoriālajiem koordinatoriem:

alderos – Ēriks Gumbelis, tel. 26853459, 67990702,  
Ādažos – Ināra Bogdanova, tel. 29730206,  
Garkalnē – Tija Straume, tel. 67998330,  
kadaGĀ – Tatjana Zemene, tel. 29473888.

Biedrība saviem biedriem organizē ikmēneša saietus ar izglītojošu,  
informatīvu vai kultūras saturu, ekskursijas, fiziskās nodarbības,  

kultūras pasākumus u.c.

Biedru nauda – 0,20 Ls/mēnesī.

Ādažu novada pensionāru biedrības valde

Pensionāru  

aPvienības  

„oPTiMisTs” 
ikmēneša saiets notiks  

š.g. 17. oktobrī plkst.1300 

Gaujas ielā 16. 

Lektore – skaidrīte Zupane.  

Tēma – demence un kā  

no tās izvairīties.
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ŠAhA klubs AiciNA jAuNus dAlībNiekus
Mārtiņš Dzelde

2012. gada 2. septembrī Ādažu vidusskolā tika atklāts šaha 
klubs. izveidotais klubs ir gan atpūtas iespēja šaha mīļotājiem, 
gan iespējam apgūt šaha spēli. Projektā „Sabiedrība ar dvēseli 
2012” kluba izveidi atbalstīja Ādažu novada dome, nīderlan-
diešu fonds kNHM (koninklijke Nederlandsche Heidemaat-
schappij) un Ādažu vidusskola. Projekta ietvaros ir atvērta tī-
mekļa vietne www.sahaklubs.lv, iekārtotas telpas, sagādāti šaha 
komplekti un noorganizēts turnīrs.

Pirmais jaunā kluba 
pasākums bija pāru šaha 
turnīrs 2012. gada 2. sep
tembrī. Spēles notika pēc 
FIDE noteikumiem uz vie
na galdiņa ar 2 pret 2 spē
lētājiem, kuri veic gājienus 
pēc kārtas, bez konsultāci
jām un priekšā teikšanas. 
Šis formāts ļauj ar interesi 
piedalīties turnīrā dažādu prasmju līmeņu šaha spēlētājiem, liek 
tiem saskaņot gājienus un domāt par mijiedarbības plāniem, mazina 
bailes par personisko sporta neveiksmi. Vienas spēles apdomas laiks 
bija 10 minūtes partijai ar 5 sekunžu pieaugumu par katru izdarīto 
gājienu. 

Labāko rezultātu uzrādīja pāris no Rīgas – Levs Fainveics un 
Dan Musels, otrie bija Olafs Kronlaks un Jurijs Agafonovs (Ādaži – 
Baltezers), trešie palika Ilga Kļaviņa un Jānis Visocskis no Saulkras
tiem.

Tiek komplektēta grupa šaha apmācībai 2012./2013. mācību ga
dam. Treniņi ir plānoti pirmdienās no plkst. 13.00 un ceturtdienās 
no plkst.13.00. 

Aicinām pieteikties uz šaha nodarbībām, zvanot 29190865 
vai arī skolēnu vecākiem iesniedzot pie tei kumu Ādažu vidus sko-
las interešu izglītības administrācijai.  

siA „ĀdAžu ŪdeNs” uzsĀk projektA  
„ŪdeNssAimNiecībAs pAkAlpojumu AttīstībA ĀdAžos,  

ii kĀrtA” īsteNošANu

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

EIROPAS SAVIENĪBA

Gatis Laka,
projekta koordinators

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra notei
kumiem Nr. 836 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruk
tūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti „Ūdenssaim
niecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, 
lielāku par 2000”, kā arī uz Atbildīgās iestādes 2012. gada 5. aprīļa 
lēmumu Nr. 569 par projekta apstiprināšanu, 2012. gada 18. jūlijā 
Ādažu novada dome, SIA „Ādažu Ūdens” un Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija noslēdza Civiltiesisko līgumu par 
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kār
ta” Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/008 (turpmāk tekstā – 
Projekts) īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2,43 milj.latu apmērā, t.sk. 
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1,55 milj.lati, valsts budžeta līdz

finansējums 0,094 milj.lati un pašvaldības līdzfinansējums 366 106 
lati. SIA „Ādažu Ūdens” nodrošina līdzfinansējumu pievienotās 
vērtības nodokļa apmērā. Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 
2015. gads 1. jūnijs.

