
Astrīda Spilva,
redaktore

Statistiski sausi formālais un tradicionālais 
ziņu pasniegšanas stils ļautu notikušo 
rezumēt lakoniskā faktoloģiskā konsta-
tācijā – 23.aprīlī oficiāli atklāts Ādažu 
kultūras un radošās izglītības centrs. 

Tomēr notikumi ēkas atklāšanas godos ir 

tikai maza daļiņa no plašāka stāsta par 

sapņiem, uzdrīkstēšanos, mērķtiecību un 

pārliecību izvirzīto mērķu realizēšanā. To, 

ka šādai notikumu virzībai Ādažos ir 

vēsturiski veidojies fons, pierāda pat tā 

nejaušā sakritība, ka iepriekš neapzināta un 

īpaši nepielāgota jaunā kultūras centra ēkas 

atklāšana ar apaļu četrdesmit gadu intervālu 

precīzi sakrīt ar vecā kultūras nama 

atklāšanas datumu. Savulaik Ādažu kolhoza 

priekšsēdētāju „3K” ērā novadā iekoptā aug-

sta prasīguma un pārdrošu ideju veiksmīgas 

realizācijas sēkla kritusi auglīgā augsnē. 

Mainās valdības, to pasludinātās prioritātes, 

pieņemtie likumi un lēmumi, treknumi un 

liesumi, bet Ādažos joprojām turpina būvēt 

un attīstīties. Pie labā jau ātri pierod, un 

Ādažu sporta centrs, Gaujas tilts ar 

metālbetona loka pirmpielietojumu Latvijā, 

Kadagas PII, Brīvās Valdorfa skolas jaunā 

ēka kļuvušas par būvēm, kuru esība jau 

liekas pašsaprotama.

Drīz ainavā ieaugs arī Kultūrizglītības 

centram šobrīd raksturīgā pēcceltniecības 

sterilitāte, ko vēl dažas dienas pirms ēkas 

atklāšanas visnopietnāk pārbaudīja ziņkā-

rīgās un varenās Gaujas palu ūdeņu strau-

mes, kapitulēdamas tikai operatīvi uzcelto 

smilšu vaļņu priekšā dažu rokas stiepienu 

attālumā no vakara saulē vizuļojošās 

stiklotās nama fasādes. Atklāšanas dienas 

pēcpusdienā par trakojošo ūdeņu „grēka” 

darbiem vairs neliecināja itin nekas, ļaujot 

apbrīnot spēju tikt galā ar pēkšņiem 

pārbaudījumiem, ja nepieciešams, darbu 

pabeigšanai ņemot talkā pat nakts tumšās 

stundas.

Atzinības vārdi par šādām prasmēm izs-

kan jau līdz ar pirmajām uzrunām, kuras 

klātesošajiem, ievadot tradicionālo lentes 

griešanas ceremoniju, velta pasākuma 

vadītāji Katrīne Pasternaka un Juris Kalniņš, 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

Normunds Breidaks, Ādažu novada domes 

Attīstības un informācijas daļas vadītāja 

Kristīne Žukovska. Spožās šķērītes pamet 

savu guļvietu uz tautudēla auklētā zeltītā 

spilventiņa, un, amatpersonu vadītas, goda 

lentu sadala kārojamu suvenīru sloksnītēs. 

Vēsturiskais brīdis ir klāt – tieši trīs gadus 

pēc pirmā Ādažu novada domes lēmuma 

uzsākt Kultūrizglītības centra celtniecību 

(2007.g.24.aprīlī) tas sagaidījis oficiālo 

atklāšanas aktu. Iecerētā vīzija, ar kuru vēl 

pavisam nesen varēja iepazīties tikai arhi-

tektu biroja SIA „Modus – R” mājaslapā 

arhitektes Daces Rampānes izklāstā, nu ir 

novērtējama ikvienam klātesošajam. Ēkas 

fasādē kā vienojošs motīvs ir izmantoti lat-

vju rakstu elementi un toņu salikumi. Tie 

tiek turpināti arī interjerā: fasādes apdare 

turpinās lielās halles daļā, dekoratīvajā 

apmetumā ar rakstu motīviem hallē un 

mazajā zālē, krāsoto stiklu paneļos pie 

sienas, skolas daļā – grīdas segumos. Telpu 

tonalitāte veidota gaišos toņos ar ozolkoka 

panelējumu ap ieejām lielajā zālē un tādu 

pašu ozolkoka finierējuma apdari ap 

kolonnām. Sienas starp ieejas durvīm uz zāli 

abos stāvos tiek veidotas ar māksliniecisku 

apmetumu, kura reljefā parādās rakstu ele-

menti. Grīdu segumā izmantotas akmens 

masas flīzes ar atsevišķiem puspulētu flīžu 

ielaidumiem. Margu risinājums ažūrs, 

nerūsošā tērauda, lai āra telpai ļautu brīvi 

ieplūst caur plašo fasādes stiklojumu visos 

trijos halles līmeņos. Galvenais akcents hallē 

– liektās kāpnes ar pulētu mākslīgā akmens 

apdari un centrālo gaismekli. Lūk, pirmais 

iespaids, kas iegūts, viesiem virzoties uz 

mazo vestibilu un izstāžu zāli, kas sagaida ar 

neuzkrītošu saksofonista priekšnesumu un 

jaunatklāto Miķeļa Fišera gleznu personāl-

izstādi. Piemērots brīdis pateicības vārdiem, 

apsveikumiem un nākotnes vēlējumiem. 
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Laipni lūgti Ādažu Kultūrizglītības centrā!
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Ādažu novada domes 

informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».

2010. gada 15. maijā
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440. 

Iespiests A/S McĀbols

Redaktore Astrīda Spilva, 

mob. tālr. 29173886. 

www.adazi.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 

redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu 

pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, 

citos gadījumos – raksta 

autors, intervijās arī intervējamais. 

– Sapņi tomēr piepildās. Ilgi lolots bija 

šis projekts. Jau kopš tā brīža pirms 15 

gadiem, kad Ādažu pašvaldība izveidoja 

Mākslas un mūzikas skolu un tās vadītāja 

Inga Patmalnika kļuva par centra celtniecības 

idejas autori, – stāsta N.Breidaks. 

– Šī ēka neieraudzītu dienasgaismu, ja 

nebūtu aktīvu un uzņēmīgu cilvēku. Tieši 

K. Žukovska ir tā, kas projektu kā bērnu 

izveda cauri trim realizācijas gadiem. 

