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Un sākas viss no gala...

Astrīda Spilva,
redaktore

Jaunā mācību gada pirmā diena Ādažu
vidusskolā kā ik gadu ir īpaša– svinīga,
gaidīta un cerīgu nodomu pilna. Šogad
pirmajās klasītēs savas skolas gaitas uzsāk
152 mazie ādažnieki. Tas ir lielākais pirmklasnieku skaits skolas pastāvēšanas
vēsturē.
Atzinīgi šo faktu savā uzrunā novērtēja
arī Ādažu vidusskolas direktore Dace
Dumpe, informējot, ka mācību gada sākums
skolai nesis vēl kādu priecīgu ziņu. Ādažu
vidusskola ir to deviņu Latvijas skolu vidū,
kas saņēmušas Mammadaba vēstniecības
karogu, akreditācijas rakstu un Mammadaba
vēstniecības titulu. „Skola var būt gan
vienkārši iestāde, kur gūt izglītību, gan arī
mīļa vieta, kurp doties, lai līdztekus zināšanām iemācītos arī dzīvot saskaņā ar dabu
un apkārtējo pasauli.
– „Izzini mežu” ir dzīves mācības skola,
kas aicina bērnus doties mežā un praktiski
– aptaustot, pasmaržojot, sajūtot – iemācīties saprast mežu un tos, kas tajā dzīvo,uzskata iniciatīvas autori: AS „Latvijas Valsts
meži” un Izglītības un zinātnes ministrijas
Valsts izglītības satura centrs. Rietumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektors

Vilmārs Katkovskis savā uzrunā apliecināja
cieņu skolas sasniegumiem, novēlēja turpmāku veiksmi un īpaši uzteica visus 3. klašu
skolēnus un viņu audzinātājas Lieni Piveņu,
Dagniju Kundziņu, Gundegu Kauguri un
Anitu Rubeni par aktīvu līdzdalību
„Mammadaba Meistarklasē”, iepriekšējā
mācību gadā piedaloties dabas sakopšanas
talkās, meža stādīšanā, putnu būrīšu un
barotavu izlikšanā un citās programmas

aktivitātēs. Rietumvidzemes Mammadaba
vēstniecības statuss un Mammadaba karogs,
kas plīvos pie skolas visa mācību gada
garumā, ir materiāls apstiprinājums paveiktā
pamatīgumam, tāpat kā 1. septembrī skandētās uzrunas, dzejoļi, dziesmas un 12. klašu
skolēnu atmiņas par skolā pavadīto laiku ir
tie patīkamie pārsteigumi, kas raksturīgi
ikviena jauna mācību gada pirmās dienas
neatkārtojamajai burvībai.

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 27. jūlijā
Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Par Ādažu novada domes 2009. gada
publiskā pārskata apstiprināšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada
domes 2009.gada publisko pārskatu.
! Par detālplānojuma Ādažu novada
Garkalnes ciema nekustamajam īpašumam „Senči” apstiprināšanu un saistošo
noteikumu Nr. 20 „Saistošie noteikumi
!

par detālplānojuma Ādažu novada
Garkalnes ciema nekustamajam īpašumam „Senči” grafisko daļu un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumiem”
izdošanu
Dome nolēma
1. Apstiprināt detālplānojumu Ādažu
novada Garkalnes ciema nekustamajam īpašumam „Senči” (kad.apz. 8044 012 0302).
2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 20
„Saistošie noteikumi par detālplānojuma
Ādažu novada Garkalnes ciema nekustama-

jam īpašumam „Senči” grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.
3. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, pirmajā kārtā īstenojot
Ādažu novada Garkalnes ciema detālplānojumā nekustamajam īpašumam „Senči”
paredzētos pretplūdu pasākumus, meliorācijas sistēmas pārbūves pasākumus un izbūvējot paredzētās ūdensapgādes, notekūdeņu
kanalizācijas un elektroapgādes sistēmas, kā
arī ielu pirmo kārtu, nosakot,
> 2. lpp
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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 detālplānojuma Ādažu novada
Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem
„Smilgas” Nr.124 un „Smilgas” Nr.125
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.
21 „Saistošie noteikumi par detālplānojuma Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Smilgas” Nr.124
un „Smilgas” Nr.125 grafisko daļu un
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem” izdošanu

