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Sveicam Latvijas Republikas
91. gadadienā!
Novembris – Latvijas Valsts svētku mēnesis: 18. novembrī atzīmēsim Latvijas Republikas 91. dzimšanas dienu,
bet 11. novembrī – Latvijas armijas svētku dienu un
Lāčplēša Kara ordeņa iedibināšanas svētkus, kad godinām Latvijas brīvības cīnītājus. Kā katru gadu, arī
šogad 11. novembrī Baltezera kapos, aizdedzot svecītes

un noliekot ziedus, tika godināta kritušo karavīru
piemiņa. Tā ir tradīcija, kas Ādažos kopta jau gadiem,
apliecinot, ka esam piederīgi savai tautai caur tās
pagātnes atskārsmi. 17. novembra vakarā Ādažu
kultūras namā notiks Latvijas Republikas dzimšanas
dienai veltīts svinīgs sarīkojums.

AAS BTA dāvina polises bērnudārziem
Astrīda Spilva,

Latvijas Nacionālajā teātrī šā gada 16. oktobrī 13 Latvijas novadu
vadītāji un pārstāvji saņēma BTA sertifikātus, kas apliecina, ka šo
novadu bērnudārzi pieņem BTA īpašuma apdrošināšanas polises
dāvinājumu. Līdzīgi apliecinājuma sertifikātu pasniegšanas
pasākumi šā gada oktobrī jau notikuši Jelgavā, Ogrē, Liepājā,
Ventspilī, Daugavpilī, Rēzeknē un Valmierā.
Uzrunājot pasākuma dalībniekus AAS, BTA valdes priekšsēdētājs Gints Dandzbergs uzsvēra: „Pašreizējos ekonomiskajos apstākļos, kad viegli neklājas nevienam – ne valstij, ne pašvaldībām un tām
pakļautajām iestādēm, ne sabiedrībai kopumā –, uzņēmējiem būtu
jāizrāda iniciatīva un jāsadarbojas, sniedzot palīdzīgu roku. Zinot,
ka daudzi bērnudārzi valstī nav apdrošināti, BTA kā Latvijas lielākā
apdrošinātāja prioritāte bija parūpēties par pirmsskolas iestāžu
apdrošināšanu. Bērni ir mūsu nākotne, un bērnudārzi ir tā vieta,
kur katrs sper savu pirmo soli ceļā uz liela cilvēka dzīvi. Mēs gribam,
lai šie soļi būtu droši. Tādēļ gluži saprotams ir lēmums atbalstīt tieši
pirmsskolas iestādes.”
BTA īpašuma apdrošināšanas polises ar kopējo apdrošinājuma summu 350 miljoni latu tiek dāvinātas visām 580 Latvijas
pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm. Tām, kā arī pašvaldībām tika izsūtīti priekšlikumi pieņemt dāvinājumu, par kura
apstiprināšanu vai noraidīšanu jālemj pašiem saņēmējiem. Katra
bērnudārza kopējā apdrošinājuma summa ir individuāla un
tiek aprēķināta, ņemot vērā apdrošināmās būves platību. Proti,
apdrošinājuma summa ir 444 Ls kvadrātmetrā. Īpašuma apdrošināšanas līgums, ko saņems pirmsskolas izglītības iestādes, ir BTA
standarta polise, kurā tiek apdrošināti dažādi riski: ārējie, kas
ietver, piemēram, vēja, vētras, sniega u.c. dabas parādību radītās
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Ādažu novada domes priekšsēdētājs Normunds Breidaks
un AAS BTA valdes priekšsēdētājs Gints Dandzbergs

sekas, iekšējie, piemēram, stāvvadu vai instalāciju bojājumu
sekas, kā arī virkne citu.
Saņemot īpašuma apdrošināšanas polisi, Ādažu novada domes
priekšsēdētājs Normunds Breidaks pateicās BTA par nesavtīgo
rīcību un uzsvēra – ir liels prieks redzēt, ka, neskatoties uz sarežģīto
ekonomisko situāciju, uzņēmumi ir gatavi palīdzēt, veltot tik nepieciešamu lietu kā īpašuma apdrošināšana Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm, un novēlēja arī turpmāk sadarboties ar pašvaldībām.
Arī BTA pārstāvji izteica cerību, ka sadarbība ar novadiem,
apdrošinot bērnudārzu ēkas, kļūs tradicionāla, abpusēji izdevīga un
ilgstoša.

Ādažu Vēstis

2

2009. gada novembris

Pasākumi Ādažu kultūras namā
Otrdien, 17. novembrī plkst. 19.00
Latvijas Republikas proklamēšanas
91.gadadienai veltīts svinīgs sarīkojums
!!!

Piektdien, 20. novembrī plkst. 17.00
Leļļu teātra „Tims” koncertprogramma
bērniem „ŠIS UN TAS PAR
VILCIENIŅU”
Dziesmas par bijušām, esošām un neesošām
dzelzceļa stacijām, par sapņu pieturām,
kontrolieriem un bezbiļetniekiem.
Savā iztēlē brauksim ceļojumā
cauri visai Latvijai!
Biļetes iepriekšpārdošanā – 1.00Ls
Pasākuma dienā – 1.50Ls
Vietas numurētas
!!!

