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Atceres, pārdomu un svētku brīdis 

Astrīda spilva,
redaktore

Novembris – Latvijas Valsts svētku 
mēnesis: 18. novembrī svinēsim Latvijas 
Valsts dzimšanas dienu, bet 11. novem-
brī atzīmējām Latvijas Armijas svētku 
dienu, kad godinām Latvijas brīvības cī-
nītājus.

Šī diena arvien tiek uzskatīta arī par 
simbolisku Latvijas augstākā militārā ap-
balvojuma – Lāčplēša Kara ordeņa dibi-
nāšanas dienu. Taču ne jau par ordeņiem 
cīnījās karavīri, bet – par Latviju. Šie vār-
di tad arī kļuva par Lāčplēša Kara ordeņa 
devīzi.  

Kā jau katru gadu, arī šogad, atzīmē-
jot Lāčplēša dienu, novembrī Baltezera 

kapos, aizdedzot svecītes un noliekot 
ziedus, tika godināta kritušo karavīru 
piemiņa. Tā ir tradīcija, kas Ādažos kop-
ta jau gadiem, apliecinot, ka esam piede-
rīgi savai tautai, ka 11. Novembris, tāpat 
kā 18. Novembris, ir tautas pašapziņas, 
lepnuma un svētku diena.

Bermontiāde, cerības uz angļu un 
franču atbalstu, kas saņemts tikai tad, 
kad jaunie latvju puiši, šķērsojot Dau-
gavu, sīvās cīņās par dzimtenes brīvību 
sakāvuši  ienaidnieku, ar savām ziedota-
jām dzīvībām pierādot uzticību jaunajai 
valstij... – Ādažu vidusskolas vēstures 
skolotājas Ritas Ulpes vēsturisko notiku-
mu pārstāsts klātesošajiem piekto klašu 
skolēniem atdzīvina iztēli, domās ļaujot 
tuvināties vēsturisko notikumu ritumam 
un nozīmīgumam. „Tautai, kura nezina 
savu vēsturi, nav nākotnes,” klātesošos 
uzrunā Ādažu novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Pēteris Balzāns, jauno 
klausītāju domās celdams tiltu starp pa-
gātni un tagadni. „Nolieksim galvas va-
roņu priekšā! Viņi cīņās krita arī par to, 
lai jums būtu laimīgas bērnības dienas, 
lai esat Latvijas Valsts cienīgi pilsoņi. Lai 
mūsu Latvija dzīvo 1000 gadu!” 
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Ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 23. oktobrī

Sēdi vada
Pēteris balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
�� Par redakcionāliem labojumiem 25.09.2012. saistošajos no-

teikumos Nr. 28
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu minis-

trijas vēstuli par Ādažu novada domes 2012. gada 25.septembra sais-
tošajiem noteikumiem Nr.28 „Saistošie noteikumi par nekustamā 
īpašuma nodokli Ādažu novadā 2013.gadā”, Ādažu novada dome 
nolēma

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2012. gada 25.septembra saistoša-
jos noteikumos Nr.28 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma 
nodokli Ādažu novadā 2013.gadā” šādus redakcionālus labojumus:

1.1. Izslēgt no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma 
atsauci uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 2.1 daļu 
un 4.pantu;

1.2. papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatoju-
mu ar atsauci uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta 
2.1daļu.
�� Par redakcionāliem labojumiem 28.08.2012. saistošajos no-

teikumos Nr. 26
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu minis-

trijas vēstuli par Ādažu novada domes 2012. gada 28.augusta saisto-
šajiem noteikumiem Nr.26 „Grozījumi Ādažu novada domes saisto-
šajos noteikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu 
novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas 
maksas noteikšanas kārtību”, Ādažu novada dome nolēma

Izdarīt Ādažu novada domes 2012. gada 28.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.26 „Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos no-
teikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada 
pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas no-
teikšanas kārtību”” šādus redakcionālus labojumus:

izslēgt no saistošo noteikumu 1.punktā noteiktās 2011. gada 
25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 27 „Saistošie noteikumi par 
neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo ze-
mesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” 3.punkta redakcijas 
vārdus „vai piekrītoša”. 
�� Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai nedzīvo-

jamās telpās Gaujas ielā 4, Ādažos, Ādažu novadā
Dome nolēma atteikt SIA „Post-Nevada” izsniegt atļauju spēļu 

zāles atvēršanai nedzīvojamās telpās Gaujas ielā 4, Ādažos.
�� Par Atzinības rakstu piešķiršanu

Pamatojoties uz Ādažu novada iestāžu un uzņēmumu vadītāju un 
iedzīvotāju iesniegumiem par Atzinības rakstu piešķiršanu sakarā 
ar Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienu un Izglītības, 
kultūras un sporta jautājumu komitejas atzinumu (22.10.2012.), 

dome nolēma piešķirt Atzinības rakstus par ieguldījumu Ādažu no-
vada attīstībā šādiem novada iedzīvotājiem un iestāžu darbiniekiem: 
Silvija Nora Kalniņš, Elza Skerškāne, Gunita Zvilne, Olga Sidorova, 
Broņislavs Šaicāns, Ivonna Donošaite, Anna Veismane, Arnis Kriš-
topans, Ilgonis Puķītis, Evita Kronberga, Oskars Feldmanis, Rita 
Česone, Barbara Iltnere, Dace Radziņa.
�� Grozījumi Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Vecāku līdzfi-

nansējuma izglītības programmu realizēšanas kārtībā 
Dome nolēma izdarīt Ādažu Mākslas un mūzikas skolas Vecāku 

līdzfinansējuma izglītības programmu realizēšanas kārtībā, kas ap-
stiprināta 2009. gada 25. augustā, šādus grozījumus:

1. Izteikt p. 2.3., 2.4., 2.6. un 4.3. šādā redakcijā:
„2.3. Vecāku ikmēneša līdzfinansējumu izglītības programmu 

realizēšanā, maksāšanas kārtību un laiku nosaka un apstiprina Āda-
žu novada dome. 

2.4. Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts:
2.4.1. ja skolā mācās 1 audzēknis no ģimenes:
2.4.1.1. par mācībām vienā izglītības programmā vecāku līdzfi-

nansējums 10 Ls mēnesī;
2.4.1.2. par mācībām divās izglītības programmās 15 Ls mēnesī;
2.4.2. ja skolā mācās 2 audzēkņi no ģimenes:
2.4.2.1. par mācībām vienā izglītības programmā katram bērnam 

7,50;
2.4.2.2. par viena bērna mācībām divās programmās 15 Ls, par 

otra bērna mācībām vienā programmā 5 Ls;
2.4.2.3. par abu bērnu mācībām divās programmās katram 10 Ls 

mēnesī;
2.4.3. ja skolā mācās 3 audzēkņi no ģimenes:
2.4.3.1. neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita par katru 

bērnu 6,50 Ls mēnesī;
2.4.4. ja skolā mācās 4 audzēkņi no ģimenes:
2.4.4.1. neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita par katru 

bērnu 5 Ls mēnesī;
2.4.5. ja skolā mācās 5 audzēkņi no ģimenes:
2.4.5.1. neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita par katru 

bērnu 4 Ls mēnesī.
2.6. Vecāku līdzfinansējums tiek iekasēts, naudu iemaksājot Āda-

žu Mākslas un mūzikas skolas norēķinu kontā uz Ādažu novada do-
mes grāmatvedības izrakstīto rēķinu pamata.

4.3. Audzēkņiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, 
līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības skolā, līdzfi-
nansējums netiek atmaksāts.”