– Ādažos trūka šādas multifunkcionālas 

ēkas, kur iekārtotas mākslas, kultūras, 

administratīvās, biroju un izklaides telpas. 

Tādēļ labi, ka jaunajā centrā viss būs vienko-

pus, – uzsver K.Žukovska, teikdama paldies 

finansētājiem, arhitektiem un būvniekiem 

par veiksmīgo sadarbību. Firmas „Re –Re” 

valdes loceklis Ainārs Pauniņš, pasniegdams 

ēkas simbolisko atslēgu SIA „Gaujas centrs” 

valdes locekļiem Andim Riekstiņam un 

Kristīnei Žukovskai, izsaka gandarījumu par 

to, ka tiek būvētas ne tikai celtnes 

tirdzniecībai, bet arī kultūrai. To, ka jaunu 

talantu Ādažos netrūkst, klātesošajiem 

pierādīja kora „Mundus” priekšnesums. Kā 

labs mudinājums jaunu virsotņu sasnieg-

šanai uzskatāms arī SEB bankas pārstāves 

Aritas Ereles mūzikas skolai dāvinātais čeks 

500 latu vērtībā mūzikas instrumentu 

iegādei. „Kaste konjaka, nē, konjaks kastē!” 

Tā Jānim Leicim ar 40 gadu nokavēšanos 

tiek apstiprināta uzvara 

derībās, kas slēgtas vēl 

vecā kultūras nama 

celtniecības laikā, 

prognozējot tā iespēja-

mos pabeigšanas termi-

ņus. Klātesošo vidū 

senā „darījuma” noslē-

gums izraisa nedalītas 

ovācijas. Kul tūras min-

istrijas valsts sek retāres 

nolasītā kultūras min-

istra vēstule, tuvāku un 

tālāku novadu vadītāju 

apsveikumi, un vārdu 

lūdz Latvijas Valsts 

Aizsardzības fonda 

„Lāč plēsis” pārstāvji Gunārs Seņauskis un 

Jānis Ivars Kasparsons. Militārā nosvērtībā 

nolasītais teksts adresātu pārsteidz nesagat-

avotu: – Par izcilu ieguldījumu Latvijas 

tautsaimniecības attīstībā, par darbu, izvei-

dojot Ādažu novadu, sekmīgu darbību, 

vadot Ādažu novadu. Par personīgo 

ieguldījumu Latvijas valstiskuma atgūšanā. 

Par atsaucību iedzīvotāju problēmu risi-

nāšanā Lat vijas Valsts Aiz sardzības fonds 

„Lāč plēsis” ar Goda zīmi apbalvo Ādažu 

novada domes priekš sēdētāju Normundu 

Breidaku. 

Un tad uzaicinā jums doties nelielā 

ekskursijā pa jaunat klāto Kultūras centru. 

Projekta pasūtītājs un finan sētājs ir SIA 

„Gau jas centrs”, kurā Ādažu novada domei 

pieder 45% un korpo ratīvo finanšu kom-

pānijai „Axio Capital” – 55% šī uzņēmuma 

kapitāldaļu. Ādažu kultūr izglītības centra 

kopējā platība ir 6730 kvadrātmetri, no 

kuriem lielākajā daļā saimnieko mākslas un 

mūzikas skola. Īpaši aprīkotas individuālās 

klašu telpas mūzikas instrumentu spēlēt-

prasmes apguvei, māksli nieciskai jaunradei 

piemērotas radošās darbnīcas un daudzas 

citas detaļās pārdo mātas nianses atvieglos 

370 skolas audzēk ņiem apgūt ikvienu no 

mācībspēku piedā vātajām 12 profesionālās 

ievirzes izglītības programmām. 

– Tagad esam mājās, – gandarīti atzīst 

skolas direktore Inga Patmalnika.

Jaunā centra lepnums – mazā un lielā 

skatītāju zāle, izstāžu zāle un īpaši aprīkotā 

telpa deju nodarbībām. Ēka ir pieejama 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Uzbrauk-

tuves, lifti un gaiteņu un telpu plašums ļaus 

arī viņiem iekļauties Ādažu sabiedriskās 

dzīves norisēs. 440vietīgā lielā zāle ar 

mājīgo interjeru, vasarīgu sauli atgādinošo 

apgaismojumu un augstvērtīgo profe-

sionālo apskaņošanas tehniku prasīt prasa 

atsevišķu aprakstu un izvērtējumu. Bet 

labāk nāciet un vērtējiet paši! Dāsnus kom-

plimentus zāles arhitektoniskajam un 

tehniskajam risinājumam vēl pirms kon-

certa, pabeidzis mēģinājumu, izteica arī 

Raimonds Pauls. 

Šobrīd Kultūrizglītības centra biroju tel-

pas kļuvušas par pagaidu mājvietu Ādažu 

novada domei. 

Laipni lgti Ådažu...
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Lat vijas Valsts Aiz sardzības fonds „Lāč plēsis” ar Goda zīmi apbalvo 
Ādažu novada domes priekš sēdētāju Normundu Breidaku



Elza Skerškāne,
Ādažu vidusskolas bioloģijas skolotāja

Mēs, Ādažu novada ļaudis, varam būt patiesi gandarīti par 
apkārtnes skaisto dabu. Samērā nesen tās bagātību saudzē šanai 
un saglabāšanai noteikts aizsargā jamo ainavu apvidus „Ādaži”. 
Ziema beigusies, un katra taka tā vien aicina doties baudīt dabas 
burvību. Bet vai visi zinām, ko nozīmē aizsargājamo ainavu sta-
tuss un kādi noteikumi konkrētajā teritorijā jāievēro?

Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” izveidots 2004. gadā un 

aizņem 6126 hektārus no Ādažu un Sējas novada teritorijas, kurā 

iezīmīgi Baltijas jūras smilts nogulumi, kas veidojušies ilgstošā 

laika periodā. Daudzviet ir radušās arī kāpas, ko par mājvietu izvē-

lējušās savdabīgas augu un dzīvnieku sugas. Jāpiezīmē, ka ainavu 

apvidus teritorija aizņem lielāko daļu Nacionālo bruņoto spēku 

militārā poligona (78%), kas ir LR Aizsardzības ministrijas valdī-

jumā.