Sestdien, 21. novembrī plkst. 13.00
Biedrība „Dzīvesspēks” aicina uz kopā
pabūšanu dzejas pasaulē
GAISMAS SUDRABOTIE STĀSTI
Ieskaņā Sarmas Upeslejas dzeja un Liānas
Luntes fotogrāfijas slaidraidē
Anitas Stikānes muzikālais ietērps
Mīļi gaidīti dzejdari un dzejas draugi
P.S. Dzejas autorus lūdzam
par piedalīšanos iepriekš paziņot
Liānai pa tālr.26815505
Ieeja brīva

JAUNUMS!
Deju grupa DIAMOND GROUP aicina:
• uz FITNESA NODARBĪBĀM –
body-balets ar pilates, kalanetikas
un aerobikas elementiem
• uz DEJU NODARBĪBĀM (zēnus
un meitenes vecumā no 6 līdz 10 gadiem) –
klasiskā deja, ritmika, estrādes dejas,
raksturdejas, moderns, hip-hops, steps,
aktiermeistarība u.c.
Pirmā tikšanās pirmdien,
23. novembrī plkst. 15.00
Ādažu kultūras namā
Nodarbības vadīs diplomēta pedagoģe –
horeogrāfe Katrīna
Informācija un iepriekšēja pierakstīšanās
pa tālr.28843407
NĀC UN DEJOT SĀC!
!!!

Sestdien, 28. novembrī plkst. 18.00
Latvijas Nacionālā teātra izrādes
„VADONIS”
kolektīvs apmeklējums
P.S. transports no KN
plkst.16.45!
!!!

Trešdien, 16. decembrī plkst.13.00
Ādažu kultūras namā pensionāru kluba
„Optimists” saietā
ZIEMASSVĒTKU IESKAŅU
KONCERTS „Ticot, cerot, mīlot”
Uzstāsies aktrise, dzejniece Kristīne Bitēna,
komponists Atvars Sirmais
un Anrijs Sirmais
Aicināts ikviens, kurš vēlas baudīt
Ziemassvētku noskaņu
Ieeja brīva
!!!

Aicinām savlaicīgi iegādāties biļetes uz
Ziemassvētku pasākumiem,
jo vietas ir numurētas!
Svētdien, 20. decembrī plkst. 18.00
Dailes teātra aktieru grupas „ILGA”
ZIEMASSVĒTKU PROGRAMMA
„..tad, kad divpadsmit rūķi sastājas aplī
un visiem divpadsmit reizē ir svētki...”
Ieeja – 3.00Ls; 4.00Ls
!!!

Piektdien, 25. decembrī plkst. 11.00
Latvijas Leļļu teātra Ziemassvētku izrāde
VECĪŠA CIMDIŅŠ
Ieeja – 3.00Ls
!!!

Tuvākas ziņas pa tālruni 67997171

!!!

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI

Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes 2009. gada 27.
oktobra sēdes lēmumu Nr. 07-3-6-09/9 publiskajai
apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere Degvielas un
auto gāzes uzpildes stacijas būvniecība Ādažu novada,
Ādažu ciema Rīgas gatvē 5, (kadastra Nr. 8044-00700002). Publiskās apspriešanas termiņš no 2009. gada
16. novembrim līdz 2009. gada 7. decembrim. Būvniecības
ieceres materiāli apskatāmi Ādažu novada būvvaldē
(Muižas iela 5, Ādaži) būvvaldes darba laikā.

Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes 2009. gada 27.
oktobra sēdes lēmumu Nr.07-3-6-09/10 publiskajai
apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere Degvielas
uzpildes stacijas būvniecība Ādažu novada, Ādažu ciema
CELIŅOS, (kadastra Nr. 8044-004-0026). Publiskās
apspriešanas termiņš no 2009.gada 19.novembra līdz
2009.gada 17.decembrim. Būvniecības ieceres materiāli
apskatāmi Ādažu novada būvvaldē (Muižas iela 5, Ādaži)
būvvaldes darba laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2009. gada 27.
novembrī plkst. 14.00 Ādažu novada būvvaldes telpās,
Ādažos, Muižas ielā 5, tālr. uzziņām 67996490,
buvvalde@adazi.lv. Atsauksmes par būvniecības ieceri
iesniedzamas Ādažu novada būvvaldei.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2009. gada 2.
decembrī plkst. 14.00 Ādažu novada būvvaldes telpās,
Ādažos, Muižas ielā 5, tālr. uzziņām 67996490,
buvvalde@adazi.lv. Atsauksmes par būvniecības ieceri
iesniedzamas Ādažu novada būvvaldei.

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums
«Ādažu Vēstis».
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.
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Ādažu novada domes lēmumi
2009. gada 27. oktobrī
Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Ievogas” detālplānojuma izstrādāšanai
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Ievogas” detālplānojuma izstrādāšanai.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Ezeriņi”
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Eimuru ciema nekustamajam īpašumam „Ezeriņi”.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Attekas ielā 31
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Attekas ielā 31.
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Puduri” (Rasiņu ielā 6) apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Puduri”
zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
! Par zemes ierīcības projekta Ādažu
novada Stapriņu ciema nekustamajiem
īpašumiem „Vidlauki” un „Lapsas”
apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Vidlauki” un „Lapsas” zemes ierīcības projektu
un piekrist zemesgabalu robežu pārkārtošanai.
! Par detālplānojuma Ādažu novada
Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam
„Ranči” apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.26 „Saistošie noteikumi par
detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu
ciema nekustamajam īpašumam „Ranči”
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumiem” izdošanu.
Dome nolēma
1. Apstiprināt detālplānojumu Ādažu
novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam „Ranči”.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.26
„Saistošie noteikumi par detālplānojuma
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam
!