2. Grozījumi piemērojami ar 2012. gada 1.oktobri.
�� 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. novembris
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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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 28
APSTIPRINĀTI ĀDAŽU NOVADA DOMES 2012. GADA 25. SEPTEMBRA SĒDĒ, PROTOKOLS NR.14§4.1 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI ĀDAŽU NOVADĀ 2013. GADĀ 
PASKAIDROjUMA RAKSTS

PASKAIDROjUMA RAKSTA SADAļAS NORĀDĀMĀ INfORMĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk tekstā – Likums) 1.panta otrās daļas 9.1 punkts nosaka, ka ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi 
ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas, un otrā1 daļa nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves 
– laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ja pašvaldība to ir noteikusi savos saistošajos noteikumos, 
kas izdoti līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim. Likuma 3.panta pirmā4 daļa nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību 
apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja 
to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā izdod ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1.oktobrim, un 9.panta 
2.daļa nosaka, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta 
piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums 
tiek apturēts likumā „Par nodokļiem un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja iznomātājs ir 
iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

 Nodokļu maksātājiem, ņemot vērā šī brīža ekonomisko situāciju valstī, ir jau pietiekami liels nodokļa slogs, līdz ar to dzīvojamo māju 
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, nebūtu apliekamas ar nodokli. Savukārt inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti 
kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai, līdz ar to apliekami ar nekustamā īpašuma 
nodokli. Lai veicinātu Ādažu novada administratīvās teritorijas sakoptību un cilvēku drošību, vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves ir apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli.

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Saistošie noteikumi, ņemot vērā likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” doto pilnvarojumu, nosaka papildus likumā noteiktos 
ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos īpašumus (inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transporta līdzekļu maksas 
stāvlaukumi, un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves) un neapliekamos īpašumus (dzīvojamo māju 
palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2), un nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu 
Ādažu novadā 2013.gadā.

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1. I nženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transporta līdzekļu maksas stāvlaukumi, un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves nav klasificētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

 Palīgēkas, kuras pārsniedz 25 m2, pašvaldības budžetu ietekmē LVL 28’880.00.

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, juridiskās personas un uz līguma 
vai citas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir šāds īpašums 
– inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transporta līdzekļu maksas stāvlaukumi; vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku 
drošību apdraudošas būves; dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 –, kā arī fiziskas, juridiskās personas un uz 
līguma vai citas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuriem ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

4.2.  Personām, kuru īpašumā 2013.gadā būs dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, būs atvieglots nodokļu 
slogs. Savukārt personu, kuru īpašumā 2013.gadā būs inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā transporta līdzekļu maksas 
stāvlaukumi, un vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, nodokļu slogs palielināsies.

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 nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.¹daļu , 3. pantu un 9. panta 2. daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka ar nekusta-
mā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos īpašumus un nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu Āda-
žu novadā 2013. gadā.

2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja pa-
līgēkas platība pārsniedz 25 m2.

3. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves — laukumus, kas tiek 
izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

4. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar 
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes 
kadastrālās vērtības.

5. Administratīvais akts – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņo-
juma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samak-
sas termiņa iestāšanās brīža.

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Ādažu Vēstis”. 
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 NOTEIKUMI NR. 30

 Apstiprināti Ādažu novada domes 25.09.2012. sēdē, protokols Nr.14§4.3

SAISTOŠIE NOTEKUMI PAR ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZfINANSĒjUMU 
DAUDZDZĪVOKļU DZĪVOjAMO MĀjU ENERGOEfEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANAI

PASKAIDROjUMA RAKSTS

PASKAIDROjUMA RAKSTA SADAļAS NORĀDĀMĀ INfORMĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – likums) 27.2 panta otrās daļas 4. punkts nosaka, 
ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot 
finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā. 

1.2. Likuma 27.2 panta piektā daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā palīdzība, un palīdzības 
apmēru nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos.

1.3. Lai veicinātu mājokļu energoefektivitātes paaugstināšanu daudz dzīvokļu dzīvojamās mājās un nodrošinātu dzīvojamā 
fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu, pašvaldība var sniegt finansiālu atbalstu budžeta ietvaros.

2.  Īss projekta satura izklāsts
2.1. Noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus, kārtību un apmēru, kādā tā 

līdzfinansē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumus.

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1. Paredz budžeta izdevumus noteikumos paredzētajam mērķim noteikto līdzekļu apmērā.

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 dzīvojamo māju īpašnieki(-s), 
kuri vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumus.

4.2.  Noteikumi sekmē energoefektivitātes pasākumu veikšanu.

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1.  Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome, kā arī amatpersonas, 
kuras pilnvarotas izlemt noteikumos minētos jautājumus.

5.2.  Noteikumi paredz kārtību, kādā dzīvojamo māju īpašnieki(-s) var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu.

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 jautājumu komitejas sēdē 
un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, kā arī sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos, izvērtējot lietderības apsvērumus. 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu 

I. LIetotIe terMINI
1. Pašvaldības līdzfinansējums – Āda-

žu novada pašvaldības finansējums daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai.

2. energoaudits – sistemātiska pro-
cedūra, kuras mērķi ir iegūt pareizu infor-
māciju par esošo enerģijas patēriņu ēkā un 
noteikt faktorus, kas ietekmē šo patēriņu, kā 
arī noteikt un salīdzināt ekonomiski izdevī-
gākos energoefektivitātes pasākumus.

3. Atbalstāmās izmaksas – izmaksas, 
kuru segšanai saskaņā ar šiem noteikumiem 
Ādažu novada pašvaldība piešķir līdzfinan-
sējumu.

4. Pretendents – daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas īpašnieki.

II. VIsPĀrīGIe jAutĀjuMI
5. Saistošie noteikumi (turpmāk – no-

teikumi) nosaka Ādažu novada pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumus, 

kārtību un apmēru, kādā Ādažu novada 
dome (turpmāk – dome) līdzfinansē daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitā-
tes pasākumus.

6. Noteikumu mērķis ir sekmēt mājokļu 
energoefektivitātes paaugstināšanu daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu 
dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu 
efektīvu izmantošanu.

III. PreteNDeNtIeM IzVIrzĀ-
MĀs PrAsībAs

7. Pretendentiem daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju energoefektivitātes līdzfinansēju-
ma saņemšanai jāatbilst šādām prasībām:

7.1. māja atrodas Ādažu novada admi-
nistratīvajā teritorijā;

7.2. dzīvokļu īpašnieku kopība nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pie-
ņēmusi lēmumu veikt mājas energoaudi-
tu, energoefektivitātes paaugstināšanas 
vai renovācijas pasākumus (ja ir jālikvidē 

terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai 
citas katastrofas sekas), apmaksāt ar to 
saistītos izdevumus, kā arī par šim mēr-
ķim nepieciešamo finanšu līdzekļu iegu-
ves veidu;

7.3. māja ir nodota ekspluatācijā laikā 
līdz 2000.gadam;

7.4. māja ir sadalīta dzīvokļu īpašumos 
un vienam īpašniekam pieder ne vairāk kā 
25% no kopējā dzīvokļu īpašumu skaita. 
Norādītais procentuālais sadalījums neat-
tiecas uz pašvaldībai piederošiem dzīvokļu 
īpašumiem;

7.5. mājas kopējā platība ir lielāka par 
300 m2 un neapdzīvojamo telpu platība ne-
pārsniedz 25% no mājas kopējās platības;