Mūsdienās dabas pētnieki jau ir pārliecinājušies, ka militārās un 

dabas aizsardzības intereses ir cieši saistītas un apvienojamas. Ne 

velti lielākā daļa Eiropas Savienības valstu bruņoto spēku teritoriju 

ir iekļautas Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo teritoriju 

tīklā „Natura 2000”. 

Šo statusu ieguvusi arī lielākā daļa Ādažu poligona teritorijas, 

kuras specifiskais izmantošanas veids ir veicinājis ainavu apvidū 

esošo dabas vērtību saglabāšanos.

Aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži” sastopami 10 Eiropas 

Savienības nozīmes biotopi, 22 Latvijas un Eiropas nozīmes augu 

un 32 dzīvnieku sugas. Šī teritorija visnozīmīgākā ir ES īpaši aizsar-

gājamā un Latvijā gandrīz izzudušā biotopa - virsāju -saglabāšanai, 

jo aizsargājamo ainavu apvidus ir vislielākā šī biotopa atradne 

Latvijā.

Ainavu apvidus teritorijā ietilpst dabas liegums „Lieluikas un 

Mazuikas ezers”, kas izveidots, lai saglabātu retus ezeru biotopus 

un īpaši aizsargājamus augus.Daļai no ainavu apvidus teritorijas 

piešķirts starptautiski putniem nozīmīgas vietas statuss, jo tajā 

sastopamas apdraudētas putnu sugas: purva piekūns, rubenis un 

stepes čipste.

Sausie Ādažu virsāji, kas aizņem daļu apvidus, ir dzīves vieta 

vairākām retām augu sugām: meža silpurenei, zāļlapu smiltenītei, 

skrajajam donim. Mitrākās vietās sastopami tādi augi kā tumšzilā 

drudzene, mānīgā knīdija, dumbrāja vijolīte u.c.

Mazuikas ezers ir viens no retajiem Latvijas oligotrofajiem (ar 

barības vielām nabadzīgajiem) ezeriem. Tajā sastopami īpaši aizsar-

gājami augi: Dortmaņa lobēlija, sīpoliņu donis, ezerene. 

Meži ir otrs visplašāk pārstāvētais biotopa veids teritorijā. Šeit 

sastopami četri ES nozīmes aizsargājamie meža biotopi: pārmitrie 

platlapju meži, boriālie meži, purvainie meži un melnalkšņu stig-

nāji. Te dzīvo pelēkās dzilnas, melnie stārķi, trīspirkstu dzeņi un 

baltmugurdzeņi. Aizsargājamo ainavu apvidus teritorijā ietilpst arī 

daļa no Rampas purva, kā arī citi mazāki purvi. Rampas purvā 

konstatēta īpaši aizsargājamā lakstauga - dižās jāņeglītes - nozīmīga 

atradne. 

Bet, baudot visus šos jaukumus, der ievērot zināmus ierobežoju-

mus.

Dabas lieguma teritorijā aizliegta: 
1)  jebkura darbība, kas bojā, pārveido vai iznīcina biotopus, 

savvaļas augus, dzīvnieku dzīves vietas, ainavu elementus; 

2)  jebkura darbība, kas būtiski ietekmē dzīvnieku populācijas; 

3)  minerālmēslu, pesticīdu un citu ķimikāliju lietošana; 

4)  braukšana ar ūdens motocikliem; 

5)  augu noplūkšana, izraušana, vākšana; 

6)  zemju transformācija.

Savukārt biotopos attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvnie-
kiem aizliegtas šādas darbības: 

1)  jebkura mērķtiecīga ķeršana vai nogalināšana; 

2)  apzināta traucēšana vai dzīvotņu postīšana; 

3)  apzināta olu bojāšana, to izņemšana no ligzdām vai kolekcio-

nēšana; 

4)  vairošanās vietu iznīcināšana vai bojāšana.

Attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu augiem, sēnēm un ķērp-
jiem aizliegtas šādas darbības:

1)  lasīšana, noplūkšana un izrakšana, kā arī dzīvotņu postīšana; 

2)  savvaļā ievāktu augu audzēšana, kolekcionēšana, transportē-

šana, dāvināšana, pārdošana vai mainīšana, kā arī piedāvāša-

na pārdošanai vai mainīšanai. 

3Ādažu Vēstis2010. gada 15. maijs
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Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

2009. gadā Ādažu novada domes pamat-
budžeta naudas ieņēmumi kopā sastādīja 
6244478,00 Ls (pašu ieņēmumi 
6159543,00 Ls un kredīti no Valsts kases 
84935,00 Ls), no tiem nodokļu ieņēmumi 
4148902,00 Ls un nenodokļu ieņēmumi 
55350,00 Ls, maksas pakalpojumi 
251232,00 Ls.
Izdevumi kopā sastādīja 6226809,00 Ls, 

atmaksāti kredīti 440622,00 Ls, dotācija 

pašvaldības izlīdzināšanas fondam 

739186,00 Ls.

2009. gada 6. jūnijā notika Pašvaldību 

vēlēšanas, kuru rezultātā Ādažu novada 

domē tika ievēlēti 15 deputāti. 2009. gada 

1.jūlijā pirmajā domes sēdē par domes 

priekšsēdētāju ievēlēja Normundu Breidaku, 

par domes priekšsēdētāja algoto vietnieku 

– Pēteri Balzānu un par izpilddirektoru – 

Daini Popovu. 

Ādažu novada domes darbs noritēja 

domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2009. 

gada laikā notikusi 21 domes sēde, 50 

komiteju sēdes un 27 komisiju sēdes. Pār-

ņemot funkcijas no Rīgas rajona padomes, 

izveidota jauna Politiski represēto personu 

lietu kārtošanas komisija. 

Turpina iznākt domes informatīvais 

izdevums „Ādažu Vēstis”. Informācija iedzī-

votājiem tiek aktualizēta Ādažu novada 

domes interneta mājas lapā www.adazi.lv.
Ādažu novadā 2009. gada beigās 

reģistrēto peronu skaits sasniedza 9595, kas 

nozīmē, ka iedzīvotāju skaits ar katru gadu 

pieaug. 2009.gadā novada teritorijā miruši 

72 iedzīvotāji, dzimuši 118. Novada platība 

nav mainījusies. Tā ir 16290,5 ha. 

2009. gadā iedzīvotāju ienākuma nodok-

lis budžeta ieņēmumu daļā sastāda 

3341153,00 Ls. Kopējais bezdarba līmenis 

novadā diemžēl pieaug. Gada beigās oficiāli 

reģistrēti 551 bezdarbnieks, jeb 8,5 % no 

ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.