Dome nolēma
1. Apstiprināt detālplānojumu Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Smilgas” Nr.124 un „Smilgas”
Nr.125.
2. Izdot saistošos noteikumus Nr.21
„Saistošie noteikumi par detālplānojuma
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajiem īpašumiem „Smilgas” Nr.124 un
„Smilgas” Nr.125 grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.
3. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi
plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā
bojātā ceļu seguma atjaunošanai.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Nūrnieki” detālplānojuma izstrādāšanai
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Nūrnieki” detālplānojuma izstrādāšanai.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma „Jaunparks” detālplānojuma izstrādāšanai
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma „Jaunparks” detālplānojuma izstrādāšanai.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Bišu drava”
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam „Bišu drava”.
! Par darba uzdevuma apstiprināšanu

Noteikumi Nr.17
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 22. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 13§6 )

2010. gada 15. septembris

zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 61
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Rīgas gatvē 61.
! Par Eiropas Reģionālā attīstības fonda
līdzfinansēto projektu
Dome nolēma
1. Īstenot projektu „Satiksmes drošības
uzlabojumi Kadagā”, nodrošinot finansējumu 150 000 LVL apmērā (t.sk.PVN).
2. Ieguldīt projektā savu līdzfinansējumu līdz 40 000 LVL (t.sk.PVN).
! Par Ādažu novada amatiermākslas
kolektīvu darbību un finansēšanas kārtību
1. Apstiprināt Ādažu novada amatiermākslas kolektīvu darbības un finansēšanas
kārtības Nolikumu.
2. Apstiprināt Kultūras un radošās
izglītības centra amatiermākslas kolektīvu
vadītāju, kuri tiek finansēti no pašvaldības
budžeta, darba samaksu.
! Par finanšu speciālista piesaisti Ādažu
novada domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai
Iesniegt projekta iesniegumu 1.5.3.1.
aktivitātes „Speciālista piesaiste plānošanas
reģioniem, pilsētām un novadiem” ietvaros,
izveidojot Ādažu novada domē jaunu amatu
– finansists, speciālista atlīdzību nosakot no
projektā saņemtā finansējuma.
! 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.

15.septembrī plkst.13.00

Saistošie noteikumi par aizliegumu ģenētiski
modificēto kultūraugu audzēšanai Ādažu novadā

PENSIONĀRU APVIENĪBAS

Izdoti saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu
aprites likuma 22. panta otro daļu

SAIETS

1. Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus.
2. Aizliegums audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Ādažu novada admini-

stratīvajā teritorijā ir spēkā piecus gadus no
šo Noteikumu spēkā stāšanās brīža.
3. Noteikumi stājas spēkā nākošajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ādažu Vēstis”

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».
2010. gada 15. septembrī
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440.
Iespiests A/S McĀbols

Redaktore Astrīda Spilva,
mob. tālr. 29173886.
www.adazi.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

„OPTIMISTS”
Tēma
„Iekšpolitika un ekonomika”
Informē Latvijas Politologu
biedrības eksperts
Gaujas ielā 16, lielajā zālē

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta
autors, intervijās arī intervējamais.