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II 
kārta” ietvaros 2013. gadā plānots uzsākt ūdensapgādes un kanali
zācijas tīklu izbūvi, kopā paredzot līdz 2015. gadam izbūvēt 8,4 km 
ūdensapgādes un 11,2 km kanalizācijas tīklus. Plānots arī izbūvēt 
piecas jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas un rekonstruēt vienu esošo.

Pašteces kanalizācijas tīklu paredzēts paplašināt Nūrnieku, Krūk
ļu, Čiekuru, Rožu, Dzirnavu, Mālnieku, Liepavotu, Dārza, Saules, 
Ziedu, Skolas, Bērzu, Pļavu, Vārpu, Alīdas, Veltas, Jēkaba, Druvas, 
Lauku, Graudu, Priežu, Ozolu, Zīļu, Zelmeņu, Gaujas, Skuju, Koku 
ielā un Vējupes ceļos.

Ūdensapgādes tīklu paredzēts paplašināt Nūrnieku, Krūkļu, 
Draudzības, Rožu, Druvas, Graudu, Lauku, Vēja, Gaujas, Koku, Sku
ju, Priežu, Ozolu, Zīļu, Zelmeņu ielā, Rīgas gatvē un Vējupes ceļos.

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

Projekta administratīvo, tehnisko un vadības uzraudzību nodro
šina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 
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No 2012. gada 1. oktobra 

Ādažu novada domes 
dzimtsarakstu nodaļai 

mainīts darba laiks 

Pirmdienās  8.00 – 16.00

Otrdienās  9.00 – 13.00

trešdienās  8.00 – 12.00

Ceturtdienās  8.00 – 13.00

Piektdienās  10.00 – 14.00

PolicijA iNFoRmĒ
Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece 

šā gada jūlijā, augustā un septembrī 
Ādažu novadā pavisam ir reģistrēti 95 
dažādi notikumi, no kuriem 36 gadīju-
mos ir uzsākts kriminālprocess, bet 43 
gadījumos to uzsākt ir atteikts. Sastādīti 
10 administratīvie protokoli. Perioda ak-
tuālākie notikumi saistās ar velosipēdu 
zādzībām un miesas bojājumu nodarīša-
nu.

Ādažos un tuvākajā apkārtnē aizvien bie
žāk tik fiksēti gadījumi, kad zādzības tiek 
izdarītas gaišā diennakts laikā, kad cilvēki 
ir mājās vai darbā, bet nepievērš uzmanību 
neaizslēgtām durvīm. Proti, tiek veiktas zā
dzības no mājas vai garāžas, kamēr cilvēks 
darbojas pa dārzu, vai no veikala, kamēr 
tiek pieņemtas preces.

Tā kā Berģu Depo veikals arī ir visai ie

cienīta iepirkšanās vieta, tad brīdinām, ka ir 
reģistrēti vairāki gadījumi, kad apzināti pie 
veikala Depo tiek bojāts automašīnas ritenis. 
Bojājumu parasti šoferis konstatē, jau iz
braucot uz šosejas. Laikā, kad ceļa malā tiek 
mainīts bojātais ritenis, no automašīnas tiek 
izzagtas somiņas ar dokumentiem.

Esiet piesardzīgi paši un nepalieciet vien
aldzīgi arī pret kaimiņos notiekošo. Pēc 
iespējas ātrāk paziņojot par nodarījumu, ir 
lielākas izredzes vainīgo personu noskaidrot 
un aizturēt.

Tā kā diennakts tumšais laiks iestājas 
aizvien agrāk, tad vēlos atgādināt par at
starotāju lietošanas nepieciešamību. Do
māju – jebkurš autovadītājs man piekri
tīs, ka cilvēku ar atstarotāju uz ceļa vakarā 
vai agri no rīta var pamanīt daudz labāk 
un ātrāk, tādejādi šoferis var reaģēt lai
kus! Tas ir tikai jūsu pašu drošībai. Cie
niet sevi un savu veselību! 

IedzīvotājI INterNetā var Paust 
IeteIkuMus Pašvaldības darbaM

Astrīda Spilva,
redaktore

Lai Ādažu novada iedzīvotājus ar 
savām idejām vairāk iesaistītu Ādažu 
novada attīstībā, kā arī lai uzzinātu ie-
dzīvotāju viedokļi par pašvaldībai ak-
tuāliem jautājumiem, Ādažu novada 
domes mājas lapā www.adazi.lv ir izvei-
dotas divas jaunas sadaļas – „iedzīvotāju 
idejas” un „iedzīvotāju novērojumi”  –, 
kurās ādažnieki var līdzdarboties nova-
da sakārtošanā.