īpašumam „Ranči” grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem”.
3. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, pirmajā kārtā īstenojot
Ādažu novada Stapriņu ciema detālplānojumā nekustamajam īpašumam „Ranči” paredzētos meliorācijas sistēmas pārbūves pasākumus un izbūvējot paredzētās ūdensapgādes, notekūdeņu kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas, kā arī ielu pirmo kārtu, nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai
pēc pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņemšanas ekspluatācijā.
4. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā
bojātā ceļu seguma atjaunošanai.
5. Noteikt, ka adreses jaunizveidotajiem
apbūves gabaliem tiek piešķirtas tikai pēc
tam, kad ir nodoti ekspluatācijā pirmajā
kārtā izbūvējamie objekti vai kad pirmajā
kārtā izbūvējamiem objektiem ir izstrādāti
un Ādažu novada būvvaldē akceptēti būvprojekti, novērtētas pirmajā kārtā izbūvējamo objektu izmaksas un starp Ādažu novada
domi un plānojuma ierosinātāju vai tā tiesību pārņēmēju ir noslēgta rakstiska vienošanās, kas garantē detālplānojuma īstenošanas
pirmajā kārtā paredzēto objektu izbūvi un
kurā ietvertas pirmajā kārtā izbūvējamo
objektu izmaksas, un kad plānojuma ierosinātājs vai tā tiesību pārņēmējs šo vienošanos
ir reģistrējis Zemesgrāmatā.
! Par atteikšanos iegūt jaunās SIA
„Gaujas centrs” daļas
Dome nolēma atteikties iegūt SIA
„Gaujas centrs” jaunās daļas proporcionāli
piederošajām daļām, t.i., 27 003 jaunas
daļas, kuru vērtība ir 540060 Ls.
! Par Ādažu novada domes dalību
Pierīgas reģionu pašvaldību civilās aizsardzības komisijas izveidošanā un darbībā
Dome nolēma atbalstīt VUGD priekšlikumu par vienotas civilās aizsardzības komisijas izveidi un piedalīties Pierīgas reģionu
pašvaldību – Babītes, Mārupes, Olaines,
Ķekavas, Baldones, Ādažu, Carnikavas,
Garkalnes, Ropažu, Salaspils, Stopiņu,
Siguldas, Inčukalna, Krimuldas, Mālpils,
Sējas un Saulkrastu novada – apvienotās
civilās aizsardzības komisijas izveidē. Ādažu
novadu uzdot pārstāvēt Ādažu novada
domes priekšsēdētājam N.Breidakam.
! Par Ādažu novada Krastupes un Ūbeļu

ielas inženierbūvju (apgaismojuma) pārņemšanu
Dome nolēma pārņemt no maksātnespējīgās SIA „Remarks nekustamie īpašumi” bez
atlīdzības Ādažu novada Krastupes ielas inženierbūves, tajā skaitā ielu apgaismojumu,
Ādažu novada domes bilancē. Konceptuāli
atbalstīt maksātnespējīgās SIA „Remarks
nekustamie īpašumi” priekšlikumu par Ūbeļu
ielas apgaismojuma tīklu pārņemšanu īpašumā bez atlīdzības un uzsākt nepieciešamās
pārrunas un dokumentācijas sagatavošanu,
un līdz 2009.gada 20.decembrim informēt
Ādažu novada domi par iespēju pārņemt
Ūbeļu inženierbūvi – apgaismojuma līniju.
! Par administratīvās komisijas sastāva
papildināšanu
Dome nolēma papildināt Ādažu novada
domes Administratīvo komisiju šādā sastāvā – Karīna Tinamagomedova – deputāte.
! Par Atzinības rakstu piešķiršanu
Pamatojoties uz Ādažu novada iestāžu
un uzņēmumu vadītāju un kolektīvu iesniegumiem par Atzinības rakstu piešķiršanu
sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas
91.gadadienu, dome nolēma piešķirt Atzinības rakstus šādiem Ādažu novada iestāžu un
uzņēmumu darbiniekiem: Alīnai Stelmakai,
Vitai Reinboomai, Inārai Mičulei, Ilzei
Upītei, Jānim Zvejniekam, Gitai Lignickai,
Maijai Drunkai, Lindai Cintiņai, Sabinai
Vanagai, Rūtai Rumpei.
! Par dalību projektā „Alternatīvās
aprūpes pakalpojumu centra izveide Ādažu novada Kadagā”
1. Izstrādāt projektu „Alternatīvās aprūpes
pakalpojumu centra izveide Ādažu novada
Kadagā” Eiropas Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansētās darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma
3.1.prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla
nostiprināšanai” 3.1.4. pasākuma „Nodarbinātības un sociālo pakalpojumu infrastruktūra”
3.1.4.4.aktivitātes „Atbalsts alternatīvās
aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai”
ietvaros. 2. Piedalīties projekta „Alternatīvās
aprūpes pakalpojumu centra izveide Ādažu
novada Kadagā” īstenošanā. 3. Projekta
apstiprināšanas gadījumā nodrošināt projekta
īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu.
! 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
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Noteikumi Nr.24
Apstiprināti ar Ādažu novada domes
2009.gada 25.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.15§9)

„Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadāumu
ar vieglaiem taksometriem licencēšanu Ādažu novadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām”
14.p.2.d.; 15.p.1.d.11.p., Autopārvadājumu likuma30.p.2.d. un 35.p.1.d.
un LR MK 27.05.2008. Noteikumiem Nr. 380
„Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”.
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā
Ādažu novada dome izsniedz licences un
licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Ādažu novada
administratīvajā teritorijā, kā arī kārtību,
kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku, un pēc pakalpojumu sniedzēja
priekšlikuma apstiprina konkrētā vieglo
pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu tarifus, kas nepārsniedz
šādus maksimālos tarifus: iekāpšana – Ls
1,50 (viens lats 50 santīmu), maksa par
vienu kilometru – Ls 0,60 (sešdesmit santīmu), gaidīšanas stunda – 6 Ls (seši lati).
1.2. Licenci pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Ādažu novada
administratīvajā teritorijā (1.pielikums) un
licences kartīti pasažieru pārvadāšanai ar
vieglajiem taksometriem Ādažu novada
administratīvajā teritorijā (2.pielikums)
izsniedz, pārreģistrē, anulē vai tās darbību
aptur uz laiku Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks.
1.3. Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam adresētie pieteikumi un
dokumenti jāiesniedz un piešķirtās licences
un licences kartītes tiek izsniegtas Ādažu
novada domes kancelejā.
1.4. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas
Republikas spēkā esošo normatīvo aktu,
prasību ievērošanu attiecībā uz komercdarbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.
2. Licences un licences kartītes piešķiršanas un izsniegšanas kārtība
2.1. Lai saņemtu licenci un licences
kartīti pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem, licences pieprasītājam
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam jāiesniedz:
2.1.1. noteikta parauga rakstisks pieteikums (3.-4. pielikums);

2.1.2. komercsabiedrības, individuālā
komersanta vai individuālā darba veicēja
apliecības (patenta) kopija (uzrādot oriģinālu);
2.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta
izsniegta izziņa par to, ka pieteikuma
iesniedzējs ir stājies nodokļu maksātāju
uzskaitē un tam nav nodokļu parādu. Izziņa
derīga 30 dienu laikā pēc tās izsniegšanas;
2.1.4. licences pieprasītāja transportlīdzekļa vadītāja/vadītāju apliecības kopija
(uzrādot oriģinālu);
2.1.5. transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
2.1.6. transportlīdzekļa nomas līgums,
ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma
iesniedzējam;
2.1.7. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
polises kopija (uzrādot oriģinālu),
2.1.8. transportlīdzekļa valsts tehniskās
apskates protokola kopija (uzrādot oriģinālu); jaunam transportlīdzeklim, ja kopš tā
reģistrācijas datuma Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk kā viens
gads, transportlīdzekļa valsts tehniskās
apskates protokols nav vajadzīgs.
2.2. Jautājums par licences un licences
kartītes piešķiršanu tiek izskatīts tikai tad,
ja iesniegti visi 2.1. punktā minētie dokumenti. Ja licences pieprasītājs nav iesniedzis
visus nepieciešamos dokumentus, pieteikums netiek izskatīts.
2.3. Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks izskata pieteikumu un pieņem
lēmumu par licences un licences kartītes
izsniegšanu vai sniedz motivētu atteikumu
14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas
dienas.
2.4. Licence pārvadātājam tiek izsniegta
uz vienu gadu, skaitot no licences izsniegšanas dienas.
2.5. Licences kartīte uz pārvadātāja īpašumā esošu transportlīdzekli tiek piešķirta