2010. gada 15. septembris
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Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 24. augustā
Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekustamajam īpašumam Rīgas gatve 32
Dome apstiprināja darba uzdevumu
zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam Rīgas gatve 32.
! Par Ādažu pašvaldībai piederošas
mantas atsavināšanu
Dome nolēma izsludināt atklātu izsoli ar
pretendentu atlasi Ādažu novada domei
piederošai mantai, apbūvētam zemesgabalam – „Gaujas iela 25A, Ādaži, Ādažu
novads (kad.Nr.8044 007 0206) (zemes gabals 0,0854 ha ar katlu māju (kad.apz. 8044
007 0206 001))”.
! Par deleģējuma līguma noslēgšanu
Dome nolēma noslēgt ar SIA „Mērniecības Datu Centrs” deleģēšanas līgumu par
ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta
sestajā daļā noteikto pašvaldības pārvaldes
uzdevumu (izveidot un uzturēt augstas
detalizācijas topogrāfiskās informācijas
datubāzi par Ādažu novada administratīvo
teritoriju atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai un veikt iesniegtās infor!

mācijas pārbaudi, un nodrošināt datubāzes
sadarbspēju ar centrālo datubāzi Ministru
kabineta noteiktajā kārtībā) deleģēšanu.
! Par Ādažu mākslas un mūzikas skolas
telpu nomas maksas noteikšanu
Atļaut Ādažu mākslas un mūzikas skolas
telpu, kas atrodas Gaujas ielā 33A, Ādažos,
Ādažu novadā, iznomāšanu fiziskām un
juridiskām personām.
! Par SIA „Ādažu Namsaimnieks”
pamatkapitāla palielināšanu
Dome nolēma palielināt SIA „Ādažu
Namsaimnieks” pamatkapitālu. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts pēc 2009.
gada pārskata apstiprināšanas, izlaižot jaunas daļas, pamatkapitālā daļēji ieskaitot
pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un
pamatkapitālu, kā rezultātā tiks izlaistas
42’808 jaunas daļas.
! Par SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitāla palielināšanu
Dome nolēma palielināt SIA „Ādažu
Ūdens” pamatkapitālu. Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts pēc 2009. gada pārskata apstiprināšanas, izlaižot jaunas daļas,
pamatkapitālā daļēji ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un pamatkapitālu,
kā rezultātā tiks izlaistas 7’836 jaunas daļas.
! Par SIA „Gaujas centrs” kapitāla daļu
iegūšanu

Dome nolēma iegādāties jaunās 3’000
SIA „Gaujas centrs” kapitāla daļas, ieguldot
SIA „Gaujas centrs” pamatkapitālā Ādažu
novada domes naudas līdzekļus 60’000,- Ls
apmērā, un veikt daļu apmaksu saskaņā ar
SIA „Gaujas centrs” pamatkapitāla palielināšanas noteikumiem.
! Par brīvpusdienu maksas noteikšanu
Dome noteica Ādažu novada domes
kompensējamo vidusskolas brīvpusdienu
maksas apmēru 0,80 Ls (ieskaitot PVN)
dienā, sākot ar 01.09.2010.
! Par Ādažu vidusskolas siltumefektivitātes uzlabošanas projektu
Dome nolēma
1. Ieviest Klimatu pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu „Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju
samazināšanai Ādažu vidusskolas ēkā”.
2. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas
līdz 882 000 latiem un pašvaldības līdzfinansējuma apjomu līdz 132 300 latiem,
finansējumu apjomus precizējot pēc energoaudita pārskata aprēķiniem.
! 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.

Ir pienācis pēdējais brīdis, lai sagatavotos jaunajai apkures sezonai!
Arvis Engelbergs,
SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes
loceklis

Tuvojas apkures sezona. Ņemot vērā
iepriekšējo gadu pieredzi, aicinām pievērst
uzmanību savas daudzdzīvokļu mājas un
dzīvokļa apkures sistēmai.
Bieži tiek dzirdētas iedzīvotāju sūdzības
par to, ka dzīvoklī ir par karstu un ir jātur
atvērti logi pat tad, kad ārā ir stiprs sals, vai
arī siltā laikā ir pārāk vēsi. Protams, nevar
nepieminēt augstās apkures izmaksas. Visi
šie fakti ir savstarpēji cieši saistīti, jo maksa
par apkuri veidojas arī no patērētā siltuma
enerģijas daudzuma, kas pieaug, ja ziemā
atstāj atvērtus logus vai kāpņu telpas durvis,
kur izplūst siltums. Par to maksā visi mājas
iedzīvotāji. Lai novērstu šādas problēmas, ir
jāsakārto visa apkures sistēma – maģistrālie
cauruļvadi, izolācija, stāvvadu balansēšanas
aizbīdņi, stāvvadi un radiatori. Iepriekš