Ikvienam ir iespēja paust savu viedokli 
un izteikt ierosinājumus par novadā nepie

ciešamajiem uzlabojumiem, aplūkot jau 
piedāvātās idejas un izteikt par tām savas 
domas. Tiek dota iespēja novada kartē 
norādīt vietu, kur nepieciešams savākt at
kritumus, salabot bedrainas ielas, uzlabot 
ielu apgaismojumu, nopļaut zāli, novietot 
jaunu atkritumu tvertni, nozāģēt bīstamos 
kokus, uzlikt norādi utt.

Aicinām Ādažu novada iedzīvotājus 
aktīvi piedalīties un reģistrēties, lai varam 
risināt jums svarīgos jautājumus un kopīgi 
padarīt Ādažu novadu labāku.

Esiet aktīvi – iesaisties sava novada at
tīstībā!  

Ādažu pašvaldības policija 

atrodas Depo ielā 2, Ādažos un  

jebkurā diennakts laikā reaģē  

uz iedzīvotāju sūdzībām un lūgumiem 

pēc palīdzības. 

Pašvaldības policijas  

diennakts tālruņi 67997005; 27762020.

Ja Tu esi seniors, 
Tev patīk aktīvs dzīves veids, 

Tu gribi dziedāt un vari iemācīties 
dziesmu vārdus no galvas, tad 

nāc dziedāt 
vīru vokālajā 

ansamblī! 
Gaidām mēģinājumu laikā 
otrdienās un ceturtdienās  
1700 – 1900 Kultūras centrā.

Kontakttālrunis 26411718.

Vadītājs  
Gunārs Freidenfelds.

Visus,  
kam vaļasprieks ir rokdarbi,  
kas grib apgūt citu pieredzi  
un gatavi dalīties ar savējo, 

aicinām 
pievienoties  

rokdarbu 
pulciņam  

„Ādažnieces”.
Sīkāka informācija  

pa tel. 29444371 – Biruta vai  
tel.28343295 – Ināra.

sludinājumi
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19. OKTOBRĪ  
PLKST. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Latvijas Leļļu teātra izrāde 

bērniem  
„JOKA PĒC ALFABĒTS”

Jaunajā izrādē atdzīvojas grāmatas 
asprātīgie tēli – apaļais ābols, kurš 

bumbierim cep čības, ērglis, kurš eglē 
fotografē gliemežu ģimeni, un daudzi 
citi, kas vizuālā, asociatīvā un rotaļīgā 

veidā palīdz bērniem ātri apgūt un 
atcerēties sarežģīto alfabētu.

„Joka pēc alfabēts” tituldziesmas 
autors Renārs Kaupers izrādes muzikālā 

materiāla papildināšanu uzticējis 
komponistam Valtam Pūcem – jau 
ilggadējam Leļļu teātra draugam.

Radošā komanda aicina pievienoties 
alfabēta apgūšanas spēlei bērnus no 
3 gadu vecuma un pārliecināties, ka 
mācīšanās var būt jautra un radoša.

Režisore: Vija Blūzma
Māksliniece: Anita Znutiņa-Šēve

Komponists: Renārs Kaupers,  
Valts Pūce

Lomās: Santa Didžus, Dace Vītola,  
Anrijs Sirmais

Biļetes: Ls 2–4  
Kultūras centra kasē

21. OKTOBRĪ  
PLKST. 17.00

CERIŅU ZĀLĒ
Koru draudzības koncerts

Koncertā piedalās:
• Baldones jauktais koris „TEMPUS”
Mākslinieciskā vadītāja Baiba Urka, 

diriģents Jānis Lapsa, koncertmeistare 
Lelde Rasnace

• Ādažu Kultūras centra 
 jauktais koris „JUMIS”

Mākslinieciskā vadītāja Laura Iesava, 
diriģents Pāvels Veļičko

Biļetes: Ls 1
Kultūras centra kasē

23. OKTOBRĪ PLKST. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Izrāžu apvienības „Panna” izrāde

„PUSE NO SIRDS”
Nav stāsta skumjāka ar mīlas metu,

Kā stāsts par Romeo un Džuljetu.
(Šekspīrs)

Stāsts jautrāks tapis par Jāni un Annu,
Kas mīlu uztur kā karstu pannu.

