
Turpinot ikgadējo tradīciju, šā gada 

24.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 14.00 vienlaicīgi 

visā Latvijā tiks organizēta jau trešā vides 

sakopšanas akcija „Lielā Talka”, aicinot 

ikvienu iedzīvotāju apliecināt mīlestību 

savai zemei un padarīt Latviju par tīrāko 

vietu pasaulē.  

Lai nodrošinātu veiksmīgu talkas norisi, 

pasākuma rīkotāji aicina visas Latvijas 

pašvaldības/ pārvaldes, izglītības iestādes, 

organizācijas, uzņēmumus, kā arī brīvprātīgos 

entuziastus 24.aprīlī ORGANIZĒT SAVU 

TALKU, nozīmējot TALKAS ATBILDĪGO 

un REĢISTRĒJOT savu talkošanas vietu 

Lielās Talkas mājas lapā www.talkas.lv.

Lai piedalītos talkā, ir iespējams organizēt 

savu talku, kā arī PIEVIENOTIES Ādažu 

pašvaldības jau oficiāli nozīmētajām talkas 

vietām. Apskatīt Ādažu novadā nozīmētās 

talkas vietas un pievienoties iespējams www.

talkas.lv sadaļā „Kartes” – „Pieteiktās/ 

organizētās talkas vietas” vai sazinoties pa 

tālr. 29374843, 67997029. 

Atbalstīt Lielo Talku pieteikušās gandrīz 

visas pašvaldības – 108 novadi un 9 repub-

likas pilsētas. Vienīgi Babītes novads pagai-

dām nav apstiprinājis dalību talkā. Šīs visas 

pašvaldības ir nozīmējušas savus Lielās Talkas 

koordinatorus, kuri ir galvenie talkas norises 

pārraudzītāji visā savas pašvaldības teritorijā 

- viņi saskaņos talkas vietu pieteikumus, dalīs 

maisus talku atbildīgajiem, nodrošinās infor-

māciju talkotājiem. Koordi natoru svarī gākais 

uzdevums ir nodrošināt talkas atkritumu 

savākšanu un izvešanu uz poligoniem, kas 

atkritumus no pašvaldībām pie ņems bez 

maksas (izņemot valsts obligātos nodokļus). 

Ja vēlaties ORGANIZĒT SAVU 

TALKU un kļūt par TALKAS 

AT BILDĪGO, tad:

1. obligāti sazinieties ar Ādažu novada 

Lielās Talkas koordinatoru tālr. 

29374843, 67997029 un noskaidrojiet, kur 

labāk talkot, vai arī saskaņojiet talkas vietu, 

ja tādu jau esat atradis. Vienlaicīgi ar koordi-

natoru saskaņojiet arī talkā savākto atkritu-

mu izvešanu uz poligoniem, jo savākšana 

tiks organizēta tikai oficiāli pieteiktajās 

talkošanas vietās; 

2. reģistrējiet savu talkas vietu www.

talkas.lv sadaļā „Atbildīgo reģistrācija”. 

Atgādinām, ka reģistrētā talkas vieta nedrīkst 

būt privāta teritorija;

3. 24. aprīlī nodrošiniet savus talci-

niekus ar atkritumu maisiem – tos bez 

maksas būs iespējams saņemt pie talkas 

koordinatoriem pašvaldībās, kā arī papildus 

tie būs pieejami RIMI un Supernetto vei-

kalos visā Latvijā. Atgādinām, ka par darba 

cimdiem un instrumentiem šogad jāgādā 

pašiem talciniekiem! 

Ceram uz Jūsu atsaucību un kopīgu 

talkošanu 24. aprīlī!
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Aicinām organizēt darbu un oficiāli pieteikt 
savas 24. aprīļa talkas vietas

Mēs nekad nebūsim lielākā valsts, nekad – bagātākā, 

bet mēs varam būt tīrākā zeme pasaulē. Tā varētu būt mūsu lielākā bagātība 

laikā, kad piesārņojums katastrofāli pieaug visā pasaulē. Un lielākā vērtība būs tā, 

ka paši šajā tīrībā dzīvosim.

ĀDAŽU BRĪVĀ VALDORFA SKOLA
2010. gada 29. aprīlī no plkst.17.00 līdz 21.00

organizē
ATVĒRTO DURVJU DIENU

Tikšanās ar skolotājiem, skolēniem, absolventiem, vecākiem
Skolēnu darbu izstāde

Radošās darbnīcas bērniem
Plkst. 19.00 lekcija vecākiem

AICINĀTI VISI, KAS INTERESĒJAS PAR PIRMSSKOLU, 
PAMATSKOLU UN VIDUSSKOLU

Publisko un privāto ēku īpašnieku  ievērībai!
Ādažu novada dome atgādina, ka sakarā ar Valsts 
karoga likumu, Latvijas valsts karogu pie publisko 

personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un 
personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamā ēkām 

obligāti novieto 1. maijā, 4. maijā, 11. novembrī 
un 18. novembrī. 

Latvijas valsts karogu sēru noformējumā obligāti 
novieto 25. martā, 14., jūnijā, 17. jūnijā 4. jūlijā 

un decembra pirmajā svētdienā. 
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Ādažu novada domes 

informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».

2010. gada 15. aprīlī

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. 

Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

! Par dalību projektā „Alternatīvā soci-

ālā pakalpojuma centra izveide Ādažu 

novada Kadagā”

Dome nolēma

Izstrādāt projektu „Alternatīvā sociālā 

pakalpojuma centra izveide Ādažu novada

Kadagā” Lauku attīstības programmas 

2007. – 2013.gadam 4. ass 413. pasākuma 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves 

kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” 5.1. akti-

vitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, in for-

mācijas tehnoloģiju un program mu no droši-

nājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruk-

tūras izveide pakalpojumu pie ejamībai, kva-

litātei un sasniedzamībai pakalpojuma 

snieg šanas vietā vietējiem iedzī votājiem”, 

pasākuma „Vietējās attīstības stra tēģija” 

2.3.  rīcības „Jaunu alternatīvo sociālo un 

sadzīves pakalpojumu izveide un esošo 

sociālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes 

uzlabošana un pilnveidošana dažādām 

sociālām grupām, t.sk. pakalpojumu snieg-

šanai nepieciešamo telpu vienkāršota rekon-

strukcija, iekārtošana un materiāl tehniskās 

bāzes (aprīkojuma un inventāra) iegāde.

Piedalīties projekta „Alternatīvā sociālā 

pakalpojuma centra izveide Ādažu novada 

Kadagā” īstenošanā par summu 15211,15  Ls 

apjomā.

Projekta apstiprināšanas gadījumā no -

dro  šināt projekta īstenošanai nepieciešamo 

līdzfinansējumu. 

! Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

2009. gada pārskatu 

Dome nolēma

1. Apstiprināt SIA „Ādažu Nam-

saimnieks” 2009.gada pārskatu 

- ieņēmumos  870976,00 Ls,

- izdevumos  818404,00 Ls,

- peļņa 42808,00 Ls. 

2. Apstiprināt pielikumu gada pārskatam 

un vadības ziņojumu par SIA „Ādažu Nam-

saimnieks” saimniecisko darbību 2009. gadā.

3. Pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un kapitāl-

sabiedrībām” 37.p. 43.p.2.d. 2009.gadā gūto 

peļņu izmantot SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

pamatkapitāla palielināšanai. 

! Par SIA „Ādažu Ūdens” 2009.  gada 

pārskatu 

Dome nolēma

1.  Apstiprināt SIA „Ādažu Ūdens” 

2009.gada pārskatu 

- ieņēmumos  329572,00 Ls,

- izdevumos  321737,00 Ls, 

- peļņa  7836,00 Ls.

2.  Apstiprināt pielikumu gada pārska-

tam un vadības ziņojumu par pašvaldības 

SIA „Ādažu Ūdens” saimniecisko darbību 

2009.gadā.

3.  Pamatojoties uz likuma „Par valsts un 

pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsa-

biedrībām” 37.p. 43.p.2.d. 2009.gadā gūto 

peļņu izmantot SIA „Ādažu Ūdens” 

pamatkapitāla palielināšanai. 

! Par Ādažu novada ārkārtējo situāciju 

operatīvo komisiju 

Lai operatīvi reaģētu uz Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā iespējamo ārkār-

tējo situāciju (to tiešiem draudiem), preven-

tīvo, pārvaldīšanas, īstermiņa un ilg ter miņa 

seku likvidēšanas pasākumu organizēšanai, 

vadībai, koordinācijai un pārraudzībai, 

Ādažu novada dome nolēma izveidot Ādažu 

novada Ārkārtas situāciju operatīvo komisi-

ju šādā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs 

N.Breidaks; komisijas locekļi: D.Popovs; 

E.Kietis; J.Neilands; A.Mitjkovs; A.Engel-

bergs; R.Avetisjans; P.Pultraks; G.Subočs; 

J.Ruks; J. Dundurs; A.Stradiņa; LR AM 

NBS pārstāvis. Atcelt Ādažu novada domes 

rīkojumu Nr. 01-10-2/9 no 01.02.2007.

! Par redakcionāliem labojumiem sais-

tošajos noteikumos 

Dome nolēma

1.  Veikt noteikumos Nr.4 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu 

personas apbedīšanai” redakcionālus laboju-

mus: 

1.1. Precizēt noteikumu tiesisko pama-

tojumu, aizvietojot Latvijas Republikas liku-

ma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

13. punktu ar likuma „Par pašval dībām” 

43.panta trešo daļu. 

1.2.  Precizēt noteikumu nodaļas virs-

raksta nosaukumu „ I. Vispārīgie nosacī-

jumi” ar „I. Vispārīgie jautājumi”. 

1.3.  Precizēt saistošo noteikumu 1. 

punktu „Saistošie noteikumi nosaka 

apbedīšanas pabalsta piešķiršanas kārtību 

Ādažu novada iedzīvotāja nāves gadījumā”.

1.4.  Izteikt p.11. jaunā redakcijā: 

11.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu 

var apstrīdēt Ādažu novada domes 

„Administratīvo aktu strīdus komisijā.

11.2.  Komisijas pieņemto lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā 

likumā noteiktajā kārtībā.”

2.  Veikt noteikumos Nr. 3 „Saistošie 

noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo 

pabalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu 

nodrošināšanā” redakcionālu labojumu:

2.1.  Izteikt p.12 jaunā redakcijā: 

12.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu 

var apstrīdēt Ādažu novada domes Admi-

nistratīvo aktu strīdus komisijā.

12.2.  Komisijas pieņemto lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā liku-

mā noteiktajā kārtībā.”

! Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

zemes ierīcības projekta izstrādei nekus-

tamajam īpašumam „Ziemeļ-Bullas”

Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu-

mu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu 

novada Stapriņu ciema nekustamajam 

īpašumam „Ziemeļ-Bullas” (kad.apz.8044 

003 0011).

! Par detālplānojuma precizēšanu

Precizēt Ādažu novada Garkalnes ciema 

nekustamā īpašuma „Senči” (kadastra 

Nr.8044 012 0302) detālplānojuma 1.

redakciju.

! Par nekustamā īpašuma lietošanas 

mērķa maiņu

Noteikt nekustamā īpašuma „Uplejas” 

zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

80440130484 jaunu galveno nekustamā īpa-

šuma lietošanas mērķi 0,66 ha platībā –

dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 23. martā
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rekreācijas nozīmes objektu teritorija (lieto-

šanas mērķa kods 0501) un papildus lietoša-

nas mērķi – individuālo dzīvojamo

māju apbūve (lietošanas mērķa kods 

0601) 0,15 ha platībā.

! Grozījumi Ādažu novada 25.08.2009. 

saistošajos noteikumos Nr.25 „Ādažu 

novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-

bām” 23.pantu, 24.pantu un likuma „Valsts 

pārvaldes iekārtas likums” 28.pantu.

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2009.

gada 25.augusta saistošajos noteikumos 

Nr.25 „Ādažu pašvaldības nolikums” šādus 

grozījumus:

1.1. izslēgt noteikumu 10.1 2 punktu;

1.2. papildināt noteikumu 10. punktu 

„Pašvaldības domes padotībā, atbilstoši tās 

apstiprinātam nolikumam ir šādas iestādes” 

ar jaunu apakšpunktu: 

10.9. „Kultūras un radošās izglītības 

centrs”.

2.  Grozījumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.

! Par telpu iznomāšanu un nomas mak-

sas noteikšanu

Ņemot vērā, ka, sākot ar 2010.gada 

1.  aprīli, Ādažu novada domei piederošās 

telpas Gaujas ielā 16, Ādažos, tiks atbrīvo-

tas un pašvaldības sabiedrības ar ierobežo-

tu atbildību un Valsts policija ir izteikušas 

vēlēšanos tās nomāt, Ādažu novada dome 

nolēma:

1. iznomāt Ādažu novada domei piede-

rošās telpas Gaujas ielā 16, Ādažos, SIA 

„Ādažu Ūdens”, SIA „Ādažu Namsaim-

nieks”, PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” un 

Valsts policijai;

2. telpu nomas maksu noteikt 0,50 Ls 

par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot 

LR spēkā esošajos normatīvajos aktos 

noteiktos nodokļu maksājumus, un noteikt, 

ka papildus nomas maksai tiek veikti arī 

maksājumi par komunālajiem pakalpoju-

miem.

! Grozījumi Ādažu novada domes 

23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 

„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzī-

bas piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-

bām” 23.pantu, 24.pantu un likuma „Valsts 

pārvaldes iekārtas likums” 28.pantu.

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2010.

gada 23.februāra saistošajos noteikumos 

Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palī-

dzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” 

šādus grozījumus:

1.1.  svītrot noteikumu 5.punktu;

1.2  izteikt noteikumu 27.punktu jaunā 

redakcijā: 

27.1. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu 

var apstrīdēt Ādažu novada domes 

„Administratīvo aktu strīdus komisijā;

27. 2. komisijas pieņemto lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā liku-

mā noteiktajā kārtībā.”

2.  Grozījumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.

! Par aizliegumu ģenētiski modificēto 

kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā

1. Uzsākt Ģenētiski modificēto organis-

mu aprites likuma 22.pantā noteikto proce-

su aizlieguma noteikšanai ģenētiski modifi-

cēto kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā.

2. Rīkot publisko apspriešanu sabiedrī-

bas viedokļu, priekšlikumu un iebildumu 

uzklausīšanai jautājumā par aizlieguma 

noteikšanu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzēšanai Ādažu novada administratīvajā 

teritorijā.

! 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

PALDIES PAR MĪĻUMU UN CIEŅU

12. martā Ādažu Brīvā Valdorfa skola aicināja kopā 

audzēkņu vecvecākus un vecvecvecākus, lai noklausītos 

skolotāju un skolēnu sagatavoto koncertu, kopīgi ar bērniem 

uzdziedātu, padejotu, zīmētu, parunātu angļu mēlē, minētu 

krustvārdu mīklas, atrisinātu kādu cietā riekstiņa cienīgu 

matemātikas uzdevumu, paadītu, kā arī apskatītu skolēnu un 

bērnudārznieku darinātos rokdarbus un zīmējumus. Milzīgu 

prieku omīšu un opīšu sirdīs radīja arī skaistās telpas, kurās 

bērniem ir iespēja ikdienā uzturēties.

Šādi pasākumi, kad skolas telpās satiekas vairākas 

paaudzes, Ādažu valdorfskolā jau kļuvuši par tradīciju. Ir tik 

jauki redzēt klases telpu vai bērnudārza grupiņu, kur 

mazbērniņš pavada dienas lielāko daļu, rotaļājas vai apgūst 

zinības. 