7.6. māja ir pārņemta dzīvokļu īpaš-
nieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzī-
vokļu īpašnieku kopība), biedrība vai cita 
reģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība) vai 
par mājas pārvaldīšanu un apsaimniekoša-
nu ir noslēgts pārvaldīšanas līgums;
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7.7. pilnvarotā persona nav atzīta par 
maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanā-
cijas vai tiesiskās aizsardzības procesā, tās 
saimnieciskā darbība nav izbeigta un tā ne-
atrodas likvidācijas procesā;

7.8. mājas dzīvokļu īpašnieku kopējais 
parāda apmērs par saņemtajiem komunāla-
jiem pamatpakalpojumiem (apkure, aukstais 
ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu 
izvešana) un pārvaldīšanu (apsaimniekoša-
nu) par pēdējiem 12 mēnešiem nepārsniedz 
20%;

7.9. pretendents vai tā pilnvarotā per-
sona pašvaldībai nav sniegusi nepatiesu 
informāciju vai tīši maldinājusi saistībā ar 
plānoto energoefektivitātes pasākumu īste-
nošanu vai dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē 
pieņemto lēmumu tiesiskumu;

7.10. pretendents nav saņēmis finansēju-
mu (līdzfinansējumu) par šajos noteikumos 
noteiktajām atbalstāmajām izmaksām no 
Eiropas Savienības finanšu avotiem, pašval-
dības vai valsts budžeta līdzekļiem.

IV. AtbALstĀMĀs IzMAksAs 
uN PAšVALDībAs LīDzfINANsē-
juMA APjoMs

8. Pašvaldības līdzfinansējuma atbals-
tāmās izmaksas daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju energoefektivitātes pasākumiem tiek 
attiecinātas uz energoaudita veikšanu un re-
novācijas būvprojekta vai vienkāršotās reno-
vācijas tehniskās dokumentācijas izstrādi.

9. Pašvaldības līdzfinansējums kopējais 
apjoms viena gada ietvaros tiek noteikts sa-
skaņā ar pašvaldības budžetu.

10. Pašvaldības līdzfinansējums energo-
efektivitātes pasākumiem tiek piešķirts:

10.1. energoaudita veikšanai – 100% ap-
mērā no mājas energoaudita izmaksām, bet 
ne vairāk kā Ls 300;

10.2. tehniskā projekta izstrādei – 50% 
apmērā, bet ne vairāk kā Ls 1000.

V. IesNIeGuMu IesNIeGšANAs, 
reģIstrĀcIjAs uN IzskAtīšA-
NAs kĀrtībA

11. Līdzfinansējuma saņemšanai 
pretendenta/-u pilnvarotā persona iesniedz 
domei adresētu iesniegumu ar pielikumiem 
(pielikumā).

12. Pretendentu atbilstību šo noteikumu 
prasībām izvērtē domes šim mērķim izvei-
dota Līdzfinansējuma vērtēšanas komisija 
(turpmāk – komisija) 10 (desmit) darba die-
nu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, 
pieņemot vienu no šādiem lēmumiem:

12.1. par iesnieguma reģistrēšanu, ja 
pieteikums un tam pievienotie dokumenti 
atbilst šo noteikumu prasībām;

12.2. par atteikumu reģistrēt iesniegu-
mu, ja pieteikums un tam pievienotie doku-
menti neatbilst šo noteikumu prasībām vai 
sniegtas nepatiesas ziņas.

13. Komisija par 12.punktā minēto lēmu-
mu rakstveidā informē pretendentu.

14. Iesniegumu izvērtēšana notiek to re-
ģistrācijas secībā. Komisija nosaka piešķira-
mo pašvaldības līdzfinansējuma daļu latos 
katram pretendentam, pamatojoties uz šajos 
noteikumos noteiktajiem nosacījumiem un 
iesniegtajiem dokumentiem, nepārsniedzot 
pašvaldības budžetā šim mērķim paredzē-
tos līdzekļus un šajos noteikumos noteiktos 
līdzfinansējuma apjomus.

15. Ja komisijai, vērtējot iesniegumu, ro-
das šaubas par izmaksu atbilstību vidējām 
tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pre-
tendentam sniegt paskaidrojumus. Gadīju-
mā, ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, 
komisija ir tiesīga tās izslēgt no atbalstāma-
jām izmaksām pašvaldības līdzfinansējuma 
aprēķināšanai.

16. Ja komisijas atbalstīto iesniegumu 
kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz 
attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā pa-
redzēto, pretendents pašvaldības līdzfinan-
sējumu var saņemt pirmām kārtām (atbil-
stoši reģistram), tiklīdz līdzekļi budžetā tiek 
iedalīti.

17. Komisija sagatavo domes lēmuma 
projektu par līdzfinansējuma piešķiršanu.

18. Lēmumu par pašvaldības līdzfinansē-
juma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt 
pieņem dome.

19. Lēmums par atteikumu piešķirt paš-
valdības līdzfinansējumu var tikt pieņemts 
nepietiekama finansējuma dēļ, gadījumos, 
ja attiecīgā pašvaldības budžeta ietvaros pie-
šķirtais finansējums jau ir izlietots.

20. Pēc pozitīva domes lēmuma pieņem-
šanas tiek noslēgts līgums ar pretendentu 
par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un 
informācija tiek publicēta Ādažu novada 
pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv.

21. Līgumus par pašvaldības līdzfinansē-
juma saņemšanu slēdz dome un pretendents. 
Līgumā norāda, kādā kārtībā un termiņos 
tiek segtas izmaksas, ņemot vērā domes lēmu-
mā noteiktos apmērus, samaksas termiņus un 
kārtību, kādā tiek pieņemts veiktais darbs.

22. Pretendenta pienākums ir 30 (trīsdes-
mit) darba dienu laikā pēc domes lēmuma 
paziņošanas parakstīt līgumu par pašvaldī-
bas līdzfinansējuma saņemšanas kārtību un 
iesniegt domei līguma kopiju (uzrādot oriģi-
nālu) par energoaudita veikšanu vai tehniskā 
projekta izstrādi.

23. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto 
darbu kvalitātes un apjoma kontroli.

24. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc paš-
valdības pieprasījuma ir pienākums rakstiski 
informēt par domes atbalstīto darbu izpildes 
gaitu.

25. Pretendents 3 (trīs) mēnešu laikā pēc 
līguma noslēgšanas par pašvaldības līdzfi-
nansējuma saņemšanu energoaudita veikša-
nai, pabeidz darbus un iesniedz domei:

25.1. darbu izpildītāja rēķina par ener-
goaudita veikšanu kopiju (uzrādot oriģinā-
lu);

25.2. veiktā energoaudita dokumentāci-
jas kopiju (uzrādot oriģinālu).

26. Pretendents 6 (sešu) mēnešu laikā pēc 
līguma noslēgšanas par pašvaldības līdzfi-
nansējuma saņemšanu energoefektivitātes 
pasākumu tehniskā projekta izstrādei, pa-
beidz darbus un iesniedz domei:

26.1. izpildītāja rēķina par tehniskā pro-
jekta izstrādi kopiju (uzrādot oriģinālu);

26.2. tehniskā projekta nodošanas-pie-
ņemšanas akta kopiju (uzrādot oriģinālu).

27. Pašvaldības līdzfinansējums tiek iz-
maksāts pretendentam, pārskaitot to uz 
pretendenta pilnvarotās personas norādīto 
norēķinu kontu 20 (divdesmit) darba dienu 
laikā no noteikumu 25. un 26. punktā no-
teikto dokumentu saņemšanas domē. 