Tie krīzi pārvar gan valstī, gan mājās,
Kaut sanāk puspasauli  

izstaigāt kājām.
(Birbele)

Aktieri Zane Daudziņa un 
Aldis Siliņš iejūtas tipiska 

latviešu laulātā pāra 
attiecībās, dzīve viņus 

piespiež doties prom no 
valsts, bet vēlāk atgriezties – 

vienam pie otra un Latvijā.
Režisors J. Rijnieks stāsta par izrādes 
vadmotīvu – brauc, uz kuru pasaules 

malu gribi, bet puse sirds paliek Latvijā. 
„Mēs vēlamies runāt par to, kā nosaukt 

vārdā nenosaucamo iemeslu, kāpēc 
Latvijā kāds vēl dzīvo un kāpēc tie, 

kas šobrīd atrodas ārpus Latvijas, ar 
bērniem sarunājas latviski un kopā 

svin Jāņus, Ziemassvētkus un vienkārši 
dzimšanas dienas, kāpēc gaida no 

Latvijas atsūtītos „Kāruma” sieriņus  
un rupjmaizi.”

Biļetes: Ls 4-6
„Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

31. OKTOBRĪ PLKST. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Mārtiņš Brauns un grupa 

„SĪPOLI” koncertā
„Brīnišķīgais medījums”

Biļetes: Ls 7-10
„Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

9. NOVEMBRĪ PLKST. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Izrāde bērniem „TĀLTĀLĀ 

MEŽA KARNEVĀLS”
Šajā reizē Šreka un viņa mīļotās 
Fionas laimei, kā arī karaļvalsts 

mieram ir jauns traucēklis – dīvainais 
Hercogs Ludvigs. Viltība, apmāns un 

nekrietnība ir Hercoga Ludviga ieroči. 
Negaidīti pavērsieni un sarežģījumi 

sākas, kad Šreks tiek apmelots karaļa 
aplaupīšanā un padzīts no valsts. Lai 

attaisnotu sevi, Šreka vienīgā iespēja ir 
ierasties neatpazīstamam Tāltālā meža 

karnevālā, kur seko virkne amizantu 
pārpratumu un negaidītu situāciju. 

Šrekam nākas krietni vien nopūlēties, lai 
atgūtu savu reputāciju  

un mieru valstī.
Režisors: Imants Strads 

Izrāde paredzēta bērniem vecumā  
no 3 līdz 12 gadiem

Izrādes ilgums 1h 10 min /bez 
starpbrīža

Biļetes: Ls 2-4
Kultūras centra kasē

10. NOVEMBRĪ PLKST. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Līgas Libertes dejas teātris 

aicina uz jauno dejas izrādi
„MĒS ESAM CEĻOTĀJI”
Izrādē piedalīsies 14 dejotāji no 

horeogrāfes Līgas Libertes dejas teātra, 
un to paspilgtinās speciāli veidotas 

video projekcijas. Izrādes īpašo noskaņu 
ar savu solo programmu radīs jaunā un 

talantīgā dziedātāja Marta Ritova.
Šī laikmetīgā džeza dejas izrāde būs 

dziļi personiska, jo tiek veltīta diviem 
tuviem pāragri no dzīves aizgājušiem 

cilvēkiem. Jaunā dejas izrāde „Mēs esam 
ceļotāji” ir iecerēta kā filozofiska saruna 
ar skatītāju, dejas valodā pieskaroties 

dvēseles nemirstības tēmai.
Līga Liberte ir Latvijas Kultūras 

akadēmijas horeogrāfijas nodaļas 
absolvente, džeza deju studijas „Body 

and Soul” un Līgas Libertes dejas teātra 
vadītāja un viena no spēcīgākajām 

džeza dejas speciālistēm Latvijā. 2012.
gads L.Libertei ir izvērsies profesionāli 
daudzveidīgs, jo paralēli darbam deju 
studijā viņa ir veidojusi horeogrāfijas 

arī TV talantu šovam „O kartes skatuve. 
Dzimuši mūzikai” un mūziklam ar šo 
dalībnieku piedalīšanos. Interesanta 

sadarbība izveidojās arī ar 2012.gada 
Pasaules koru olimpiādes uzvarētāju 
– vokālo a cappella grupu „Latvian 

Voices”, kuras koncertiem „Tā kā taka” 
Līga Liberte veidoja horeogrāfiju.

Biļetes: Ls 3-5
„Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

16. NOVEMBRĪ PLKST. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Svinīgs sarīkojums, veltīts

Latvijas Republikas 
proklamēšanas  
94. gadadienai

Svētku koncerts

Apbalvojumu pasniegšana
Svētku ballē muzicēs grupa „Klaidonis”
Ieeja bez maksas. Darbosies kafejnīca

23. NOVEMBRĪ  
PLKST. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Izrāde „Aisedora. Baskājainā 

dejotāja.”
Mūzikas un mākslas atbalsta fonds, 
turpinot izrāžu virkni par spilgtām 
personībām Latvijas un pasaules 

kultūrā un mākslā, ir producējis izrādi 
par 20.gs. sākuma amerikāņu dejotāju 

Aisedoru Dunkani  
(Isadora Duncan, 1878-1927).