Ikdienas straujajā ritmā nebūt nav tik viegli atrast laiku, 

kad ģimenes visu vecumu pārstāvji var satikties un pabūt 

kopā. Tādēļ gribas teikt lielu paldies Ādažu Brīvajai 

Valdorfa skolai, kas atgādina bērniem ģimenes nozīmi, 

audzina cieņu pret vecākās paaudzes cilvēkiem un rada 

mīļuma pilnu gaisotni.

Ar cieņu,

ilggadēja Ādažu iedzīvotāja 

un Elizabetes vecvecmāmiņa Velta Babule

PATEICĪBA VARTANU ĢIMENEI

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 2009./2010.mācību 

gada ietvaros organizē pasākumu un projektu sēriju par 

nacionālās daudzveidības jautājumiem Latvijā. Aktīvi šajās 

aktualitātēs līdzdarbojas arī viena no UNESCO Asociēto 

skolu projekta pārstāvēm – Ādažu Brīvā Valdorfa skola. 

Marts bija mēnesis, kas tika veltīts Armēnijai un Latvijā 

dzīvojošajiem armēņiem. Tas mūsu skolas skolotājiem un 

skolēniem bija īpaši interesants, jo izrādījās, ka tepat Ādažos 

dzīvo fantastiski jauka armēņu ģimene, kas darbojas ģimenes 

uzņēmumā – restorānā „Ararats”. Tikšanās reizē bērniem bija 

brīnišķīga iespēja ieklausīties armēņu valodas skanējumā, 

uzzināt daudz interesantu faktu par Armēnijas vēsturi, 

ģeogrāfiju, kultūru un cilvēkiem, kā arī izbaudīt  armēņu 

nacionālo ēdienu kolorīto garšu. 

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas kolektīvs saka milzīgu paldies 

Vartanu ģimenei par viesmīlīgo uzņemšanu, draudzīgo 

atmosfēru un gūto informāciju, kas nenoliedzami ļaus labāk 

izprast citas tautas vēsturiskās patiesības un kultūras 

īpatnības.

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas audzēkņi 

un skolotāja Dzintra Busenberga



1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā 

notiek topogrāfiskās informācijas un in -

for mācijas par aizsargjoslām pieņem šana, 

pār baude, uzkrāšana, uzturēšana un 

iz snieg  ša na. Šie noteikumi attiecas arī uz 

detālplā nojumu un zemes ierīcības pro-

jektu grafis kajām daļām.

2. Noteikumi ir obligāti visām fiziskām 

un juridiskām personām, kas Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā:

2.1. veic topogrāfiskos un ģeodēziskos 

uzmērīšanas darbus,

2.2. izstrādā detālplānojumus, 

2.3. izstrādā zemes ierīcības projektus. 

3. Ādažu novada administratīvajā teri-

torijā mēroga 1:500 topogrāfiskās infor-

mācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrā šanu 

un uzturēšanu, kā arī mērniecībai nepiecie-

šamo datu izsniegšanu realizē un koordinē 

Ādažu novada pašvaldības izvēlēta juridiska 

persona.

3.1. Ādažu novada pašvaldības izvēlē-

tajai juridiskajai personai ir tiesības par pak-

alpojumiem saņemt samaksu, kas ir 

saskaņota ar Ādažu novada pašvaldību.

4. Ādažu novada pašvaldība informācijas 

ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē 

pieņem tikai mērniecībā licencētu vai 

sertificētu personu topogrāfiskos vai 

ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpild-

uzmērījumus un izpildshēmas, un būvasu 

nospraušanas aktus), kas veikti digitālā 

formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92 

koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. 

Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem 

pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem 

koordinē tiem punktiem, kas uzrādīti digi-

tālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

5. Informāciju, kas nepieciešama mēr-

niecības darbu veikšanai, par samaksu sniedz 

pašvaldības izvēlētā juridiskā persona divu 

darba dienu laikā pēc rakstiska (elektronis-

ka) pieprasījuma saņemšanas. 

6. Uzmērītā topogrāfiskā informācija 

un ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami 

pārbaudei Ādažu novada pašvaldības izvē-

lētajai juridiskajai personai, kas to saskaņo 

divu darba dienu laikā.

6.1. Saskaņojums tiek veikts tikai tad, 

ja iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai 

situācijai un valstī noteiktajiem standar tiem. 

6.2. Ādažu novada pašvaldības insti-

tūcijas, tai skaitā Būvvalde, atzīst par 

atbilstošu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā 

saskaņotu topogrāfisko informāciju.

7. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas 

topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai 

plānam neatbilstoši izvietotas inženierko-

munikācijas, tad to novietne dabā jāfiksē un 

tās jāuzmēra un jāparāda izpildtopogrāfijā 

vai izpildshēmā. Izbūvētie inženiertīkli 

jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aiz-

bēršanas.

8. Detālplānojumu un zemes ierīcības 

projektu grafiskās daļas ir nododamas 

pār baudei pašvaldības izvēlētajai juridis-

kajai personai, lai noteiktu esošo un 

projektēto aiz sargjoslu atbilstību reālajai 

situācijai un pašvaldības plānotajām aiz-

sargjoslu noviet nēm. 

8.1. Ādažu novada dome lēmumu par 

zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma 

redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc 

saskaņojuma saņemšanas no Ādažu novada 

pašvaldības izvēlētās juridiskās personas.