2009.gadā sociālajos pabalstos izmaksāti 

117658,00 Ls, t.sk. pabalsti trūcīgajiem 

iedzīvotājiem 37824,00 Ls; pabalsti komu-

nā lajiem maksājumiem 11952,00 Ls; 

pa balsti veselības aprūpei  61646,00 Ls; 

pabalsti bērniem invalīdiem 2356,00 Ls; 

pabalsti transporta izdevumu kompensācijai 

invalīdiem 3880,00 Ls.

2009. gadā tika nodrošināts visu pašval-

dības iestāžu un dienestu darbs. Sociālais 

dienests no struktūrvienības, ņemot vērā 

likumdošanas izmaiņas, tika izveidota par 

iestādi. 2009. gada septembrī dome atvēra 

jaunu Kadagas pirmsskolas izglītības iestādi 

un pieņēma darbā 39 jaunus darbiniekus. 

2009. gadā veikti iepirkumi, kuru lielums 

ir no 1000 līdz 10000 latiem par kopējo 

summu 44080,00 Ls.

Tāpat 2009. gadā veikti šādi cenu aptauju 

iepirkumi: mēbeļu izgatavošana, piegāde un 

uzstādīšana Ādažu novada Kadagas pirmss-

kolas izglītības iestādei par kopējo summu 

34116,00 Ls; ceļu uzturēšanas un eksplua-

tācijas darbi Ādažu novadā par kopējo 

summu 71775,00 Ls; ceļu seguma materiālu 

piegāde Ādažu novadam par kopējo summu 

32880,00 Ls; kravas tehnikas un trak-

tortehnikas ar šoferi noma Ādažu novada 

domes vajadzībām (dažādu ceļa darbu 

veikšanai) par kopējo summu 9747,00 Ls; 

ceļu ekspluatācijas speciālās tehnikas ar 

šoferi noma Ādažu novada domes vajadzī-

bām (sniega tīrīšana un aizvākšana, brauktu-

vju un trotuāru kaisīšana slīdamības mazinā-

šanai un brauktuvju un trotuāru tīrīšana) 

par kopējo summu 32615,00 Ls.

Atklātu konkursu iepirkumi notikuši par 

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu 

instrumenta prioritātes „Reģionālā politika 

un ekonomisko aktivitāšu attīstība” pro-

grammas „Valsts un privātās partnerības 

attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojekta 

„Finanšu un ekonomiskā pamatojuma 

izstrāde VPP projektam „Ādažu novada 

domes administratīvās ēkas būvniecība un 

apsaimniekošana”” ietvaros Meta un skiču 

projekta izstrāde Ādažu novada domes 

administratīvās ēkas rekonstrukcijai par 

kopējo summu 41322,31 Ls un Norvēģijas 

valdības divpusējā finanšu instrumenta 

prioritātes „Reģionālā politika un ekono-

misko aktivitāšu attīstība” programmas 

„Valsts un privātās partnerības attīstības 

veicināšana Latvijā” apakšprojekta „Finanšu 

un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP 

projektam „Ādažu novada domes admini-

stratīvās ēkas būvniecība un apsaimnie ko-

šana”” ietvaros Finanšu un ekonomiskā 

pamato juma izstrāde VPP projektam „Āda-

žu novada domes admini stratīvās ēkas 

būvniecība un apsaimnie košana” par kopējo 

summu 28000,00 Ls.

2009. gadā Ādažu novada Būvvalde sagat-

avojusi 104 plānošanas arhitektūras uzdevu-

mus, akceptēti 228 projekti, tai skaitā 119 

būvju tehniskie projekti ēku apjomiem, 109 

tehniskie projekti citiem būvobjektiem. 

Izskatīti 72 būvju skiču projekti, apstip-

rinātas 19 vienkāršotās rekonstrukcijas, 

pieņemtas ekspluatācijā 122 būves. Izdotas 

132 būvatļaujas. Konstatēti 25 būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumi, 

kā rezultā sastādīti admini stratīvā 

pārkāpuma protokoli. Apsekota novada ter-

itorija, fiksējot tos zemes īpaš niekus un 

lietotājus, kuri zemi neapsaimnieko un kuru 

zeme netiek izmantota tiem mērķiem, 

kādiem tā piešķirta īpašumā vai nomā. 

Sastādīti 234 apsekošanas akti par zemes 

gabala neapsaimniekošanu un tā rezultātā 

uzsāktas 68 administratīvā pārkā puma 

lietvedības. Pabeigti Ādažu novada teritori-

jas plānojuma grozījumi un uzsākta jauna 

Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde 

un Ādažu novada teritorijas attīstības pro-

grammas 2010. – 2021. gadam izstrāde. 

2009. gadā darbojās četras pašvaldības 

SIA, kas nodarbojas ar pašvaldību funkciju 

veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzī-

vo tājiem: PSIA „Ādažu slimnīca”, PSIA 

„Ādažu Glābšanas dienests”, SIA „Ādažu 

Namsaimnieks”, SIA „Ādažu Ūdens”. No 

tām vienai – SIA „Ādažu slimnīca” – tika 

palielināts pamatkapitāls par 100000,00 Ls.

SIA „Gaujas centrs” turpina realizēt 

kultūrizglītības centra projektu. 

2009. gadā Administratīvā komisija ir 

izskatījusi 530 administratīvā pārkāpuma 

protokolus, tai skaitā PSIA „Ādažu Glāb-

šanas dienests” 382 sastādītos administratīvā 

pārkāpuma protokolus. Administratīvā 

komi sija 2009. gadā administratīvajos sodos 

iekasēja 20505,00 Ls.

SIA „Ādažu Ūdens” līdztekus kārtējiem 

ikdienas darbiem 2009.gadā sāka veikt ES 

kohēzijas fonda projekta realizāciju. 

Ādažu novada dome SIA „Gaujas centrs” 

pamatkapitālā 2009. gadā ieguldīja zemi 

164000 Ls apmērā. 

2009. gadā Ādažu novada dome ir 

piedalījusies viena jaunu uzņēmuma – SIA 

„Garkalnes ūdens” dibināšanā, tas nodar-

bosies ar ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu Garkalnes un Ādažu novadā. 

Ādažu novada domes ieguldījums šīs SIA 

pamatkapitālā ir 640 Ls.