28. Pretendents, ne vēlāk kā 20 (div-
desmit) darba dienu laikā no pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanas, iesniedz domē 
samaksas dokumenta kopiju (uzrādot oriģi-
nālu) par energoaudita/ tehniskā projekta 
izstrādes veikšanu.

29. Ja darbi netiek pabeigti un dokumen-
ti nav iesniegti noteiktajos termiņos, preten-
dents atmaksā pašvaldības samaksāto līdzfi-
nansējumu pilnā apjomā 1 (viena) mēneša 
laikā no pašvaldības pieprasījuma saņemša-
nas dienas.

30. Gadījumā, ja iesniegumam pievieno-
tajos dokumentos uzrādītajās atbalstāmajās 
izmaksās un darbu pieņemšanas-nodošanas 
aktā norādītajās izmaksās ir konstatēta at-
šķirība, komisija ir tiesīga pārskatīt lēmumu 
par pašvaldības līdzfinansējuma apjomu. 
Šajā gadījumā pašvaldības līdzfinansējuma 
apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji pie-
šķirto.

VI. NosLēGuMA jAutĀjuMI
31. Noteikumu 12.punkta kārtībā pie-

ņemto lēmumu par apstrīdēt Ādažu novada 
domē.

32. Noteikumi stājas spēkā pēc to publi-
cēšanas Ādažu novada pašvaldības laikrakstā 
„Ādažu Vēstis”.

Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var 
iepazīties Ādažu novada mājas lapā www.
adazi.lv. 
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 31
APSTIPRINĀTI ĀDAŽU NOVADA DOMES 2012. GADA 25. SEPTEMBRA SĒDĒ, PROTOKOLS NR.14§4.4 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR KOKU cIRŠANU ĀRPUS MEŽA  
ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAjĀ TERITORIjĀ 

PASKAIDROjUMA RAKSTS

PASKAIDROjUMA RAKSTA SADAļAS NORĀDĀMĀ INfORMĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  2012. gada 02. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. pants nosaka, ka „vietējās 
pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus par koku ciršanu ārpus meža, nosakot koku ciršanas izvērtēšanas kārtību un publiskās 
apspriešanas procedūras kārtību, kā arī sabiedrībai nozīmīgus gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu. 

1.2.  Meža likuma 8. panta otrā daļa nosaka, ka vietējā pašvaldība savos saistošajos noteikumos par koku ciršanu ārpus meža pilsētas un ciema 
teritorijā nosaka zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu, kā arī šo zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas 
kārtību. 

2.  Īss projekta satura izklāsts
2.1.  Saistošajos noteikumos tiek noteikta kārtība, kādā tiek saskaņota koku ciršana ārpus meža Ādažu novada administratīvajā teritorijā, 

amatpersonas, kuras izsniedz atļaujas koku ciršanai, kā arī zaudējumu atlīdzības aprēķināšanas kārtība par dabas daudzveidības 
samazināšanu.

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1.  Nav attiecināms 

4.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1.  Tiešas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.
4.2.  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo 

īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji (lietotāji).
4.3.  Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, higiēniskas, ekoloģiski tīras un drošas vides veidošanu un uzturēšanu 

novada administratīvajā teritorijā.

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām

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

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 Meža likuma 8.panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 2. maija noteikumu Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus 
meža” 22.punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama koku 
ciršana ārpus meža Ādažu novada administratīvajā te-
ritorijā, koku ciršanas publiskās apspriešanas kārtību un 
gadījumus, kad rīko publisko apspriešanu, kā arī zaudē-
jumu atlīdzības aprēķināšanas kārtību par dabas daudz-
veidības samazināšanu.

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridis-
kām personām, kuras Ādažu novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža.

II. Koku ciršanas noteikumi
3. Attiecīgās zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja, 

vai to pilnvarotas personas (turpmāk tekstā – Persona), 
kura vēlas veikt koka ciršanu, iesniegumu par koku cirša-
nu ārpus meža Ādažu novada administratīvajā teritorijā 
izskata un lēmumus pieņem Ādažu novada būvvalde.

4. Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana 
par koku ciršanu ārpus meža, lēmumu pieņem Ādažu 
novada dome.

5. Persona iesniedz Ādažu novada būvvaldē rakstvei-
da iesniegumu (Pielikums).

6. Būvvaldes amatpersona pirms lēmuma par koku 
ciršanu pieņemšanas veic koka apsekošanu dabā un iz-
vērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību 
normatīvajiem aktiem.

7. Koku ciršanas atļauja ir derīga vienu gadu no iz-
sniegšanas brīža.

8. Būvvaldes lēmums par atļauju koku ciršanai ārpus 
meža vai motivēts atteikums ir apstrīdams Ādažu novada 
domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. Ādažu nova-
da Administratīvo aktu strīdu komisijas lēmums un Āda-
žu novada domes lēmums ir pārsūdzams Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā.

III. Publiskā apspriešana 
9. Publiskās apspriešanas procedūru rīko, ja Ādažu 

novada teritorijā ārpus meža paredzēta koku izciršana 
publiski pieejamos objektos.

10. Publisko apspriešanu nodrošina pašvaldība.
11. Pašvaldība paziņojumu par publisko apsprieša-

nu publicē Ādažu novada pašvaldības laikrakstā „Ādažu 
Vēstis”.

12. Publiskās apspriešanas sākuma datumu norāda 
publikācijas paziņojumā. Publiskās apspriešanas ilgums 
nedrīkst būt mazāks par 30 dienām.

13. Publiskās apspriešanas procedūra uzskatāma 
par notikušu arī tad, ja pēc publiskās apspriešanas 
beigām nav saņemts neviens sabiedrības ierosinā-
jums. Publiskās apspriešanas rezultātus apstiprina 
Ādažu novada dome.

IV. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzinā-
šanas kārtība 

14. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudz-
veidības samazinājumu saistībā ar koku ciršanu ciemu 
teritorijās (turpmāk - Zaudējumu atlīdzība), ko aprēķina 
pēc formulas:

Z = K
D
 x K

s
 x K

I
 x K

A
 x K

V
 x PK, kur

Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls), 
K

D
 – koka caurmēra koeficents, kas vienāds ar at-

tiecīgā koka caurmēru centimetros 1,3 m augstumā no 
sakņu kakla (cm), 

K
s
 – koka sugas koeficients, ko nosaka atkarībā no 

koka sugas,
K

I
 – koka ciršanas iemesla koeficients, 

K
A

 – apdzīvotas vietas koeficients, 
K

V
 – koka atrašanās vietas koeficients;

PK – pašvaldības koeficients – 0,2.
15. Saistošajos noteikumos noteiktie koeficienti ir 

saskaņā ar LR MK 02.05.2012. noteikumu Nr.309 „Notei-
kumi par koku ciršanu ārpus meža” 3.pielikumu.

16. Personām, kuras patvaļīgi veikušas koku ciršanu, 
jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazi-
nāšanu. 

V. Noslēguma jautājumi 
17. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 
Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu var iepazī-

ties Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv.  
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Paziņojums  
PAr PAredzētAS dArbĪbAS IetekmeS uz VIdI 

NoVērtējumA SĀkotNējo SAbIedrISko APSPrIešANu
Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie 

tīkli” informē par plānoto paredzēto dar-
bību „Igaunijas – Latvijas trešais elektro-
pārvades tīkla starpsavienojums”. 