9. Ja starp topogrāfisko datu bāzi 

uzturošo Ādažu novada pašvaldības izvēlēto 

juridisko personu un mērniecības darbus vei-

kušo sertificēto vai licencēto personu rodas 

strīds, tad veikto darbu pārbaudei un strīda 

atrisināšanai tiek pieaicināta cita mērniecībā 

sertificēta vai licencēta persona. Kļūdas 

gadījumā darbus apmaksā vainīgā puse.

10.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākošajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas 

pašvaldības  izdevumā „Ādažu Vēstis”.
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Noteikumi Nr. 32  

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2009. gada 22. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.21§1.5.)

Saistošie noteikumi par topogrāfiskās informāci�as 
aprites kārtību Ādažu novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 1. un 13. punktu, MK 12.12.2006. 

noteikumu Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” 6. punktu, 

MK 02.05.2000. noteikumiem Nr.168 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 00599  „Inženierizpētes noteikumi 

būvniecībā”” un būvnormatīva LBN 005-99 27.punktu

PAZIŅOJUMS 
par nodomu noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu 

audzē�anai Āda�u novada administratīvajā teritorijā
2010. gada 23. martā Āda�u novada dome pieņēma lēmumu Nr.26, 

saskaņā ar kuru nolēma uzsākt Ģenētiski modificēto organismu aprites 
likuma 22.pantā noteikto procesu aizlieguma noteik�anai ģenētiski 

modificēto kultūraugu audzē�anai Āda�u novadā.
Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22.panta ceturto 

daļu sabiedrība tiek uzaicināta izteikt viedokļus, priek�likumus un 
iebildumus par aizlieguma noteik�anu ģenētiski modificēto kultūraugu 
audzē�anai Āda�u novada administratīvajā teritorijā līdz 2010. gada 

31.  maijam, rakstveidā tos iesniedzot Āda�u novada domē, Gaujas ielā 
33A, Āda�os, Āda�u novadā. Iebildumu neiesnieg�ana noteiktajā 

termiņā uzskatāma par piekri�anu aizlieguma noteik�anai.

24. aprīlī SIA „Ādažu 
namsaimnieks” sadarbībā 

ar SIA „L&T” 
organizē nolietotās mājsaimniecī-

bas tehnikas, dienasgaismas lampu, 
akumulatoru un bateriju savākšanu 
no iedzīvotājiem. 

Esat laipni aicināti 24.aprīlī 
plkst. 10.00 – 11.45   Baltezera 

ciematā - laukumā pie Tirdzniecības 
centra; 

plkst. 12.00 – 13.45  Ādažu Centra 
ciematā - laukumā pretī Kukulītim;

plkst. 14.00 – 16.00  Kadagas cie-
matā - laukumā pie 5. mājas. 
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Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 

24. novembra saistošajos noteikumos 

Nr.31 „Saistošie noteikumi par vides 

sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu Ādažu novada teritorijā” 

(turpmāk – Noteikumi)  šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 1.5.2.punktu šādā 

redakcijā:

„Organizē un kontrolē sadzīves atkritu-

mu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkri-

tumu, apsaimniekošanu Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā saskaņā ar nor-

matīvajiem aktiem atkritumu apsaimnie-

košanas jomā, valsts un  reģionālo atkritumu 

apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem notei-

kumiem.”

2. Izteikt Noteikumu 1.8. punktu šādā 

redakcijā:

„Ādažu novada iedzīvotājiem, iestādēm, 

komersantiem, nekustamā īpašuma īpaš-

niekiem vai lietotājiem ir pienākums 

ie kļauties Ādažu novada pašvaldības kopējā 

sadzīves atkritumu savākšanas sistēmā, ja 

nepieciešams, radītos sadzīves atkritumus arī 

šķirot un nogādāt tos nekustamā īpašuma 

īpašnieka vai apsaimniekotāja norādītajā 

vietā.”

3. Izslēgt Noteikumu 2.1.8. un 2.1.9. 

punktu.

4. Papildināt Noteikumus ar 2.5.6. 

punktu šādā redakcijā: 

„Ievietot sadzīves atkritumu tvertnēs 

degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus 

priekšmetus, šķidrus atkritumus, infekcijas 

slimības izraisošus atkritumus, liela izmēra 

atkritumus, būvniecības un būvju no jauk-

šanas atkritumus, rūpniecības atkritumus, 

ielu smiltis, parku un dārzu atkritumus un 

bīstamos atkritumus.”

5. Papildināt noteikumus ar 2.5.7. 

punktu šādā redakcijā:

„Cieši sablīvēt, iesaldēt vai sadedzināt 

atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs.” 

6. Papildināt Noteikumus ar 2.1 punktu 

šādā redakcijā: 

„Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkri-

tumu apsaimniekošanai.

21.1. Pirms atbrīvošanās no sadzīves 

atkritumiem atkritumu radītājs: 

21.1.1.atdala bīstamos atkritumus no 

citu veidu atkritumiem; 

21.1.2.uzglabā bīstamos atkritumus tā, lai 

tie neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību 

un vidi, kā arī personu mantu.

21.2.Bīstamo atkritumu radītājs nogādā 

bīstamos atkritumus speciāli aprīkotās 

bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai 

slēdz līgumu par bīstamo atkritumu 

ap saimniekošanu ar komersantu, kurš 

normatīvos noteiktajā kārtībā veic bīstamo 

atkritumu apsaimniekošanu.”

7. Papildināt Noteikumus ar 4.1.9. 

punktu šādā redakcijā: 

„Nogādāt savāktos sadzīves atkritumus 

pašvaldības noteiktajā sadzī ves atkritumu 

poligonā vai izgāztuvē.”