2009. gadā saskaņā ar Rīgas rajona 

reorganizācijas plānu Ādažu novada dome 

pārņēma Rīgas rajona Bērnu un jaunatnes 

sporta skolu un Sporta iniciatīvas centru, 

izveidojot jaunu iestādi – Pierīgas Bērnu un 

jaunatnes sporta skola. 

Būtiski samazinoties budžeta ieņēmu-

miem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 

valsts mērķa dotācijām, bez „Valsts un 

Vadības ziņo�ums par 2009. gada pārskatu
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pašvaldību institūciju amatpersonu un dar-

binieku atlīdzības likumā” noteiktajiem 

atlīdzības ierobežojumiem Ādažu novada 

dome, sākot ar septembra mēnesi, samazināja 

atalgojumu par 15% domes iestāžu, struk tūr-

vienību un nodaļu darbiniekiem. Vien laicīgi 

darbiniekiem tika atceltas visas kom pen sācijas 

par degvielu, izmantojot per so nīgo autotrans-

portu un personīgo mobilo telefonu darba 

vajadzībām. Deputātu darba samaksa tika 

noteikta 100 Ls mēnesī un par piedalīšanos 

domes un komiteju (kurās de putāts ir ievēlēts) 

sēdēs – papildus 7,00 Ls stundā. 

Nepietiekamo budžeta ieņēmumu dēļ 

Ādažu novada domei uz 2009. gada beigām 

izveidojās parāds kreditoriem 480581,00 Ls, 

t.sk. nodokļu parāds 165800,00 Ls. 

2009. gadā Ādažu novada dome kopā ar 

12 Pierīgas novadiem izveidoja kopīgu 

iestādi – Pierīgas izglītības, kultūras un spor-

ta pārvalde, kas nodarbojas ar izglītības 

iestāžu darbības uzraudzību, koordināciju 

un metodisko vadību. 

Pārejot uz jaunām telpām Kultūras un 

radošās izglītības centrā Gaujas ielā 33A, 

Ādažu novada domei radās iespēja 2010.

gadā paplašināt Sociālo dienestu un pilnvei-

dot tā darbu slimnīcas ēkā. Vecajā domes ēkā 

tiks pārvietoti SIA „Ādažu Nam saim nieks”, 

SIA „Ādažu Ūdens”, PSIA „Ādažu 

Glābšanas dienests”, lauk saim niecības kon-

sultants un ierādītas telpas Valsts policijai. 

2010. gada budžetā nav paredzēti līdzekļi 

jauniem attīstības projektiem un netiek 

plānoti remonta un celtniecības darbi 

iestādēm. Jācenšas samazināt iestāžu 

uzturēšanas izdevumus un izveidot atalgo-

jumu sistēmu atbilstoši LR normatīvajos 

dokumentos paredzētajai. 

Sēdi vada
Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

 ! Par Ādažu novada domes 2009. gada 
pārskatu

Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 

domes gada pārskatu par 2009.gadu, t.sk:

1. apstiprināt novada domes 2009.gada 

pārskatu par pamatbudžeta izpildi: 

 – ieņēmumos 6244478 Ls,

 – izdevumos 6226809 Ls;

2. apstiprināt novada domes 2009.gada 

pārskatu par speciālā budžeta izpildi: 

 – ieņēmumos137230 Ls,

 – izdevumos 132735 Ls;

3. apstiprināt novada domes 2009.gada 

pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu 

ieņēmumiem un izdevumiem: 

– ieņēmumos 1869 Ls,

– izdevumos 1360 Ls.

 ! Par PSIA „Ādažu Slimnīca” 2009. 
gada pārskatu 

Dome nolēma apstiprināt PSIA „Ādažu 

Slimnīca” 2009. gada pārskatu 

– ieņēmumos 292851 Ls,

– izdevumos 291845 Ls, 

– peļņa 1006 Ls.

 ! Par PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” 
2009. gada pārskatu 

Dome nolēma apstiprināt PSIA „Ādažu 

Glābšanas dienests” 2009.gada pārskatu 

– ieņēmumos 611887 Ls,

– izdevumos 608201 Ls, 

– peļņa 3686 Ls.

 ! Par detālplānojuma grozījumu izstrā-
des uzsākšanu

Dome nolēma uzsākt nekustamā īpašuma 

„Aleksandri” – „Aleksandri-1” (kad.apz. 

8044 001 0119), „Aleksandri-2” (kad.apz. 

8044 001 0120), „Aleksandri-3” (kad.apz. 

8044 001 0121), „Aleksandri-4” (kad.apz. 

8044 001 0122), „Aleksandri-5” (kad.apz. 

8044 001 0123), „Aleksandri-6” (kad.apz. 

8044 001 0124), „Aleksandri-7” (kad.apz. 

8044 001 0125), „Aleksandri-8” (kad.apz. 

8044 001 0042) –, „Vilkvālītes” (kad.apz. 

8044 001 0114, 8044 001 0115) un „20 kV 

EPL” (kad.apz. 8044 001 0061) 

detālplānojuma grozījumu izstrādāšanu, iet-

verot detālplānojumā noteiktos ceļus, 

detālplānojuma robežās ietverot arī ar 

servitūta līgumu noteikto piebraucamo ceļu 

caur Valsts mežu zemi līdz pašvaldības ceļam 

„A1-Vecvārnas-Mellupe” (kad.apz. 8044 

001 0049).

 ! Par detālplānojumu 1. redakcijas 
apspriešanas uzsākšanu

1.  Nodot sabiedriskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai Ādažu novada 

Garkalnes ciema nekustamā īpašuma „Senči” 

(kad.apz. 8044 012 0302) detāl plānojuma 

1.redakciju.

2.  Nodot sabiedriskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamo īpašumu „Smilgas” Nr.124 

(kad.apz. 8044 004 0123) un „Smilgas” 

Nr.125 (kad.apz. 8044 004 0124) 

detālplānojuma 1.redakciju.

 ! Par darba uzdevuma apstiprināšanu 
zemes ierīcības projekta izstrādei nekus-
tamajam īpašumam „Vizbules”

Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu-

mu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu 

novada Ataru ciema nekustamajam īpašumam 

„Vizbules” (kad.apz. 8044 009 0006).