ne ilgāk kā uz licences derīguma laiku, bet
nomātam transporta līdzeklim – līdz
nomas līguma noteiktajam laikam, bet ne
ilgāk par licences derīguma termiņa beigām.
2.6. Licenci pārvadātājam izsniedz, kā
arī licenci pārreģistrē 5 darba dienu laikā no
lēmuma pieņemšanas dienas, par to iepriekš
iekasējot maksu 25 Ls apmērā par licences
izsniegšanu, 12,50 Ls apmērā par licences
pārreģistrēšanu; par katras licences kartiņas, kuras darbības termiņš ir ilgāks par
trim mēnešiem, izsniegšanu noteikta maksa
5 Ls (pieci lati), par licences kartiņu, kuru
darbības termiņš ir trīs mēneši vai mazāks,
izsniegšanu noteikta maksa 2,50 Ls (divi
lati piecdesmit santīmu). Iepriekšminētās
summas iemaksājamas Ādažu novada
domes budžetā.
2.7. Ja licences derīguma termiņa laikā
pārvadātājs vēlas saņemt licences kartīti
papildu transportlīdzeklim, kurš nebija pieteikts, saņemot licenci, pārvadātājam jāiesniedz Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietniekam pieteikums (5.pielikums), tam
pievienojot:
2.7.1. transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības kopiju;
2.7.2.transportlīdzekļa nomas līgumu,
ja transportlīdzeklis nepieder pieteikuma
iesniedzējam;
2.7.3. transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas
polises kopiju (uzrādot oriģinālu);
2.7.4. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju (uzrādot
oriģinālu).
2.8. Pēc labvēlīga lēmuma pieņemšanas Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks pārvadātājam izsniedz lēmuma
norakstu, uz kura pamata pārvadātājs veic
attiecīgā transportlīdzekļa aprīkošanu
atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos
aktos noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem.
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2.9. Licences kartītes tiek izsniegtas 3
darba dienu laikā pēc tam, kad licences
kartītes pieprasītājs ir pilnībā aprīkojis
transportlīdzekli atbilstoši Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām vieglajiem taksometriem un
iesniedzis Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam to apliecinošus dokumentus:
2.9.1. transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības kopiju ar taksometra reģistrācijas
numuru,
2.9.2. transportlīdzeklim uzstādītā
elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju;
2.9.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās
apskates protokola kopiju ar atzīmi par tā
tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību
pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.
3. Licences un licences kartītes pārreģistrācijas kārtība
3.1. Pēc pārvadātāja pieprasījuma
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks ir tiesīgs pārreģistrēt izsniegto licenci
un licences kartīti, pagarinot to derīguma
termiņu uz laiku līdz vienam gadam.
3.2. Lai licenci un licences kartīti pārreģistrētu, pārvadātājs ne vēlāk kā vienu
mēnesi pirmsesošās licences derīguma termiņa beigām iesniedz Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietniekam pieteikumu (5.6. pielikums), tam pievienojot:
3.2.1. Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka pieteikuma
iesniedzējam
3.2.2. nav nodokļu parādu. Izziņa
derīga 30 dienu laikā pēc tās izsniegšanas;
3.2.3. transportlīdzekļa vadītāja
apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.2.4. transportlīdzekļa reģistrācijas
apliecības kopiju;
3.2.5. nomas līguma kopiju, ja
transportlīdzeklis tiek nomāts;
3.2.6. transportlīdzeklim uzstādītā
elektroniskā skaitītāja tehniskās pases kopiju (uzrādot oriģinālu);
3.2.7. transportlīdzekļa valsts tehniskās
apskates protokola kopiju ar atzīmi par tā
tehniskā stāvokļa un aprīkojuma atbilstību
pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.
3.3. Pieteikums tiek izskatīts 14 dienu
laikā no tā iesniegšanas dienas. Ja pārvadātājs nav ievērojis pieteikuma iesniegšanas
termiņu un licences derīguma termiņš līdz
lēmuma pieņemšanas dienai ir beidzies,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks izskata pieteikumu kā pieteikumu par
jaunas licences saņemšanu.
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3.4. Ja tiek veikta pasažieru pārvadāšanai izmantojamā transportlīdzekļa maiņa,
pārvadātājs iesniedz pašvaldībā pieteikumu
(5.-6. pielikums).
4. Licences un licences kartītes darbības apturēšana uz laiku un anulēšana
4.1. Jautājumu par licences un licences
kartītes anulēšanu, kā arī tās darbības apturēšanu uz laiku izskata Ādažu novada
domes priekšsēdētāja vietnieks. Maksa par
licenci šajos gadījumos netiek atmaksāta.
4.2. Licences un licences kartītes darbību var apturēt:
4.2.1. uz laiku līdz 3 mēnešiem, ja tiek
pārkāptas šo noteikumu vai citu ar pasažieru
komercpārvadājumu darbību saistīto
Latvijas Republikas normatīvo aktu
prasības;
4.2.2. uz laiku līdz transportlīdzekļa
valsts tehniskās apskates protokola iesniegšanai, ja pasažieru komercpārvadāšanai
izmantotajam transporta līdzeklim ir beidzies tehniskās apskates termiņš.
4.3. Licenci un licences kartīti var anulēt, ja:
4.3.1. pārvadātājs izbeidz komercpārvadājumu veikšanu vai piesaka kartītes anulēšanu pieteikumā sakarā ar automašīnas
maiņu un transportlīdzeklis, kuru izmanto
pasažieru komercpārvadāšanai, tiek
noņemts no uzskaites vai speciālās valsts
reģistrācijas numura zīmes nodotas CSDD;
4.3.2. licence un licences kartīte tiek
nodota lietošanā, pārdota, dāvināta vai citādā veidā atsavināta par labu citai fiziskai vai
juridiskai personai;
4.3.3. tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas
neatbilst īstenībai vai licences saņēmējs ir
pārkāpis normatīvos aktus, kas attiecas uz
licencē norādīto uzņēmējdarbību.
4.4. Ja licence un licences kartīte tiek
apturēta uz laiku vai anulēta, tā jānodod
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietniekam lēmumā noteiktajā termiņā. Ja
licences, licences kartītes darbība tiek apturēta uz laiku, termiņš tiek skaitīts no lēmuma paziņošanas dienas.
5. Licences un licences kartītes glabāšana un nodošana
5.1. Par licences un licences kartītes
izmantošanu un uzglabāšanu ir atbildīgs
pārvadātājs, kuram izsniegta licence un
licences kartīte. Licenci un licences kartīti
nedrīkst nodot lietošanā, pārdot, dāvināt,
iznomāt vai kā citādā veidā atsavināt par
labu citam pārvadātājam vai citai fiziskai
vai juridiskai personai, kā arī jebkādā veidā
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nodot citai personai ar licenci iegūtās saistības.
5.2. Veicot pasažieru pārvadāšanu ar
vieglo taksometru, licences kartītei jāatrodas attiecīgajā vieglajā taksometrā.
5.3. Beidzoties licences derīguma termiņam, tā 5 darba dienu laikā pēc licences
derīguma termiņa beigām jānodod Ādažu
novada domes priekšsēdētāja vietniekam.
5.4. Licences, licences kartītes nozaudēšanas gadījumā Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks pēc pārvadātāja
rakstiska pieprasījuma izsniedz pieprasītā
dokumenta dublikātu, uz kura tiek izdarīta
atzīme „Dublikāts”.
5.5. Ja izsniedz licences, licences kartītes dublikātu, to derīguma termiņš netiek
pagarināts.
6. Pārejas noteikumi
6.1. Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieka lēmumus licences pieprasītājs 30
dienu laikā var pārsūdzēt Ādažu novada
domes Administratīvo aktu strīdu komisijā.
6.2. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ādažu novada domes administratīvajā
teritorijā, kuras pārvadātājam izsniegtas
līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir
derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa
beigām.