8.  Izteikt Noteikumu 7.1. punktu šādā 

redakcijā:

„Par nesaskaņotu apstādījumu, ceļu 

iekārtošanu, mazo arhitektūras formu un 

citu priekšmetu izvietošanu, patvaļīgu koku 

un krūmu stādīšanu, dzīvžogu, puķu u.c. 

apstādījumu elementu novākšanu, atjauno-

šanu un vainagošanu koplietošanas terito-

rijās (izņemot zemesgabalus, kas nodoti 

individuālai apbūvei vai atrodas privātīpa-

šumā, kā arī ceļus un ceļa nodalījuma joslu) 

bez saskaņošanas ar Ādažu novada domi, 

uzliek naudas sodu fiziskām personām no 5 

Ls līdz 200 Ls, juridiskām personām no 50 

Ls līdz 500 Ls.”

9. Izslēgt Noteikumu 7.4. un 7.5. punktus.

10. Izteikt Noteikumu 7.6. punktu šādā 

redakcijā:

„Par remontdarbu veikšanu, sastatņu 

uzstādīšanu, pagaidu žogu, nožogojumu, 

asfalta seguma uzlaušanu, zemes rakšanas 

darbu veikšanu publiskā teritorijā (izņemot 

ceļu un ceļa nodalījuma joslu) bez atļaujas 

un saskaņošanas ar Ādažu novada domi, 

uzliek naudas sodu fiziskām personām no 5 

Ls līdz 250 Ls, juridiskām personām no 100 

Ls līdz 1000 Ls.”

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

 Noteikumi Nr.6

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.4§7.5) 

Grozī�umi Ādažu novada domes saistoša�os  noteikumos Nr.31 
„Saistošie noteikumi par vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu 

apsaimniekošanu Ādažu novada teritori�ā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 3.punktu, 

43.panta 1.daļas 6., 9. un 13. punktu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma  9.panta trešo daļu.

Pensionāru kluba 
�Optimists� saiets 
notiks 21. aprīlī 

plkst. 13.00 
Kultūras un rado�ās 

izglītības centrā Gaujas 
ielā 33 A
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Āda�os atvērta 
veterinārā klīnika "Kavet"

Astrīda Spilva,
redaktore

Zināšanas, pieredze un apmeklētāju atzinība ir tie darbības stūrakmeņi, kas 

veterinārajai klīnikai „Kavet” Rīgā ļāvuši veiksmīgi attīstīties un atzīmēt savas 

pastāvēšanas 13 gadu jubileju.

Marta nogalē klīnika, paplašinot savu darbību, atvēra savu pirmo filiāli Ādažos, Pirmā 

ielā 38a. Klīnika sniegs pakalpojumus veterinārijas pamatnozarēs - terapijā, ķirurģijā - un 

veiks laboratorijas izmeklējumus. Ja jūsu mājdzīvniekam būs nepieciešamas zāles, veteri-

nārajā aptiekā „Kavet” Gaujas ielā 4 plašā izvēlē nopērkami recepšu un bezrecepšu medi-

kamenti. 

Veterinārās klīnikas „Kavet” darba laiks – otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piekt-

dienās 11.00 – 19.00, sestdienās 9.00 – 17.00, pirmdienās un svētdienās - brīvdiena. 

Klīnikā pieņems dr. Aleksandra Fomina. Plašāku informāciju varat iegūt, zvanot pa 

tālruni 67997660, mob.25901758. 

MĀTES DIENAS 
GADATIRGUS 
ĀDA�OS

�ī gada 8. maijā 
Āda�u  centrā notiks 

Mātes dienas gadatirgus.

Gadatirgū paredzētas koku, 
krūmu, stādu, mājputnu 

un mājlopu, daiļamatniecības 
un sadzīves preču 

tirdzniecības vietas.

Paredzēta pla�a kultūras 
pasākumu programma, kā arī 
izklaides pasākumi � alus tūre, 

konkursi, zirgu izjādes, batuti u.c.

Valsts sociālās apdro�inā�anas aģentūra (VSAA) 
turpina optimizēt infrastruktūru, lai varētu nodro�ināt 
klientu apkalpo�anu ierobe�otā finansējuma 
apstākļos. Izmaiņas gaidāmas Siguldas un Dobeles 
iedzīvotājiem. 

18. februārī darbu līdz�inējās telpās Pils ielā 13 
pārtrauca Pierīgas nodaļa Siguldā un pārcēlās uz 
�veices ielu 12. �veices ielā klientus turpmāk 
pieņems tikai divi darbinieki, bet klientu 

apkalpo�anas nodaļa tiks pārcelta uz Lāčplē�a ielu 
70a Rīgā.   

Klientu apkalpo�anas vietu skaits Pierīgas reģionā 
saglabāsies, arī turpmāk VSAA klienti varēs vērsties 
klientu apkalpo�anas punktos Ķekavā, Olainē un 
Salaspilī, kā arī Siguldā vai jebkurā citā VSAA nodaļā.

Atgādinām: gan saņemt konsultācijas, gan iesniegt 
dokumentus ir iespējams jebkurā VSAA nodaļā 
neatkarīgi no dzīvesvietas.