 ! Par SIA „Ādažu Ūdens” valdes locekļa 
iecelšanu

Iecelt par SIA „Ādažu Ūdens” valdes 

locekli un vienlaikus par valdes priekš-

sēdētāju Egilu Kieti. Apstiprināt valdi šādā 

sastāvā: valdes priekšsēdētājs Egils Kietis; 

valdes loceklis Aivars Dundurs; valdes 

locekle Maija Dadze.

 ! Par Ādažu novada pašvaldības admi-
nistrācijas, Bāriņtiesas, Dzimtsarakstu 
nodaļas un Sociālā dienesta juridisko 
adresi

Dome nolēma noteikt, ka Ādažu novada 

pašvaldības administrācijas, Bāriņtiesas, 

Dzimtsarakstu nodaļas un Sociālā dienesta 

juridiskā adrese ir Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads, LV 2164.

 ! Par Rīgas rajona Sporta iniciatīvu cen-
tra likvidāciju

Dome nolēma likvidēt pašvaldības iestā-

di – Rīgas rajona Sporta iniciatīvu centrs.

 ! Par Ādažu novada darbības turpināša-
nu biedrībā „Septiņi soļi”

Dome nolēma turpināt Ādažu novada 

darbību biedrībā „Septiņi soļi”. Pilnvarot 

biedrības „Septiņi soļi” valdē kā Ādažu 

novada pārstāvi Ādažu novada domes 

priekšsēdētāju N. Breidaku ar tiesībām 

pārstāvēt biedrību atsevišķi.

 ! Par 22.12.2006. lēmuma Nr.149 atcel-
šanu

Dome nolēma atcelt Ādažu novada 

lēmumu Nr.149 par pilnvarojuma došanu.

Uzdot Juridiskajai un nekustamā īpašuma 

daļai veikt visas nepieciešamās darbības 2007.

gada aprīļa Sadarbības līguma ar VAS „Ceļu 

satiksmes drošības direkcija” izbeigšanai.

 ! Dome izskatīja citus juridisko un fizis-
ko personu iesniegumus un pieņēma 
lēmumus šajos jautājumos. 

Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties 
Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 27. aprīlī
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Kerola Koziola,
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas valdes 
priekšsēdētāja 

– Mani sauc Somnuek Katethai, esmu 
Nakhon Nayok Vitthayakhom skolas 
direktors, manā skolā mācās 2858 skolēni 
un strādā 158 skolotāji. 

– Mans vārds ir Yupa Joongpong, strādā-

ju par angļu valodas skolotāju Suratthani 

skolā, kurā mācās 8400 skolēnu. 

– Mani sauc Suphawan Kaewkumsaen, 

jau 15. gadu vadu Kanlayanawat skolu ar 

4570 skolēniem un 230 skolotājiem, – tā ar 

sevi iepazīstināja Ādažu Brīvās Valdorfa sko-

las viesi – skolotāji no Taizemes.

No 6. līdz 20. aprīlim vairākās Latvijas 

pilsētās un novados viesojās 13 pedagogi no 

Taizemes. 8. aprīlī viņi ieradās Ādažos, lai 

satiktos ar kolēģiem Ādažu Brīvajā Valdorfa 

skolā, vērotu mācību stundas, klausītos skolas 

orķestra priekšnesumu, mācītos latviešu tau-

tas dejas un rotaļas, izbaudītu latviešu ēdie-

nus, kā arī stāstītu par savu zemi, demon-

strētu videofilmu par Taizemi un savukārt 

mācītu skolas bērniem un skolotājiem dažā-

das taizemiešu spēles, rotaļas un dejas. Vie-

siem bija iespēja arī apskatīt jauno Ādažu 

kultūrizglītības centru, Ādažu mākslas un 

mūzikas skolu, Ādažu čipsu ražotni „Latfood”. 

Ar Ādažu vēsturi, šodienu un nākotnes iece-

rēm tālos viesus iepazīstināja Ādažu novada 

domes priekšsēdētājs Normunds Breidaks 

un viņa vietnieks Pēteris Balzāns.

Taizemes skolotāji pārstāv tās savas valsts 

skolas, kas sadarbojas ar AFS jauniešu 

apmaiņas programmu, kuras ietvaros skolēni 

mācību gada garumā var dzīvot un mācīties 

kādā citā pasaules valstī. Šai programmai 

Latvijā jau ir 20. – jubilejas – gads, tādēļ  

šogad mūsu valstī tiek gaidīti ciemiņi no 

tuvām un tālām zemēm, kuras AFS prog-

rammas ietvaros aktīvi sadarbojas.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas audzēkņi 

sadarbībā ar AFS jauniešu apmaiņas prog-

rammu ir  mācījušies Jaunzēlandē, Japānā, 

nākamajā gadā dosies uz Vāciju un 

Kostariku, savukārt valdorfskola uzņēmusi 

skolēnus no ASV, Venecuēlas, Beļģijas un 

Taizemes. Šī sadarbība ir brīnišķīga iespēja 

veicināt bērnu toleranci, izpratni un veselī-

gu attieksmi pret citu tautību un kultūru 

pārstāvjiem, kā arī apliecināt sevi kā gud-

ras, interesantas un draudzīgas nācijas 

pārstāvi.

Jau putnu čalas, zaļie asniņi un saules 
siltie pieskārieni arvien vairāk sola 
mums vasaras tuvošanos – tātad brīv-
laiks vairs nav aiz kalniem. Ādažu PPII 
„Pasaku valstība” Rīgas gatvē 28b vasarā 
aicina 6 – 12 gadus vecus bērnus piedalī-
ties radošajās dienas nometnēs, kas tiek 
rīkotas no 7.  līdz 18. jūnijam un no 19. 
līdz 30. jūlijam. 

Bērni kopā ar pasaku varoņiem piedalī-

sies dažādās aktivitātēs – Rūķīšu rokdarbu 

darbnīcās, Tarzāna meža virvju trasēs, 

Papaija plostošanas darbnīcā, Princešu teāt-

ra darbnīcās, Trīs sivēntiņu mājiņu būvnie-

cībā, Brēmenes muzikantu instrumentu 

darbnīcās, Pūka pavārkursos, Milžu sporta 

sacensībās, Sprīdīša veiklības stundās, 

Sarkangalvītes meža pastaigās – un galu galā 

tiksies ar  Pepiju ballītē. Nometne – tā ir 

lieliska atpūta! Šeit tiek sastapti jauni draugi 

un gūta noderīga pieredze, apvienots patīka-

mais un lietderīgais. Pieteikšanās līdz 

30. maijam.