Šīs darbības rezultātā paredzēts rekons-
truēt esošas elektropārvades līnijas, kā arī 
izbūvēt jaunu posmu, lai nodrošinātu pēc 
iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus 
un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un 
jaunām teritorijām un īpašumiem, elektro-
pārvades tīkla „Igaunijas – Latvijas trešais 
starpsavienojums” elektropārvades līniju re-
konstrukciju plānots veikt pa jau esošajām 
elektropārvades līniju trasēm. Jaunu 330 kV 
elektropārvades līniju paredzēts izbūvēt ti-
kai posmā no Rūjienas līdz Igaunijas robe-
žai. Elektropārvades līnijas orientējošais ko-
pējais garums atkarībā no izvēlētā varianta 
ir 210 km. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts 
paaugstināt elektropārvades līnijas balstus, 
izvietot tos retāk un uz viena elektropārva-
des līnijas balsta izvietot dažāda sprieguma 
vadus. Projekta uzdevums ir attīstīt elektro-
enerģijas tirgu Baltijas jūras reģionā, palieli-
nāt enerģijas piegādes drošumu reģionā un 
nodrošināt enerģētikas koridoru starp Zie-
meļeiropu un Centrāleiropu. 

Iespējami divi alternatīvi risinājumi  – 
esošās 110 kV elektropārvades līnijas re-

konstrukcija maršrutā Rūjiena – Aloja – 
Limbaži – Salacgrīva – Rīga (Rīgas TEC-2) 
vai esošās 110/330 kV elektropārvades līni-
jas rekonstrukcija maršrutā Rūjiena – Val-
miera – Inčukalns – Salaspils.

Vides pārraudzības valsts birojs, pama-
tojoties uz likuma „Par ietekmes uz vidi 
novērtējumu” 4. pantu un šā likuma 1. pie-
likuma „Objekti, kuriem ietekmes uz vidi 
novērtējums nepieciešams” 26. pantu, un 
uz a/s „Latvijas elektriskie tīkli” iesnieguma 
pamata 2012. gada 8. oktobrī ir pieņēmis 
lēmumu Nr. 502 par ietekmes uz vidi no-
vērtējuma procedūras piemērošanu šai pa-
redzētajai darbībai. 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 83 „Kār-
tība, kādā novērtējama paredzētās darbības 
ietekme uz vidi” (25.01.2012.) prasībām, 
paredzētās darbības ierosinātājs a/s „Lat-
vijas elektriskie tīkli” 12.12.2012. plkst. 
16.00 Ādažu kultūras centrā (Ādažos, 
Gaujas ielā 33A) organizē paredzētās 
darbības sākotnējās sabiedriskās apsprie-
šanas sanāksmi.

Interesenti iegūt informāciju par pare-
dzēto darbību un iepazīties ar sagatavota-
jiem materiāliem var a/s „Latvijas elektriskie 
tīkli” (Dārzciema ielā 86, Rīgā) interneta 
mājaslapā www.let.lv. 

Paziņojums 
PAr būVNIecĪbAS IecereS NodošANu PubLISkAI 

APSPrIešANAI
Garkalnes novada būvvalde paziņo, ka, pamatojoties uz būvniecības likuma 12.panta (1)punktu, 

01.04.1997. Lr mk noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 35.punktu un Lr mk 22.05.2007. notei-
kumu Nr.331 „Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 5. un 9.punktu tiek pagarināta publiskā 
apspriešana būvniecības ierosinātāja SIA „tele tower”, reģ. Nr.40103257495 iecerei mobilo sakaru bāzes 
stacijas būvniecībai zemes īpašumā “rīgas pilsētas meža fonds”, Garkalnes novadā (kadastra numurs 8060 
006 0334, kad.apz. 8060 003 0274. Sakarā ar to, ka būvniecības iecere ietekmē Ādažu novada teritoriju un 
par publiskās apspriešanas norisi, Ādažu novadā dzīvojošie iedzīvotāji, netika informēti – nododot publiskās 
apspriešanas materiālus Ādažu novada būvvaldē izvērtēšanai.

kontaktpersona: Gatis rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: gatis@tkprojekti.lv. 

būves ierosinātājs: SIA „tele tower”, reģ. Nr. 40103257495, uriekstes iela 2A-24, rīga, LV-1005. 

Projektētājs: SIA „tk Projekti”, reģ.Nr.40103346971, bērzu iela 3-24, ropaži, ropažu novads, LV-2135, 
kontaktpersona: Gatis rudzītis, tālrunis 29167639, e-pasts: gatis@tkprojekti.lv

būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks: no 2012.gada 8.novembra – 2012.gada 6.decembrim. 
šajā laikā apskatāmi informatīvie materiāli un iesniedzamas atsauksmes Ādažu novada būvvaldes telpās un 
Garkalnes novada būvvaldes telpās.

SIA „ĀDAŽU 
NAMSAIMNIEKS” 

AIcINA PIeteIktIeS 
SAņemt SAVu rēķINu 

eLektroNISkI
taupīsim papīru un saudzēsim dabu! Piesakie-

ties saņemt savu SIA „Ādažu Namsaimnieks” rēķinu 
elektroniski pa tālr.67997690, 20424224 vai rakstot 
uz e-pastu: namsaimnieks@adazi.lv.

SIA „Ādažu Namsaimnieks” jauna banka un 
norēķinu iespējas

Veicot klientu maksājumu paradumu izpēti, 
esam secinājuši, ka liela daļa ādažnieku, izdarot mak-
sājumus par komunālajiem pakalpojumiem, izmanto 
a/s Swedbank. tādēļ, lai uzlabotu klientu apkalpoša-
nas servisu un padarītu norēķinus par komunālajiem 
pakalpojumiem ērtākus, SIA „Ādažu Namsaimnieks” 
ir atvēris kontu a/s Swedbank.

Saņemot rēķinus, lūdzam pievērst uzmanību, 
jaunajiem bankas rekvizītiem!

Sakarā ar to, ka GE Money Bank ir slēgusi savu 
Ādažu filiāli, esam uzsākuši sadarbību ar Maxima Lat-
via par norēķinu iespējām Maxima lielveikalā Ādažos.

šī norēķinu kārtība ir ļoti vienkārša un derēs 
tiem, kas neizmanto internetbanku norēķinu veikša-
nai. jums tikai jādodas ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” 
rēķinu uz Maxima lielveikalu un kasē jāveic norēķins.

tāpat atgādinām, ka joprojām ir iespējams iz-
mantot Latvijas Pasts pakalpojumus.

Sacīts – Darīts,
„Ādažu Namsaimnieks”

SIA „ĀdAžu NAmSAImNIekS”
AIcINA SAvĀ komANdĀ 

SANtehNIķI
Prasības pretendentam:

• labas latviešu un krievu valodas 
zināšanas;

• labas iemaņas vara cauruļu lodēšanā 
(ar cietlodi un mīkstlodi), PPR cauruļu 
savienošanā ar kausēšanas metodi, 
vēlamas prasmes darbā ar gāzes 
metināšanas iekārtu;

• vispārējas zināšanas par ūdens 
apgādes, kanalizācijas un apkures 
sistēmu darbības principiem;

• B kategorijas vadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam stabilu darba vietu 
Ādažos uz pilnu slodzi, konkurētspējīgu 

atalgojumu, sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz 
e-pastu agris@adazi.lv



8 Ādažu Vēstis 2012. gada 15. novembris

ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA IR UZSĀKUSI NEREģISTRĒTU 
cITU ĪPAŠNIEKU BūVjU DEKLARĒŠANU UN IERAKSTĪŠANU  

VALSTS KADASTRA REģISTRĀ
Viens no priekšnoteikumiem nekustamā īpašuma nodok-

ļa aprēķināšanai ir būves reģistrācija. Līdz šim pirms reģis-
trācijas bija jāveic pilna būves kadastrālā uzmērīšana, kas 
Ādažu novada pašvaldībai prasītu ievērojamus, ar potenciāli 
iekasētā nodokļa apmēru nesamērojamus finanšu resursus. 
Patlaban, pamatojoties uz 2012.gada 3.maija Ministru ka-
bineta noteikumiem Nr.263 „kadastra objekta reģistrācijas 
un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”, būves kadastra 
reģistrā var reģistrēt uz pašvaldības iesniegtas deklarācijas 
pamata. 