Apstiprināts sadzīves
notekūdeņu attīrīšanas tarifs
0,712 LVL/m3 + PVN 21%,
sadzīves notekūdeņu
novadīšanas tarifs ciematam
„Krastupes”
0,015 LVL/m3 + PVN 21%
un ar cisternām piegādāto
sadzīves notekūdeņu
papildtarifs virs limita
piesārņojuma attīrīšanai
1,212 LVL/m3 + PVN 21%
SIA „ĀDAŽI-TRIĀDE”
notekūdeņu attīrīšanas
ietaisēs.
Tarifi tiks pielietoti ar
01.01.2010. Pamats: Rīgas
rajona pašvaldību Sabiedrisko
pakalpojumu Regulatora
lēmums 27.10.2009.
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Sludināumi
SOCIĀLAIS
DIENESTS INFORMĒ
Veikals ELVI ir atklājis sociālā
atbalsta programmu, lai sniegtu
nelielu palīdzību – iespēju
iegādāties ikdienā nepieciešamās
preces (30 dažādus produktus)
par īpaši zemu cenu tiem
iedzīvotājiem, kam šobrīd klājas
grūtāk nekā pārējiem.
Iespēju iegādāties šos produktus
ar atlaidi var I un II grupas
invalīdi, bērni invalīdi, daudzbērnu
ģimenes, trūcīgās ģimenes (kurām
sociālais dienests ir piešķīris
trūcīgas ģimenes/ personas
statusu), pensionāri.
Lai saņemtu atlaižu karti, griezties
Ādažu novada domes Sociālajā
dienestā Gaujas ielā 13/15.
Tālrunis uzziņām 67996661.

PATEICĪBA
ZIEDOTĀJIEM
Ādažu novada domes Sociālais dienests saka vissirsnīgāko
paldies visiem Ādažu iedzīvotājiem un Ādažu Brīvās Valdorfa
skolas skolēniem par labestību
un dāsnumu, ziedojot noderīgas
lietas – apģērbus, apavus,
sadzīves priekšmetus un dārzā
izaudzētos augļus un dārzeņus.
Tas viss bijis ļoti noderīgs un
iepriecinājis daudzus mūsu
novada iedzīvotājus, kam šobrīd
klājas grūti.
Mēs varam būt lepni, jo
novadā dzīvo labestīgi un dāsni
cilvēki, kas vēlas radīt prieku
līdzcilvēku sirdīs.
Informējam, ka Atbalsta centra humānās palīdzības punkts
atrodas Ādažu slimnīcas ēkā
Gaujas ielā 13/15 un ziemas
sezonā darbosies pirmdienās
plkst. 10.00 – 13.00 un piektdienās plkst. 10.00 – 13.00.

Paziņojums par detālplānojuma
izstrādes uzsākšanu
Ādažu novada dome paziņo,ka ar 27.10.2009. sēdes lēmumu Nr. 17§1.1.1. ir
uzsākta nekustamā īpašuma „Ievogas” (kad.apz. 80440130309) detālplānojuma
izstrāde. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada
teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs. Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas
plānojumu īpašums „Ievogas” atrodas savrupmāju dzīvojamās apbūves zonā.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi detālplānojuma izstrādei iesniedzami Ādažu
novada būvvaldē Muižas ielā 5, Ādažos, LV-2164 līdz 14.12.2009.

21. novembrī plkst.
11.00
informācijas un atbalsts
centrā DZĪVESSPĒKS
Pirmā ielā 34/36-1

TIKŠANĀS
DVĒSELES VALODĀ
Sarmas Upeslejas dzejas
pasākums veco ļaužu
pansionāta iemītniekiem
Ieeja brīva

Informācijas un
atbalsta centrs
DZĪVESSPĒKS,
Pirmā ielā 34/36-1
Darba praktizēšanas pasākumu
nodrošināšanas pašvaldībās projekta
ietvaros pirmo klašu skolēniem tiek
organizētas pēcstundu nodarbības
„Radošā darbnīca” – veidojam,
zīmējam, adām, tamborējam ik darba
dienu 14.00 – 20.00.
Vēl, interesentiem vienojoties,
nevalstiskā organizācija DZĪVESSPĒKS
piedāvā kopīgu tikšanās prieku vienu
reizi nedēļā:
• ģimeņu pašpalīdzības grupas,
• interešu klubiņa tikšanās,