Izrādes intriga ir fascinējošs Ala Vainera 
(Al Wainer ASV) dramaturģiskais stāsts, 
ko vienā elpas vilcienā izstāsta lieliskā 

aktrise – Indra Burkovska.
Režisors – Felikss Deičs, 

scenogrāfija un kostīmi – 
Zigrīda Atāle.

Izrādi papildina krāšņi tērpi, 
scenogrāfija, klasiskā mūzika un 

videosižets ar spāņu dejotājas Tamāras 
Rojo (Tamara Rojo) dejoto  

Aisedoru Dunkani.
Izrādes laikā var iepazīt ne tikai 

Aisedoras Dunkanes personīgo un 
radošo dzīvi, bet arī sastapt daudzas 

19./20. gs. mijas personības – Sergeju 
Jeseņinu, Bernardu Šovu u.c., iepazīt 

šo pretrunīgo laikmetu, kas daudzējādi 
izmainīja izpratni par mākslu  
un kultūru un sāka novitātes,  

ko izmantojam vēl šodien.
Vairāk par izrādi www.kulturmarka.lv

Biļetes: Ls 3-6
„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 
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
oktobra mēneša jubilāriem !

devītā senioru olimpiāde ādažos
Biruta Krūze, 
pensionāru padomes priekšsēdētāja

šī gada 8. septembrī Ādažos noti-
ka 9.  senioru olimpiāde. Tajā piedalījās 
dalībnieki no Aknīstes, Baldones, Car-
nikavas, engures, kandavas, Līgatnes, 
Salacgrīvas un Ādažu novada, kopā 170 
dalībnieki. 

Pasākumu atklāja Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns, un 
to apmeklēja un stafetēs piedalījās arī vese
lības ministre Ingrīda Circene. Pasākums 
noslēdzās ar krāšņu dalībnieku koncertu un 
balli. 

ĀdAžu NovAdA dome sAdArbībĀ Ar ĀdAžu fotoGrĀfu 
biedrību veido ĀdAžu fotoGrĀmAtu 2011.

ĀDAžU ĻAUDIS, TRADĪCIJAS, SVĒTKI UN IKDIENA, PORTRETI UN DARBA gAITAS,  
ARhITEKTūRA, DABAS NOSKAŅAS. 

Aicinām visus, kam ir fotogrāfijas, 
diapozitīvi, filmas, jebkura veida un iz-
mēra attēli vai kāda cita informācija par 
Ādažu vēsturi (ieskaitot 2011. gadu), 
piedalīties grāmatas veidošanā.

Grāmatai tiks izvēlēti ap 30 autoru 
fotodarbi, kolekcijas, sērijas un atsevišķi 
attēli.

No visiem iesūtītajiem materiāliem 
tiks veidots slaidšovs, kuru izmantosim 
Ādažu arhīva un muzeja veidošanai. Ie
sūtītās fotogrāfijas ar nelieliem apraks
tiem par autoru un attēlā redzamo tiks 
izvietotas Ādažu mājas lapā. Iesniegtie 
attēli vai negatīvi tiks skanēti, bet oriģi
nāli atdoti iesniedzējam. 

Iesniedzot darbus, to īpašnieks vai 
autors apstiprina piekrišanu attēlu iz
mantošanai gan Fotogrāmatā 2011, 

gan cita veida neierobežotai izmanto
šanai Ādažu kultūras mantojuma vei
došanai.

Autora vārds tiks pieminēts visos dar
ba izmantošanas gadījumos.

Visi darbi, kas tiks iesniegti līdz 
2012.   gada 16. novembrim, piedalīsies 
slaidšovā Ādažu fotogrāmata 2011.

Visus svarīgos, skaistos, ikdieniš-
ķos vai vēsturiskos mirkļus, kas noti-
kuši Ādažos, varat sūtīt adazugrama-
ta2011@gmail.com vai arī atnest uz 
info centru – 125. telpu Ādažu kultū-
ras centra pirmajā stāvā darba laikā.  

90 gadu jubileju svin
Vera Pauga

85 gadu jubileju svin
Ausma Kazaka

Pelageja Ņikiforova
Marija Žuravļova

80 gadu jubileju svin
Raimonds Andersons

Boris Klimenko
75 gadu jubileju svin

Lyubov 
Dobzhinetskaya

Leontīne Reinbaha

70 gadu jubileju svin
Ilga Balule

Māra Feldmane
Valdis Liberts
Valda Putna

Nadežda Sidorova

Ādažu novada dome