Saskaņā ar pašvaldības rīcībā esošiem datiem ir apzinātas vairāk 
nekā 400 būves, kas nav reģistrētas Valsts Kadastra reģistrā. Pašval-
dība ir sākusi izmantot tai doto iespēju ierakstīt Kadastra reģistrā 
tās būves, kuru īpašnieki nav to izdarījuši paši. Informējam, ja agrāk 
nereģistrēta ēka tiek iekļauta Kadastra reģistrā, pašvaldībai ir tie-
sības jau pēc mēneša nosūtīt ēkas īpašniekam nekustamā īpašuma 
nodokļa paziņojumu. 

Pašvaldības atbildīgās personas par informācijas sagatavo-
šanu būvju deklarēšanai Kadastra reģistrā ir būvvaldes vadītāja 
D.Medniece un nekustamā īpašuma speciālists V.Kukks. 

SIA „ĀdAžu ŪdenS” Informē
Informējam, ka norēķinus bez komisijas 

maksas par SIA „Ādažu Ūdens” sniegtajiem 
pakalpojumiem var veikt Ādažu novada domes 

kasē Gaujas ielā 33A, Ādažos. 

DArbA lAIkS:

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

SIA „Ādažu Ūdens” norēķinu konts:  
lV71HAbA0551032620033, a/s Swedbank.

Klāt Ziemassvētku labdarības akcija!
Kā jau katru gadu, arī šogad Ādažu novada domes Sociālais dienests rīko Ziemassvētku labdarī-

bas akciju. Tā sāksies 17. decembrī, lai ar dāvanām un sētku eglītēm iepriecinātu  
bērnus invalīdus, pirmās grupas invalīdus, vientuļos pensionārus,  

daudzbērnu ģimenes un trūcīgos iedzīēotājus.
Visi uzņēmēji un iedzīēotāji, kuri vēlas pieēienoties, laipni lūgti ziedot  

savas firmas produkciju vai naudas līdzekļus. 
Ādažu novada dome, Gaujas iela 33 A, LV-2164, reģ.Nr.90000048472

Valsts kase, Konts LV23TREL9802419022000.

Ieva Roze, Sociālā dienesta vadītāja,
tālr. 67997977, mob.tālr. 29451628

Privātā Pirmsskola 
„Patnis”, 
pārceļoties uz jaunām, plašām 
telpām Podniekos, Ūbeļu ielā 13, 
aicina savā pulkā bērniņus no 1 
līdz 7 gadiem. 

Plašas rotaļu telpas, sporta zāle un rotaļu 
laukums, dabas taku tuvums garām 

pastaigām un radošs pedagogu kolektīvs – 
viss, kas nepieciešams bērniņa  

harmoniskai attīstībai.

Informācija pa tālruni 27877275,  
mājas lapa: www.patnis.lv
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ĀDAŽU PAŠVALDĪBAS POLIcIjA RĪKO KONfERENcI
Andra veipa,
Ādažu pašvaldības policijas  
vecākā inspektore

2012. gada 7. novembrī notika Āda-
žu pašvaldības policijas rīkotā praktiskā 
konference „tiesības aizsardzības un 
uzraudzības dienestu loma sabiedriskās 
drošības nodrošināšanā Ādažu novadā”, 
kuras mērķis bija apzināt tiesību aizsar-
dzības un uzraudzības dienestus, kuri 
strādā Ādažu novada teritorijā, un izvei-
dot sadarbību starp iestādēm sabiedrī-
bas kārtības un drošības garantēšanai.

Konferenci atklāja Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns, 
kurš izteica pateicību konferences dalībnie-
kiem par piedalīšanos un novēlēja izveidot 
sadarbību sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanai. Ādažu pašvaldības policijas priekš-
nieks Oskars Feldmanis prezentēja izvei-
doto pašvaldības policiju, prioritātes un 
paveiktos darbus, kā arī aicināja dienestus 
veidot sadarbības iespējas. 

Konferencē uzstājās Nacionālo bruņo-
to spēku (NBS) Ādažu garnizona Ādažu 

un Sējas novada Sauszemes spēku koman-
dieris pulkvedis Dzintars Roga un majors 
Kaspars Pudāns, kuri stāstīja par NBS ie-
spējām un sadarbību ar Ādažu pašvaldības 
policiju, par administratīvo pārkāpumu un 
citu likumpārkāpumu novēršanu militārās 
dislokācijas vietās, apsargājamos objektos, 
kā arī par palīdzības iespējām civilās aizsar-
dzības plāna ietvaros – nekavējoties iesais-
tīties ugunsdzēsības, avārijas un glābšanas 
darbos.

Militārās policijas štāba priekšnieks ma-
jors Ēvalds Kairišs iepazīstināja ar iestādes 
struktūru, uzdevumiem, atbalsta un sa-

darbības iespējām, tai skaitā preventīviem 
pasākumiem Ādažu garnizona teritorijā, 
kopīgām patruļām Ādažu militārā poligona 
teritorijā.

VUGD Rīgas reģiona pārval-
des priekšnieka vietnieks Paulis 
Tretjakovs, atsaucoties uz statis-
tiku, stāstīja par uzdevumiem, 
atbalstu un kopīga Ādažu novada 
civilās aizsardzības plāna izveido-
šanu, kā arī kontroles un uzrau-
dzības īstenošanu.

Konferencē uzstājās Drošības 
policijas inspektors Andrejs Mo-
tiļs, kurš stāstīja par pārstāvošās 
iestādes uzdevumiem, informāci-
jas apriti, atbalsta un sadarbības 
iespējām. Valsts Robežsardzes Rī-
gas pārvaldes Vidzemes I katego-
rijas dienesta Skultes I kategorijas 
pārstāve Mārīte Ozoliņa apsprie-
da turpmākās sadarbības iespējas 

ārvalstnieku uzturēšanās kontrolēšanā un 
uzraudzībā. Konferencē uzstājās arī Rīgas 
reģionālās Valsts darba inspekcijas vadītāja 
Baiba Puķukalne, ziņojot par sadarbošanās 
iespējām nereģistrētās nodarbinātības sa-
mazināšanas politikas īstenošanai un letālo 
nelaimes gadījumu darbā un to nelaimes 
gadījumu darbā, kuru rezultātā cietušajam 
radušies smagi veselības traucējumi, skaita 
samazināšanu Ādažu novadā. 

Valsts probācijas dienesta Rīgas rajona 
teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiāles 
vecākās referentes Karīna Barone un Dzin-
tra Zvirgzdiņa aicināja uz sadarbību, veicot 

uzraudzību par nosacīti notiesātām perso-
nām un sniedzot informāciju par probācijas 
klientu uzvedību, ja tie nonāk citu dienestu 
redzeslokā. Pārtikas un Veterinārā dienesta 
Ziemeļpierīgas pārvaldes vadītājs Mareks 
Samohvalovs stāstīja par dienesta iespējām 
un sadarbības formām šajā jomā.

Valsts vides dienesta iekšējo ūdeņu kon-
troles daļas vadītājs Nikolajs Liskins stāstīja 
par pārkāpumiem zvejniecībā un makšķe-
rēšanā, kā arī aicināja, izmantojot kopējus 
resursus, sadarboties likumpārkāpēju atklā-
šanā. 