Ādažu novada domes
informācijas centrs sniedz
izziņas par Ādažu novada
uzņēmumiem un iestādēm
pa tālruni 67996500

• psiholoģes Gunas Hofmanes
seminārus (pēc licencētas
programmas) „Sievietes būtība”,
„Indigo bērni”, „Garīgā prakse un
Visuma likumi”,
• radošo darbnīcu „Gleznošanas
prieks” ģimenei,
• radošo darbnīcu mazajiem
bērniem „Kastanītis”,
• īslaicīgus kursus „Pašnodarbinātā
statuss”, „Frizieris pats sev un
draugam”,

AIZDEGSIM SVECĪTES
Mirušo piemiņas dienā
Baltezera kapos
22. novembrī

• dzejas pasākumu „Tikšanās
dvēseles valodā” veco ļaužu
pansionātā
„Anruma” š.g. 21. novembrī pl.11.00.
Pieteikšanās un informācija:
Liāna Lunte 26815505.
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Noslēgusies
Ādažu novada domes rīkotā

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
18. oktobrī noslēdzās Ādažu novada
domes rīkotā iedzīvotāju aptauja, kas tika
organizēta Ādažu novada teritorijas
attīstības programmas 2010. – 2021.g.
izstrādes ietvaros. Aptaujas mērķis bija
noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju
domas par novada attīstības iespējām,
problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus
Ādažu novada teritorijas attīstības programmas izstrādei.
Kopš 9. septembra, kad aptauja tika
uzsākta, tika saņemtas aptuveni 200
aizpildītas anketas. Ādažu novada dome
izsaka pateicību visiem, kas atsaucās uz

aicinājumu un piedalījās aptaujā. Liels
paldies arī veikala „Elvi” administrācijai
par iespēju veikala telpās izvietot aptaujas urnu!
Ir uzsākta anketās sniegto atbilžu un
komentāru apkopošana. Gadījumā, ja kāds
vēl nav paspējis iesniegt aizpildītas anketas,
to var izdarīt, atnesot tās uz Ādažu novada
domi vai arī atsūtot elektroniski uz e-pastu:
inga.zvidra@adazi.lv.
Aptaujas atbilžu prezentācija un
tikšanās ar Ādažu novada iedzīvotājiem
notiks 2009. gada 2. decembrī plkst.
17.00 Ādažu novada domē, Gaujas ielā
16, 2. stāva zālē.

Veselības centrā „Baltezers”
JAUNI SPECIĀLISTI
Veselības centrs „Baltezers”, kas veiksmīgi veselības aprūpē darbojas gandrīz
desmit gadus, šajā rudenī paplašina savu
darbību ar vairākiem talantīgiem speciālistiem. Veselības centrā „Baltezers” turpmāk iejūtīgi uzklausīs un ārstēs šādi speciālisti: ģimenes ārsts E. Bunkas, kardiologs S. Viltere, pediatrs G. Lielause, alergologs L. Boroduška, psihologs K. Veckrāce, rehabilitologs L. Gavriļenko, fizikālās terapijas ārsts S. Rubule, internists
S. Stefanidi, logopēds A. Pavasare un citi.
– Ar patiesu gandarījumu iepriecinām
mūsu esošos un arī topošos klientus, par
kuru veselību turpmāk rūpēsies apkaimes

vadošie veselības speciālisti. Ja veselības
uzlabošanā vēlaties iejūtīgu ārstu, kas
uzmanīgi uzklausa problēmas un atrisina
tās, esat laipni aicināti apmeklēt veselības
centra „Baltezers” medicīnas speciālistus, –
stāsta centra vadītājs Guntis Osis.
Kā ierasts, arī turpmāk veselības centrs
„Baltezers” saviem apmeklētājiem nodrošinās plašu ārstnieciskās vingrošanas klāstu,
ūdens procedūras bērniem un pieaugušajiem, masāžas, fizikālās terapijas procedūras
un citus veselības stabilitātei nepieciešamos
pakalpojumus.
Tālrunis uzziņām: 67990240, Senču prospekts 51, Baltezers, www.rc-baltezers.lv

Turpinās cīņa par
SUPERPUIKAS TITULU
15. oktobrī Rīgā, Tehniskās jaunrades
namā „Annas 2”, norisinājās konkursa
„Superpuika 2010” 1. kārta jeb
„Ceļojuma uz Zemes centru” 1. posms.
Šogad dalību konkursā bija pieteikuši
175 zēni no visas Latvijas. 1.kārtas pārbaudījumi sastāvēja no fiziskās sagatvotības,
erudīcijas, praktiskā, radošā un tehnisko
sporta veidu uzdevuma. Apkopojot 1.