Tāpat ir lieliska iespēja visai ģimenei 

atpūsties un mācīties kopā ar mazuļiem, 

pavadot nedēļas nogali „Mazās raganiņas” 

nometnēs. Tās tiek rīkotas Raganā, 

Krimuldas novada „Klāviņās”. Darbības 

laiks – no 2. līdz 4. jūlijam un no 6. līdz 

8. augustam, taču viesošanās laiku var mai-

nīt, un tiks piedāvātas jums izdevīgākās 

dienas. Nometnē kopīgi veidosim „Labo 

domu, darbu un uzvedības grāmatu”, kusti-

nāsim mazos un lielos pirkstiņus rokdarbu 

darbnīcās, gatavosim ,,Labo domu tēju”, 

veicināsim sacensības garu Raganiņas veik-

lības stafetēs, dosimies Raganiņas meža 

taku izaicinājumā, būvēsim un celsim māji-

ņas, gatavosim makšķeres un gaisa pūķus, 

kā arī būs daudzas citas interesantas aktivi-

tātes gan tētiem, gan māmiņām, gan ģime-

nītei kopā. 

Tieši „Mazās raganiņas” nometne ir tā 

vieta, kur laiks paskrien vēja spārniem, iepa-

zīstot jaunus draugus un darbojoties kopā ar 

citiem. Pieteikšanās līdz 15.  jūnijam, vietu 

skaits ierobežots.

Esat laipni gaidīti mūsu pārsteigumu pil-

najās nometnēs! 

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa 

tālruni 26768912 vai rakstiet kael@inbox.
lv   www.pasakuvalstiba.lv

Nometņu vadītāja: Sandra Bukovska, 
apliecības nr. 001-00001.

Āda�u Brīvās Valdorfa skolas viesi � 
skolotāji no Taizemes

Nāc un piedalies  vasaras nometnēs 
kopā  ar �PASAKU VALSTĪBU�!

Taizemes skolotāji viesojas Ādažu novada domē
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Aleksandrs Pankovecs,
SIA „Latvijas propāna gāze” Rīgas un 
Rīgas reģiona komercmenedžeris

Latvijā pēdējo mēnešu laikā vairākkārt 
notikušas gāzes balonu eksplozijas, kuru 
iemesls ir no Krievijas ievestie ar autogāzi 
pildītie un nepareizi pievienotie baloni. 
Arī Ādažu novadā gāzes balonu lietotāji 
vairākkārt griezušies pie SIA „Latvijas 
propāna gāze” speciālistiem ar sūdzībām 
par „lētāk” nopirktajiem no Krievijas 
ievestajiem gāzes baloniem. 

Pasliktinoties finansiālajai situācijai val-

stī, gāzes lietotāji mēģina ietaupīt un aiz-

vien biežāk sadzīves gāzi balonos sāk iegā-

dāties no nelicencētiem tirgotājiem, kuri 

ieved sašķidrināto naftas gāzi no Krievijas 

un fasē Latvijā. Fasēšanas procesā ir konsta-

tēti arī drošības noteikumu pārkāpumi, 

tādējādi apdraudot gāzes lietotāju dzīvību. 

Nereti ir arī gadījumi, kad negodīgi tirgotā-

ji vajadzīgo tilpumu nepiepilda, bet no 

patērētāja samaksu saņem kā par pilnu 

balonu. Tāpēc, mēģinot ietaupīt, pircēji 

nereti pat pārmaksā negodīgajiem tirgotā-

jiem.

Pildīšanas procesā tikai 85% no balona 

tilpuma piepilda ar sašķidrināto gāzi. Ja 

sašķidrinātā gāze šķidrā stāvoklī pilnībā 

aizpildīs gāzes balonu, temperatūrai paaug-

stinoties, tā nesaspiedīsies un spiediens tur-

pinās pieaugt, kā rezultātā ir iespējama eks-

plozija. Tādēļ visi sadzīves gāzes baloni ir 

jāuzpilda ar speciālām iekārtām, vadoties 

pēc gāzes svara.

SIA „Latvijas propāna gāze” nodarbojas 

ar gāzes balonu pārbaudi, uzpildi, tirdznie-

cību un apmaiņu. Sadzīves lietošanai pare-

dzētajos balonos tiek pildīts propāna – 

butāna sašķidrinātās gāzes maisījums. 

Iegādājoties balonu, pircējam tiek izsniegts 

garantijas talons un instrukcija, kā pareizi 

jāpievieno, jātransportē gāzes balons. 

Dažāda tilpuma balonos safasēto gāzi var 

iegādāties ikvienā novadā. Šos balonus var 

atpazīt pēc ventiļa, kuram jābūt apvilktam 

ar termoplēvi (zaļā krāsā). SIA „Latvijas 

propāna gāze” ir vienīgais uzņēmums 

Latvijā, kas pārdoto gāzes balonu defekta 

gadījumā nodrošina diennakts bezmaksas 

avārijas izsaukumu saviem klientiem. 

Avārijas dienesta tālrunis: 80000404.

SIA „Latvijas propāna gāze” Ādažos un 

tuvākajā apkārtnē veic arī gāzes balonu 
piegādi un pieslēgšanu gāzes plītij. 
Pasūtījumus pieņem pa tālruni: 67462653; 
28234400.

Visās SIA „Latvijas propāna gāze” auto-

gāzes uzpildes stacijās iespējams aizpildīt 

iesniegumu un saņemt klienta karti, kura 

dod iespēju iegādāties gāzes balonus šajos 

tirdzniecības punktos ar atlaidi.

Astrīda Spilva,
redaktore

2009. gadā saskaņā ar Rīgas 
rajona reorganizācijas plānu Ādažu 
novada dome pārņēma Rīgas rajo-
na Bērnu un jaunatnes sporta skolu 
un Sporta iniciatīvas centru, izvei-
dojot jaunu iestādi - Pierīgas Bērnu 
un jaunatnes sporta skola. 

Jaunā izglītības iestāde 2010. gada 
14. aprīlī ieguva sešu gadu akreditāci-
ju astoņās profesionālās ievirzes izglī-
tības programmās. Sporta skolā dar-
bojas 4 sekcijas: džudo, orientēšanās 
sports, mākslas vingrošana, volejbols.