VA Civilās aviācijas aģentūras direktors 
Māris Gorodcovs uzstājās ar prezentāciju 
par aviācijas klātesamību Ādažu novadā, 
par gaisa telpas izmantošanu, gaisa kuģu 
reģistrācijas un ekspluatācijas noteikumiem 
un NBS ietekmi uz gaisa telpu Ādažos.

Carnikavas novada pašvaldības policijas 
priekšniece Elīna Klindžāne stāstīja par ie-
spēju sadarbības līguma slēgšanai ar blakus 
esošajām pašvaldībām, paredzot savstarpējo 
palīdzību sabiedriskās kārtības nodrošinā-
šanā.

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa Ādažu – Garkalnes ie-
cirkņa priekšniece majore Antra Stradiņa 
konferencē stāstīja par jau esošo sadarbību 
starp dienestiem, liekot uzsvaru uz turp-
mākām nākotnes iecerēm. Noslēguma dis-
kusijās par galveno darbā visi dienesti kā 
viens atzina: sabiedriskā kārtība un drošība 
iedzīvotāju mieram ir prioritāte, līdz ar to 
dienestiem ir jāveic cieša sadarbība šīs drošī-
bas nodrošināšanai. 
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SOcIĀLAIS DIENESTS INfORMĒ
Ādažu novada dome, atzīmējot Latvijas Republikas proklamē-

šanas gadadienu, sniegs materiālu atbalstu politiski represētajām 
personām 50 Ls apmērā. Tiesības saņemt pabalstu ir politiski re-
presētajām personām, kuru dekla rētā dzīvesvieta ir Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā.

Personai, kura atbilst nosacījumiem, bet nav iekļauta sarakstā, 
jāvēršas Ādažu novada domes Sociālajā dienestā, uzrādot personu 
apliecinošu dokumentu un politiski represētās personas apliecību. 

Pabalsti sarakstā iekļautajām personām tiks izmaksāti laika pe-
riodā no 2012. gada 1. novembra līdz 2012. gada 21. decem-
brim skaidrā naudā Ādažu novada domes kasē. 

kAses DArbA LAIks:
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.
Pēc personas rakstiska lūguma, iesniegumu iesniedzot Sociālajā 

dienestā Gaujas ielā 13/15, pabalsts var tikt izmaksāts bezskaidras 
naudas norēķinu veidā, to pārskaitot uz personas norādīto bankas 
kontu. 

Ieva roze,  
Sociālā dienesta vadītāja 

16. NOVEMBRĪ

ĀdAŽu kuLtūrAS ceNtrĀ
LATVIJAS VALSTS SVĒTKU 

SARĪKOJUMS
Plkst. 19.00
SkAtĪtĀju zĀLē

Vokālās grupas LATVIAN 
VOICES koncerts un Atzinības 

rakstu pasniegšana
Ap plkst. 20.20

IZSTĀŽU ZĀLĒ

Izstādes „Ādaži vēstures 
liecībās” atklāšana 

Ap plkst.20.40
cerIņu zĀLē

Laba vēlējumi Latvijas 
dzimšanas dienā

Muzicēs Rūta Dūduma un 
Dmitrijs Tarasovs

Ap plkst.21.30
Svētku ballē grupa 

KLAIDONIS
darbosies kafejnīca

Ieeja brīva
Priecīgus svētkus!

 Informācija pa tālr. 67997764, 
67997171 

23. NOVEMBRĪ PLKST. 11.00

cerIņu zĀLē
Tikšanās ar Eiropas 

Parlamenta deputātu 
Krišjāni KARIŅU

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 ne tikai apbrīnot 
Aisedoras dunkanes personīgo un 

radošo dzīvi, bet arī sastapt daudzas 
19./20.gs. mijas personības – Sergeju 

jeseņinu, bernardu šovu u.c. - un 
iepazīt šo pretrunīgo laikmetu, kas 
daudzējādi izmainīja izpratni par 

mākslu un kultūru un radīja novitātes, 
ko izmantojam vēl šodien.

Vairāk par izrādi www.kulturmarka.lv
biļetes: Ls 3-6 

„biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

4. DECEMBRĪ PLKST. 17.00

LĪGo LAukumĀ
 Ziemassvētku egles 

iedegšana

6. DECEMBRĪ PLKST. 19.00

SkAtĪtĀju zĀLē
Maestro Raimonds Pauls

koncertprogrammā  
„Vēja ziedi”
dziesmu cikls ar  

Imanta ziedoņa vārdiem
Solisti: Madara Botmane un 

Juris Jope
Tiks atklāts rekonstruētais 

Ādažu kultūras centra 
balkons!

biļetes: Ls 7-15 kultūras centra kasē
biļešu rezervācija 67996230

info: 67997764

8. DECEMBRĪ PLKST. 19.00

SkAtĪtĀju zĀLē
Deju koncerts pedagoga 
Jāņa Kalašinska piemiņai

Piedalās: Ādažu kultūras centra deju 
kolektīvi un viesi

biļetes: Ls 1-2
kultūras centra kasē

11. DECEMBRĪ PLKST. 19.00

SkAtĪtĀju zĀLē
Komēdija „Naudas koks” 

Izrāde tapusi pēc leģendārās 
dzejnieces un rakstnieces 
Vizmas Belševicas darba 
„Tās dullās Paulīnas dēļ” 

motīviem
režisors – Ivars Lūsis

Lomās – jānis jarāns, Gunārs Placēns, 
dainis Porgants, regīna devīte, Inese 

ramute, januss johansons
biļetes: Ls 4-6

„biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

19. DECEMBRĪ PLKST. 19.00

SkAtĪtĀju zĀLē
Ziemassvētku noskaņā

Ieva SUTUGOVA 
koncertprogrammā 

„Šai naktī”

kāds vēl bēdas sūdz, kāds vēl kaut ko 
lūdz. tikai šo brīdi kopā mēs divi...

tā vien gribas apstāties ikdienas 
skriešanā un ļauties svētku noskaņai. 

katrs vēlas sajust svētku smaržu, 
piparkūku garšu, mīļa cilvēka glāstu un 

noticēt svētku brīnumam.
koncerta pirmajā daļā gan latviešu, 

gan ārzemju komponistu ziemassvētku 
dziesmas, otrajā daļā „dziesmas 
sajūtām” – mūziķi iepriecinās ar 

dažādām kompozīcijām, kas vēstī par 
svētkiem, cerību, par mīlestību un 

sapņiem. dziesmas, kurām var dziedāt 
līdzi un kuras ļauj gremdēties atmiņās.

uz skatuves Ievai palīdzēs 
pavadošā grupa: jānis miltiņš 

(taustiņinstrumenti), jānis Lācis 
(ģitāra), Valters Sprūdžs (basģitāra), 

uģis eihvalds (bungas), Laima miltiņa 
un elīna Čampere (vokāls)

biļetes: Ls 3-6
„biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

31. DECEMBRĪ  
NO PLKST. 22.30

ĀdAŽu kuLtūrAS ceNtrĀ
Jaunā gada nakts balle 

Muzicēs grupa  
„SESTĀ JŪDZE” 

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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noslēdzies konkurss  
„„sabiedrība ar dvēseli 2012” Ādažu novadā”

Astrīda spilva,
redaktore

Ādažu novada domes un Nīderlandes 
fonda KNHM kopīgi rīkotā konkursa „Sa-
biedrība ar dvēseli 2012” finansēto projektu 
realizācija Ādažu novadā notiek jau trešo 
gadu. 