VSAA turpina reorganizēt nodaļas

Artis Kalvāns,
SIA “Berlin Chemie/Menarini Baltic”

Vai esat vecāks par 50 gadiem? Vai jums 

bieži ir jādodas uz tualeti, īpaši naktīs? Vai 

nepamatoti zaudējat svaru? Vai izjūtat 

sāpes urinējot? Ja uz kādu no šiem 

jautājumiem atbildējāt apstiprinoši, 

lūdzu, izlasiet šo informāciju, lai uzzinātu 

par iespējamajām prostatas dziedzera 

problēmā! 

Kas ir prostata? Prostata ir neliels val-

rieksta izmēra un formas dziedzeris. Tas 

atrodas zem urīnpūšļa un apņem urīnizvad-

kanāla augšējo daļu – kanālu, pa kuru urīns 

un sperma tiek izvadīti no dzimumlocekļa. 

Prostatas dziedzeris ražo caurspīdīgu, biezu 

vielu, kas kopā ar spermu veido spermas 

šķidrumu.

Labdabīga prostatas hiperplāzija. 

Vīrietim novecojot, prostata palielinās un, 

lai gan tas ir dabīgs process, var tikt ierobe-

žota urīna plūsma. Medicīnas terminoloģijā 

prostatas palielināšanos sauc par labdabīgu 

prostatas hiperplāziju. Šis stāvoklis ir ierasts, 

un varētu uzskatīt, ka „visiem vīriešiem, kuri 

nodzīvo pietiekami ilgi, ir palielināta pros-

tata”. Neliels prostatas palielinājums ir 

novērojams daudziem vīriešiem pēc 

40 gadu vecuma un vairāk nekā 90% vīriešu 

pēc 80 gadu vecuma. 

Viens no labdabīgas prostatas hiper-

plāzijas simptomiem ir nepieciešamība 

naktīs biežāk mosties, lai dotos uz tuale-

ti. Citi simptomi ir grūtības uzsākt uri-

nēšanu (aizture) vai pilēšana pēc urinēša-

nas. Urinācijas strūklas apjoms un stip-

rums var samazināties.

Akūts un hronisks prostatīts. 

Hronisks prostatīts ir izplatīts prostatas 

dziedzera iekaisums. Aprēķināts, ka 35% 

vīriešu dzīves laikā vismaz reizi slimo ar 

hronisko prostatītu. Ja kāda ķermeņa daļa 

iekaist, tā kļūst apsārtusi, karsta un sāpīga. 

Hronisks prostatīts urinēšanu var padarīt 

sarežģītu vai sāpīgu. Tādēļ urinēšana var 

kļūt biežāka. Var rasties arī drudzis, sāpes 

krustos vai cirkšņu apvidū. Hronisks pros-

tatīts var mazināt interesi par dzimumat-

tiecībām vai neļaut sasniegt erekciju, vai 

arī neļaut to saglabāt tik ilgi, lai veiksmīgi 

noslēgtu dzimumaktu. Akūts prostatīts ir 

sastopams retāk. Gan akūts, gan hronisks 

prostatīts ir grūti atšķirams no urīnceļu 

infekcijām.

BEZMAKSAS PROSTATAS ANTI-

GĒNA (PSA) LĪMEŅA KONTROLE 

notiks 2010. gada 20. aprīlī no plkst. 

12.00 līdz 17.00 Ādažu aptiekā Gaujas ielā 

11/13. Pieteikties pa tālr.: 67997477.

PROSTATAS VESELĪBA 



Laura Komisare

Pagājušajā nedēļas nogalē norisinājās pēdējais šīs sezonas 

starptautiskais ziemas vindsērfinga pasākums – Eiropas 

atklātais čempionāts ziemas vindsērfingā 2010 (WW European 

Open 2010). Eiropas čempions slaloma disciplīnā Jānis Preiss, 

bet godpilnajā otrajā vietā kopvērtējumā, kā arī uzvarētājs 

jauniešu grupā – Mikus Bēvalds.

Sacensības par Eiropas čempiona tituliem divās ziemas vind-

sērfinga disciplīnās, slalomā un kursā, norisinājās Somijas pilsētā 

Kalajoki no 18. līdz 21.martam. Pasākumā, ko organizēja Somijas 

burāšanas asociācija sadarbībā ar Rautio Sports un WinterWindsurf.

com, piedalījās vairāk nekā 30 dalībnieki no 4 valstīm – Latvijas, 

Lietuvas, Somijas un Polijas. 

Ļoti labus rezultātus slaloma disciplīnā uzrādīja šīs sezonas 

Eiropas kausa otrās un trešās vietas ieguvēji Jānis Preiss un Mikus 

Bēvalds attiecīgi ieņemot pirmo un otro vietu Eiropas čempionāta 

kopvērtējumā. Mikum pirmā vieta jauniešu grupā, par ko balvā 

Severne bura no Rautio Sports. 

Ja citās šīs sezonas ziemas vindsērfinga sacensībās pārējie jau-

nieši (starp tiem spēcīgākie – Andrius Šliuburys no Lietuvas, 

Joel Grönqvist un Daniel Blinnikka no Somijas) izrādīja sīvu 

konkurenci, tad sezonas pēdējos mačos Mikus bija krietni 

pārāks. Jānis Preiss ar uzvaru gandrīz visos 14 braucienos pārlie-

cinoši ieguva Eiropas čempiona titulu slalomā, kā arī izcīnīja 

godalgotu vietu kursa disciplīnā (apsteigt neizdevās vienīgi pie-

redzējušo somu braucēju Arto Ravander un poļu jaunieti Blazej 

Blazowski). 
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Eiropas atklātā čempionāta ziemas vindsērfingā 
uzvarētājs jaunie�u grupā āda�nieks Mikus Bēvalds

Astrīda Spilva,
redaktore

Omulīga oāze ar radošu garu apveltītiem 

cilvēkiem – tā varētu raksturot martā 

atklāto veikalu „Palete”, kas mājvietu 

atradis jaunajā Kultūras un radošās 

izglītības centra pirmajā stāvā. 