Džudo  sekcijas  nodarbības notiek 
Ādažu sporta centrā, Vangažu sporta 
centrā un Carnikavas pamatskolas 
sporta zālē. Orientēšanās sporta sek-
cijas nodarbības notiek Carnikavas 
pamatskolas sporta zālē un brīvā dabā 
Carnikavas novadā. Mākslas vingro-
šanas nodarbības notiek Ķekavas 
sporta centrā. Volejbola sekcijas 
nodarbības –  Ādažu sporta centrā. 
2009./2010. mācību gadā sporta 
skolu apmeklēja 183 audzēkņi. 

Sporta skolas direktore Dagnija 
Puķīte pastāstīja, ka arī pēc sporta 
skolu reorganizācijas svarīgākie  
darbības principi palikuši nemainīgi. 
Galvenie akcenti bērnu un jaunatnes 
sportiskās izaugsmes veicināšanā 
balstīsies uz plašas pieejamības un 
profesionālas treneru darbības 
apvienojumu. 

Tuvāka iespēja iepazīties ar Pierīgas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas pie-
dāvājumu būs septembrī, kad skolā 
tiks rīkota atvērto durvju diena. 

BŪSIM UZMANĪGI, 
lietojot gāzes balonus! SPORTA SKOLA 

SAŅEM 
AKREDITĀCIJU

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
Saskaņā ar Āda�u novada domes 2010.gada 27. aprīļa lēmumu 

Nr.8 & 3.2.1. sabiedriskajai apsprie�anai un atzinumu saņem�anai 
nodota detālplānojuma Āda�u novadā �Senči�, kadastra Nr.8044 012 

0302, 1. redakcija.
Sabiedriskās apsprie�anas termiņ� � trīs nedēļas no sludinājuma 

publicē�anas laikrakstā �Latvijas Vēstnesis� un vietējā pa�valdības 
laikrakstā.

Sabiedriskās apsprie�anas laikā detālplānojuma pirmā redakcija būs 
izstādīta Āda�u novada Būvvaldes telpās. Ar detālplānojuma 

1. redakciju iepazīties un rakstiskus priek�likumus un ierosinājumus 
var iesniegt Āda�u novada Būvvaldē darba dienās darba laikā.

 Ja priek�likuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, prasības 
pieteikums nosūtāms Āda�u novada Būvvaldei, norādot: fiziskām 

personām � vārdu, uzvārdu, personas kodu, pastāvīgās dzīvesvietas 
adresi; juridiskām personām � nosaukumu, reģistrācijas numuru, 

juridisko adresi.
Aicinām piedalīties sabiedriskās apsprie�anas sanāksmē 

2010.gada 31.maijā plkst.16.00 Āda�u novada Būvvaldes telpās.



Noteikumi nosaka neapbūvētu Ādažu 

novada domei (turpmāk tekstā – dome) 

piederošo vai piekrītošo zemesgabalu 

nomas maksas noteikšanas kārtību.

Nomas maksa par neapbūvēta zemesga-

bala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, 

kura platība nav lielāka par 0,2000 ha, tiek 

noteikta 10% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā.

Nomas maksa par neapbūvēta zemesga-

bala iznomāšanu bez apbūves tiesībām, 

kura platība ir lielāka par 0,2000 ha, tiek 

noteikta 5% apmērā no zemesgabala 

kadastrālās vērtības gadā.

Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā 

pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.

Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku 

zaudē Ādažu novada domes 2009.  gada 

22.  decembra saistošie noteikumi Nr.  33 

”Saistošie noteikumi par Ādažu novada 

domei piederošās vai piekrītošās zemes 

nomu un nomas maksas aprēķināšanas 

kārtību”.

8 Ādažu Vēstis 2010. gada 15. maijs
 

22. maijā plkst.16.00
Kultūras centra Ceriņu zālē
Folkloras kopas „Saulgrieži” 
10 gadu jubilejas koncerts

!!!

3., 4., 5. jūnijā
SAIETS „VESELS UN STIPRS ĀDAŽOS”

Rokdarbu izstāde • Foto izstāde  
Radošās darbnīcas, lekcijas  

4. jūnijā plkst.18.00
Kultūras centra Ceriņu zālē

Ādažu mākslas un mūzikas skolas 
IZLAIDUMS

!!!

Par pasākumiem un notikumiem 
Kultūras centrā informēsim 

www.adazikultura.lv
!!!

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRS
Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads LV 2164

Tālr.  67 99 77 64 • 67 99 71 71
info@adazikultura.lv

85 gadu jubileju svin

Anna Broka
Zinaida Kopilova
Viktorija Breidaka

Ādažu novada dome

80 gadu jubileju svin

Pelageja Ose
Silvija Ozoliņa

Antoņina Vanaģele
Nade�da Vi�ņevska 

75 gadu jubileju svin

Intars Pumpurs
Aleksandra Belskaja
Antoņina Karpova
Broņislava Livdāne

70 gadu jubileju svin

Zinaida Austruma
Rasma Bērziņa

Ausma Gambalata
Vera Lubnevska
Ņina Survillo
Lidija Veģe

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
maija mēne�a jubilāriem !

Dieva dārzā daudz ir ziedu,

Pacel acis  - visi mirdz,

Tomēr skaistākais no visiem

Mātes siltā, mīļā sirds.

Lai visām Ādažu māmiņām 

sirdī miers, ģimenē saticība 

un sirsnīgi, mīloši bērni!

Siltus un gaišus sveicienus 

Mātes dienā  sūta Ādažu 

novada politiski represēto 

kluba  priekšsēdētājs 

I. Graudiņš un visi biedri.

Pensionāru kluba 
�Optimists� saiets 
19. maijā plkst. 13.00 

Gaujas ielā  16, 
vecajā domes ēkā. 

Lektors Uldis Biders par 
tēmu �Latvijas eksports�.

Ādažu novada domes 
informāci�as centrs sniedz 
izziņas par Ādažu novada 

uzņēmumiem un iestādēm 
pa tālruni 67996500

14. jūnijā plkst. 12.00
KOMUNISTISKĀ 

GENOCĪDA UPURU 
PIEMIŅAS BRĪDIS 

Baltezera kapos 

Saistošie noteikumi Nr.12
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 

2010. gada 23. marta sēdes lēmumu ( prot. Nr.6§4.8.)

Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada 
domei piederošo vai piekrītošo zemesgabalu  nomas 

maksas noteikšanas kārtību.
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.  pantu un 43.  panta 3.  daļu, 

Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 "Par valsts vai pašvaldības zemes 
nomu" 18. punktu.