Izturot sīvu konkurenci, maijā tika ap-
stiprināti 11 projekti. 2012. gada projektu 
īstenošanai paredzētos līdzekļus daļēji fi-
nansēja KNHM un daļēji Ādažu novada 
dome.

Neatkarīgi no projektu darbības jomas to 
īstenošanai tika atvēlēts salīdzinoši neliels 
laika posms – tie bija jābeidz līdz septembra 
vidum, taču, kā pārliecinājās konkursa žūri-
ja apmeklējuma laikā projektu īstenošanas 
vietās, gandrīz visas grupas spēja iekļauties 
noteiktajā laikā un sasniegt projektu pietei-
kumos izvirzītos mērķus. Konkursa ietvaros 
tika īstenoti šādi projekti:

  „Ādažu jauniešu deju kolektīvs” – projekts „Ādažu 
jauniešu deju kolektīva puišu skatuves tērpu šūšana”

  „kontakts @ mundus” – projekts „jauniešu kora „mundus” 
un amatierteātra „kontakts” kopprojekts materiālās bāzes 
nodrošināšanā mūziklam „brēmenes muzikanti”

  Iedzīvotāju grupa „jautrie dejotāji” – projekts „Vidzemes dejai”

  „Podnieku misija” – projekts „Varoņu brīvdienas – 
atklājot Visumu”

Izvērtējot visus projektu iesniegumus 
pavasarī, konkursa žūrijas locekļi skatījās, 
lai projekti atbilstu konkursa galvenajai 
būtībai – lai iedzīvotāji var izstrādāt un īs-
tenot projektus, kas dod iespēju iedzīvotāju 
grupām pašu spēkiem uzlabot savu dzīvi un 
dzīves kvalitāti. Apmeklējot atbalstītās pro-

jektu grupas oktobrī, žūrijas uzdevums bija 
noteikt gan to, cik tās veiksmīgi ir īstenoju-
šas savus projektus, gan to, kurai no grupām 
piešķirt balvu par labāko projektu. 

Šī gada 15. novembrī notika konkursa 
noslēguma pasākums, kad tika sveikti labā-
kie projekti. 

  biedrība „optimists” – projekts „Nodarbību telpas ierīkošana 
pensionāriem, 1.kārta”

  biedrība „dzīvesspēks” – projekts „Atpūta piesaulē”

  „entuziasti” – projekts „bērnu 
rotaļu laukuma labiekārtošana”

  „kaimiņienes apvienojas” – projekts „jumts virs galvas”

  Iedzīvotāju grupa „Asini prātu” – projekts „F.circeņa šaha kluba 
izveide”

„Vecāki – bērniem” – projekts „bērnu priekam un veselībai”

  „Sapņotājas” – projekts „mīli savu māju”
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
novembra mēneša jubilāriem !

85 gadu jubileju svin
Emīlija Pudāne

Livdiya Zvenzlovskaya

75 gadu jubileju svin
Alberts Survillo

Ausma Viša

80 gadu jubileju svin
Raisa Dubiņina
Ēriks Gumbelis
Kora Mālzema

Peškovs Nikolajs
Lilija Smeltere
Ruta Stradiņa
Oļģerts Štims

70 gadu jubileju svin
Andrejs Baumans
Valdis Dambergs

Hugo Sigismunds Draška
Vija Dzerkale
Maija Kezika

 

Ādažu novada dome

mĀrtiņdienA ĀdAžu vidusskolĀ
Astrīda spilva,
redaktore

Mārtiņdienas pasākumus Ādažu vidus-
skolā var uzskatīt par tradicionāliem, un 
to rīkošanas norisē saglabāta zināma no-
tikumu pārmantojamība, kā arī padomāts 
par jauniem akcentiem. šogad Reģionā-
lais skolēnu mācību uzņēmumu Mārtiņ-
dienas gadatirgus notika 9. novembrī. 

Ādažu vidusskolas skolēniem tiek dota 
iespēja pašiem izbaudīt uzņēmējdarbībā ie-
saistīta censoņa māku atrast jaunas vai piln-
veidot zināmas idejas un tās saviem spēkiem 
realizēt dzīvē. Tas nozīmē iespēju nodibināt 
un reģistrēt uzņēmumu, realizēt savas ieceres 
un izstādē – konkursā reklamēt savas firmas 
produkciju vai piedāvātos pakalpojumus.

Šogad izstādē piedalījās 11 skolēnu mā-
cību uzņēmumi, kurus septiņās nomināciju 
kategorijās vērtēja a/s Swedbank filiāles Tei-
ka vadītāja Inga Kronberga, Ādažu novada 
domes Attīstības un informācijas daļas pro-
jektu vadītāja Līga Neilande, Banku augst-
skolas docents Kristaps Lešinskis, reklāmas 
speciālists Voldemārs Dūdums, SIA Galan-
tus valdes loceklis Ansis Birznieks un Jānis 
Duks – Ādažu novada domes deputāts. Pār-
liecinošu stāstījumu un pārdomātu ieceres 
izklāstu piedāvāja ikviens no konkursantiem, 

iepazīstinot klātesošos ar saviem projektiem. 
Saskaitot žūrijas piešķirtos punktus, rezultā-
tu apkopošanas protokolā fiksēts: nomināci-
ju „Videi draudzīgs produkts” ieguva putnu 
būrīšu ražošanas SMU „Ādažu būrīši”, aro-
mātisko spilventiņu ražošanas uzņēmums 
„Aroma Touch” – nomināciju „Labākā rek-
lāma”, nozīmīšu ražošanas uzņēmums „Doo-
by” – „Kvalitatīvākais produkts”, stresa bum-
biņu ražošanas uzņēmums „Bāč – Bāāč” un 
angļu valodas privātstundu SMU „Learning 
Pleasure” saņēma nomināciju „Rītdienas 

produkts”, pasākumu organizēšanas un vadī-
šanas uzņēmums „Fun Starts Here” – „Labā-
kais stends”. Rīgas 6. vidusskolas mototehni-
kas servisa uzņēmums „Moto Studija” ieguva 
nomināciju „Inovatīvs produkts” un ziepju 
ražošanas SMU no Āgenskalna Valsts ģim-
nāzijas „Amber” ieguva nominācju „Labākā 
pārdošanas komanda”.

Sertifikātu par uzņēmuma dibināšanu 
saņēma SMU „Bazooka” (peintbols), „For-
tuna” (adīšana un izšūšana), „Egle” (egļu tu-
rētāju ražošana). 

Svecīšu vakarS  

Baltezera kapoS

Svētdien, 25. novembrī, Mirušo 

piemiņas dienā aizdegsim svecītes 

savu tuvinieku atdusas vietās. 

Baltezera baznīcā dievkalpojuma laikā 

plkst.11.00 notiks aizlūgums  

par aizgājējiem.

Pensionāru 
aPvienības  
„oPtimists”  

ikmēneša saiets notiks  
š. g. 21. novembrī plkst. 13.00  

Gaujas ielā 16.  
Tēma – „Skaistumam un 

veselībai”. 
Pensionāru padome.

Svētdien, 24. decembrī  
no plkst. 15.00 līdz plkst.17.00,  

Ādažos, Gaujas ielā 16,  
sarīkojumu zālē notiks  

Ziemassvētku 
dievkalpojums. 

Aicināti visi Ādažu novada iedzīvotāji.

Dievkalpojumu vadīs Ādažu 
evaņģēliskās Jēzus Kristus draudzes 

mācītāja Māra Krasovska,  
mob.t. 29106421. 
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