minētajā situācijā būtu jāmaina un jāsaved
kārtībā balansēšanas aizbīdņi, jāveic mājas
stāvvadu balansēšana, jo ēkas siltuma mezglā ir iespējams regulēt tikai visas sistēmas
kopējo temperatūru. Nobalansējot mājas
stāvvadus, var ieekonomēt līdz pat 20% no
apkures izmaksām. Otra biežākā problēma
ir nekvalitatīva dzīvokļa iekšējās sistēmas
pārbūve, kas ietekmē arī pārējos konkrētā
stāvvada patērētājus. Cēloņi var būt vairāki,
piemēram, mainot cauruļvadus, tiek samazināts to iekšējais diametrs, kas bremzē
apkures plūsmu. Rezultātā tā kļūst nepietiekama. Uzstādot radiatorus, netiek izveidots
apvads, tādēļ, regulējot radiatora termoregulatoru konkrētajam radiatoram, tiek
regulēta plūsma arī visā stāvvadā. Mainot
radiatorus, būtiski ir pievērst uzmanību,
kādam temperatūras režīmam tas paredzēts,
un izvēlēties pareizu izmēru. Plānojot darbus iekšējā dzīvokļa apkures sistēmā, būtu

svarīgi konsultēties ar kvalificētiem speciālistiem un pirms darbu uzsākšanas griezties
SIA „Ādažu Namsaimnieks” Gaujas ielā 16
(t. 67997029; 67996660), lai saskaņotu
laiku sistēmas iztukšošanai un uzpildei ar
sagatavotu siltumnesēju. Lai veiksmīgi varētu uzsākt un aizvadīt gaidāmo apkures sezonu, SIA „Ādažu Namsaimnieks” aicina
iedzīvotājus pilnībā norēķināties par
iepriekšējā periodā saņemtajiem pakalpojumiem.
Informācija par siltuma energijas cenu
pēc aktuālās gāzes cenas un spēkā esošajiem
tarifiem: 2010. gada marts – centra ciemats
33,85 Ls/mWh, Kadagas ciemats 31,78 Ls/
mWh; 2010.gada aprīlis – centra ciemats
39,70 Ls/mWh, Kadagas ciemats 38,13
LsmWh; 2010. gada augusts – centra ciemats 45,56 Ls/mWh, Kadagas ciemats
43,78 Ls/mWh (ja apkure būtu augustā, –
siltumam, kas saražots katlos).
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IZSOLE AR
PRETENDENTU
ATLASI
" Ādažu novada dome pārdod atklātā
izsolē ar pretendentu atlasi šādu mantu
– apbūvētu zemesgabalu – „Gaujas iela
25A, Ādaži, Ādažu novads (kad.
Nr.8044 007 0206), (zemes gabals
0,0854 ha ar katlu māju (kad.apz.
8044 007 0206 001)”.
" Sākuma (nosacītā) cena – LVL 60000,00
(sešdesmit tūkstoši latu).
" Nodrošinājuma maksa 10% (desmit)
apmērā no sākuma (nosacītās) cenas
jāiemaksā Ādažu novada domes kasē
vai bankas kontā līdz 11.10.2010.
(ieskaitot).
" Nosolītā augstākā cena pilnā apmērā un
papildus izdevumi LVL 500,00 (piecsimt
latu) apmērā nomaksājami divu nedēļu
laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai
Ādažu novada domes sēdē un pirkuma
līguma noslēgšanai.
" Izsole notiks 12.10.2010. plkst. 12.00
Ādažu novada domes ēkā, „Ceriņu zālē”,
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā.
" Izsoles pretendentu atlases kritērijs:
spēkā esoša licence siltumenerģijas
ražošanai ar tajā noteiktu darbības zonu
– Ādažos, Ādažu novadā.
" Turpmākie izmantošanas nosacījumi –
25 gadu laikā pēc atsavināšanas līguma
noslēgšanas – siltumenerģijas ražošana
un ar esošiem siltumtīkliem un darbojošos siltumapgādes sistēmu inženierkomunikācijām saistīto dzīvojamo māju
un citu būvju nodrošināšana ar siltumenerģiju;
" atsavināšanas līgumā iekļaujams apgrūtinājums – servitūta nodibināšana par
labu Ādažu pašvaldībai uz tās īpašumā
esošām un atsavināmai mantai caurejošām siltumapgādes sistēmas cauruļvadu lietošanas tiesībām.
" Pieteikumi reģistrējami Ādažu novada
domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, līdz
12.10.2010. plkst. 12.00.
" Izsoles pretendentu dalības maksa
(LVL 10,00) iemaksājama, izsoles
no sa cījumi, izsoles noteikumi u.c.
izsoles objektu dokumenti saņemami,
kā arī manta apskatāma, piesakoties
Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A,
Ādažu novadā, katru pirmdienu un
ceturtdienu no plkst.10.00 līdz 17.00,
tālr. (mob.) 29 413417.
Ādažu novada domes Izsoles darba grupa