Veikala telpās draudzīgi sadzīvo komer-

ciālais un mākslinieciski estētiskais. Šeit var 

iegādāties preces māksliniekiem, mākslas 

mīļotājiem, rokdarbniekiem un cilvēkiem, 

kam vienkārši patīk radoši darboties. Arī 

ikdienā nepieciešamās kancelejas preces 

draudzīgi dala telpu ar pagātnes elpu jutu-

šiem  krēsliem, koferiem un citām mīļām 

lietiņām, kuru veidolu atsvaidzinājuši pras-

mīgu roku likti akcenti.

Kā pašam radīt ko līdzīgu? Veikala vadī-

tāja Ieva Zunda stāsta par iecerēm „Paletes” 

telpās piedāvāt arī radošo darbnīcu nodarbī-

bas. Pirmā improvizētā darbošanās tiek pie-

dāvāta uzreiz, veikala atvēršanas svētkos. 

Lieldienu noskaņu priekšnojautās ikviens  

klātesošais interesents varēja izmantot iespē-

ju apgūt olu izdaiļošanu, lietojot marmori-

zācijas tehniku.

Jaunas idejas un jaunas iespējas. Par tām 

uzzināt var, arī zvanot Ievai Zundai pa tālru-

ni 29412690 vai atnākot ciemos. Adrese – 

Gaujas ielā 33A.  

Veikals rado�iem cilvēkiem
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Sveicam!
Jānim Leicim, novada jaunlaiku vēstures 

aculieciniekam, līdzveidotājam un pārzinātājam, 
kur� a/s �Āda�i� vado�os amatos strādājis no 

pagāju�ā gadsimta se�desmitajiem gadiem līdz pat 
aizie�anai pensijā, 7. aprīlī apritēja apaļi 80. 

8 Ādažu Vēstis 2010. gada 15. aprīlis
 

Jānis Leicis ar dzīvesbiedri un domes darbinieki

Šā gada 23. aprīlī, noslēdzot vērienīgu sadarbības projektu, tiek atklāts 

jaunais Ādažu novada kultūras un radošās izglītības centrs. 

Būve ir vienīgais un šobrīd modernākais pēdējo gadu laikā celtais kultūras objekts ārpus Rīgas, izvirzot mērķi – 

nodrošināt augstas kvalitātes kultūras un radošās izglītības piedāvājumu. Mūsdienīgajā ēkā atradīsies Ādažu novada 

Kultūras un radošās izglītības centrs, Ādažu mākslas un mūzikas skola, Ādažu novada dome, kā arī citas organizācijas. 

Koncertu, izrāžu, izstāžu, konferenču un citu radošo procesu nodrošināšanai būs pieejamas profesionāli aprīkotas 

funkcionāli modificējamas telpas.

UZ TIKŠANOS JAUNAJĀ KULTŪRAS CENTRĀ!

Āda�u kultūras un rado�ās izglītības 
centra atklā�ana

Svinēsim Jurģus kopā!

24. aprīlī

Plkst. 15.00 

Radošo kolektīvu koncerts, muzicē INGUS 
ULMANIS un draugi

Plkst. 19.00 

Vakara sarīkojums kopā ar MARKO MAN 
BAND un DJ JAPĀNI 

/darbosies kafejnīca/

30. aprīlī

Plkst. 19.00

Amatierteātra KONTAKTS 

humoristisks uzvedums divās daļās 

„PA CEĻAM UZ JAUNO...”

9. maijā

Svētki bērniem 

Plkst. 11.00

Kultūras centra Ceriņu zālē 

Liepājas leļļu teātra izrāde 
un rotaļas bērniem

Plkst. 12.00

Kultūras centra Skatītāju zālē 

Muzikāls sveiciens 

no mazajiem ādažniekiem un 

grupas PUTNU BALLE

Pasākumi bez ieejas maksas, ielūgumus 

varat saņemt Kultūras centra 

1. stāvā 127. kab. no 14. aprīļa

P. T. P. plkst. 16.00 – 19.00

O.C. plkst. 10.00 – 13.00  

Sekojiet informācijai par turpmākajiem 

pasākumiem! www.adazikultura.lv 

Ādažu Kultūras centrs

Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads LV 2164

tālr.nr. 67 99 77 64 vai 67 99 71 71

info@adazikultura.lv

www.adazikultura.lv

85 gadu jubileju svin

Irēna Krumoviča
Irmgarde Zvirbule
Viktorija Breidaka

Ādažu novada dome 
 

80 gadu jubileju svin

Jānis Leicis

75 gadu jubileju svin

Elvīra Kuzika
Jūlijs Masulis 

Klāra Mozoļeva
 

70 gadu jubileju svin

Inese Bērziņa
Vasilijs Bogdanovs
Marta Budovska
Janīna Podlasova

Dace Rācene
Jānis �enkovskis

Ludmila Vdovenko

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