kārtas rezultātus, no visiem dalībniekiem
ir izraudzīti tie 32 puiši, kuti atkal tiksies
konkursa 2. kārtā š.g. 8.decembrī. Ādažu
novadu konkursa 2. kārtā pārstāvēs Edijs
Ostapko no Ādažu vidusskolas.
„Superpuika” ir konkurss 11 un 12
gadīgiem zēniem, kuri vēlas sevi izaicināt
un pierādīt ekstrēmu, tehnisku, radošu un
praktisku uzdevumu veikšanā.
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APMĀCĪBU
KUPONU
varēs saņemt
arī pilnu
darba laiku
strādājošie
Lai veicinātu mūžizglītības pieejamību nodarbinātajiem, Labklājības ministrija (LM) ar Eiropas
Sociālā fonda atbalstu piedāvās
iespēju arī tiem darbiniekiem, kuri
strādā pilnu darba laiku, saņemt
kuponu profesionālās izglītības
iegūšanai.
Līdz ar to privātajos uzņēmumos
nodarbinātiem darbiniekiem, kuri strādā
normālu darba laiku, būs iespēja apgūt
neformālās un formālās izglītības programmas, kā arī iegūt profesionālo izglītību. Pasākumā iesaistīties nevarēs valsts
iestādēs strādājošie.
Mūžizglītības pasākuma ietvaros
nodarbinātie varēs mācīties līdz vienam
gadam, izmantojot kuponu, kura apmērs
atkarībā no apmācību jomas varēs būt
maksimāli 150, 200 vai 250 lati. Tā, piemēram, nodarbinātie varēs apgūt svešvalodas, datormācību un citas darba tirgū
nepieciešamas prasmes, tajā skaitā
programmas, kas vērstas uz profesionālo
zināšanu pilnveidi kādā jomā.
Pieteikties projektam varēs nodarbinātie no 25 gadu vecuma. Priekšrocība
dalībai tiks dota tiem nodarbinātajiem,
kuri ir lielākā mērā pakļauti bezdarba
riskam. Tādēļ ir noteikti šādi priekšrocību
kritēriji dalībai programmā: pēdējā formālā izglītība ir iegūta pirms 10 gadiem;
pie pašreizējā darba devēja nodarbināts
ilgāk par pieciem gadiem; ir noteikta
invaliditāte; ir divi vai vairāk apgādājamie;
ir trūcīga persona; nav pamatizglītības vai
vidējās izglītības.
Pakalpojumu ar šī gada decembri plāno piedāvāt Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar izglītības iestādēm.

Ādažu Vēstis
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Sirsnīgi sveicieni un labas
veselības vēlējumi novembra
mēneša jubilāriem !

70 gadu jubileju svin

75 gadu jubileju svin

Zoja Briede
Rita Daģe
Anita Spriņģe
Jevgeņija Šaicāne
Agnese Zaperecka

Imants Jānis
Sprindžuks
Zigrīda Caune
Jānis Egons Cīrulis
Maija Dreimane
Velga Lasmane
Aldis Rušēvics
Dace Šūmane

2009. gada novembris

Klāt ZIEMASSVĒTKU
labdarības akcija!
Jau piecpadsmito gadu Ādažu novada domes Sociālais dienests
rīko Ziemassvētku labdarības akciju. Šogad tā sāksies 21. decembrī,
lai ar dāvanām un svētku eglītēm iepriecinātu bērnus invalīdus,
pirmās grupas invalīdus, vientuļos pensionārus, daudzbērnu ģimenes un trūcīgos iedzīvotājus.
Visi uzņēmēji un iedzīvotāji, kuri vēlas pievienoties, laipni lūgti
ziedot savas firmas produkciju vai naudas līdzekļus.
Ieva Roze,
Sociālā dienesta vadītāja,
tālr. 67997977, mob.tālr. 29451628

Ādažu novada dome

KADAGAS
Rūdolfs Lācis
Kopš 2009. gada jūnija Ādažu novada
Kadagā darbojas jauns privātais bērnu centrs „Childcare”.
Bērnu centrs atrodas privātmāju ciematā
Cits Mežaparks, priežu meža vidū, klusumā

un mierā, slēgtā teritorijā, kur bērni ik dienu
pavada svaigā gaisā un katru aprūpē gluži kā
ģimenē, jo audzēkņu skaits ir neliels. Iestādes
vajadzībām pielāgotas telpas dzīvojamās
mājas Smilšu ielā 1 pirmajā stāvā, nodrošinot
visām prasībām atbilstošu pirmsskolas izglītību bērniem vecumā no 2 līdz 5 gadiem.

Centrā bērni rotaļu veidā apgūst angļu
valodu jau no divu gadu vecuma. Tās ir interesantas un saistošas spēles, kas nemaz nelīdzinās mācībām, tomēr rezultāts tiek
sasniegts – bērni sāk runāt, pazīt lietas un
nosaukt tās angļu valodā. Ar dažādu didaktisko rotaļu palīdzību audzēkņi iepazīstas ar
sev apkārt esošo pasauli – dzīvo un nedzīvo
dabu, sabiedriskās dzīves norisēm, matemātikas pamatiem un tēlotājmākslu. Bērnam
mācīties svešvalodu jau 2 gadu vecumā ir
viegli, tā ir rotaļa, bet vienlaikus labs pamats
skolas gaitu sākumam.
Dienas režīmā ietilpst nodarbības, veselīgas un gardas maltītes trīs reizes dienā,
pastaigas un rotaļas svaigā gaisā, kā arī diendusa.
Arī cenas par centra apmeklējumu ir ļoti
patīkamas – ja bērns centru apmeklē katru
darba dienu, vecākiem tas izmaksā vien 75
latus mēnesī, papildus jāmaksā tikai par ēdināšanu – brokastīm, pusdienām un launagu
– 2,50 Ls dienā. Bērni tiek uzņemti, sākot
no 2 gadu vecuma, neatkarīgi no viņu deklarētās dzīvesvietas.
Strādājam katru darba dienu no 8.00
līdz 19.00. Tālrunis uzziņām 29222284.