2010. gada 15. septembris

INFORMĀCIJA VĒLĒTĀJIEM par 10. Saeimas vēlēšanām
2010. gada 2. oktobrī, sestdienā, Latvijā
notiks 10. Saeimas vēlēšanas.
Ādažu novada vēlēšanu iecirknis Nr.777
atrodas Ādažu novadā, Gaujas ielā 33A.
Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir
balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri
vēlēšanu dienā ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu
dienā būs no pulksten 7.00 līdz 20.00.
Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek
lietots un vēlētāji drīkst balsot jebkurā
vēlēšanu iecirknī pēc izvēles. Lai piedalītos
Saeimas vēlēšanās, vēlētājam nepieciešama
derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta
atzīme par dalību vēlēšanās.
Vēlētāji, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar
nobalsot vēlēšanu iecirknī, var pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā – mājās, slimnīcā,
sociālās aprūpes namā. Šo iespēju izmantot
drīkst arī šo vēlētāju aprūpētāji.
Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās
vietā (arī vēlētāju aprūpētājiem), ir jāuzraksta
iesniegums, kas no š.g. 22. septembra līdz
2. oktobrim jānogādā dzīvesvietai vai
slimnīcai tuvākajā vēlēšanu iecirknī.
Iesniegumu vēlēšanu iecirknī var nogādāt
jebkura vēlētāja uzticības persona – rads,
draugs, pastnieks, sociālās aprūpes darbinieks vai kaimiņš. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu vēlētāja vārdā var aizpildīt
arī vēlēšanu iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.
Katram vēlētājam izsniedz visu vēlēšanu
apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu
vēlēšanu zīmes un īpašu vēlēšanu aploksni,
kura apzīmogota ar Ādažu novada vēlēšanu
komisijas zīmogu. Šajā aploksnē vēlētājiem
jāieliek vēlēšanu zīme (tikai viena), kas

atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru
viņš balso.
Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem
vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi
“+”, neizdarīt atzīmi, var svītrot kandidāta
vārdu un uzvārdu.
Atzīmi “+” pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šī
kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta
kādu no šajā vēlēšanu zīmē ietvertajiem
kandidātiem, viņš svītro kandidāta vārdu,
uzvārdu. Vēlētājs var ielikt aploksnē arī
negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.
Aizlīmēto aploksni vēlētājs vēlēšanu komisijas locekļa klātbūtnē iemet aizzīmogotā
vēlēšanu kastē.
Ādažu novada vēlēšanu iecirkņa
(Gaujas ielā 33A, Ādažos) darba laiks:
22.septembrī plkst.9.00 – 13.00,
23. septembrī plkst. 9.00 – 13.00,
24. septembrī plkst. 15.00 – 19.00,
25. septembrī plkst. 10.00 – 14.00,
26. septembrī plkst. 10.00 – 14.00,
27. septembrī plkst. 9.00 – 13.00,
28. septembrī plkst. 9.00 – 13.00,
29. septembrī plkst. 15.00 – 19.00,
30. septembrī plkst. 13.00 – 17.00,1.oktobrī
plkst. 10.00 – 14.00.
Vēlēšanu iecirknī var iepazīties ar kandidātu sarakstiem un partiju priekšvēlēšanu
programmām.
Pieteikumus balsošanai vēlētāju atrašanās
vietā var iesniegt no 2010. gada 22. septembra līdz 2010. gada 2. oktobra plkst.12.00.
Vēlēšanu dienā – 2. oktobrī – iecirknis
atvērts no plkst.7.00 līdz 20.00.
Kontakti:
CVK Info 67715000,
Ādažu vēlēšanu komisija 67997388.

Saistošie noteikumi Nr.24
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010.gada 24.augusta sēdes lēmumu,
protokols Nr.16§11
Grozījumi Ādažu novada saistošajos noteikumos Nr. 25 no 25.08.2009.

„ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 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 novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:
1. 1.Izteikt noteikumu 7.2. punktu šādā
redakcijā:
„7.2. Grāmatvedības;”.

1. 2.Papildināt noteikumu 7. punktu
šādā redakcijā:
„7.9. Finansista.”.
2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ādažu Vēstis”.
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Noteikumi Nr. 16
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010.gada 25.maija sēdes lēmumu, prot.10§4.4

Grozīumi Ādažu novada domes saistošaos noteikumos Nr.1 „Saistošie noteikumi
par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloumu piemērošanu 2010.gadā”
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Latvijas Republikas likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu
Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada
26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Saistošie noteikumi par nekustamā
īpašuma
nodokļa
atvieglojumu
piemērošanu 2010.gadā” (turpmāk –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu 1.1.p. šādā
redakcijā:
„1.1.Saistošie
noteikumi
„PAR
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
ATVIEGLOJUMU PIEMĒROŠANU
2010.GADĀ” nosaka kārtību, kādā piemērojami nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumi atsevišķiem nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem un investoriem Ādažu novadā 2010.gadā.”
2. Izteikt Noteikumu 2.2.3.p. šādā
redakcijā:
„2.2.3. Investoriem – fiziskām un juridiskām personām, kuras 2008. – 2009. gadā
veikušas investīcijas Ādažu novada pašvaldības infrastruktūras attīstīšanā (ielu,
ietvju izbūve, izveidošana vai labiekārtošana,
bērnu un sporta laukumu ierīkošana vai
rekonstrukcija, atpūtas parku un skvēru
izveidošana, ūdensvada, kanalizācijas sistēmas izbūve, ūdenstilpņu krastu labiekārtošana), finansējušas vai līdzfinansējušas
publiskā lietošanā esošo inženiertehnisko
tīklu un komunikāciju (ielu apgaismojuma,
elektropievades līniju, ūdens apgādes un
sadzīves kanalizācijas maģistrālo tīklu,
sūkņu staciju un attīrīšanas iekārtu, lietus
ūdens novadīšanas koplietošanas sistēmu)
izbūvi, un ar noteikumu, ka ir noslēgta
vienošanās ar Ādažu novada pašvaldību un
saskaņota darbu izmaksu tāme, izbūvētie
vai rekonstruētie objekti nodoti
ekspluatācijā un pēc tam tiek nodoti

pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības, izņemot
elektropievades līnijas, un tiek izmantoti
sabiedriskā labuma vajadzībām, t.i., atrodas
publiskā lietošanā: ...”
3. Izteikt Noteikumu 3.1.1.p. šādā
redakcijā:
„3.1.1. nekustamā īpašuma adrese ir
nodokļa maksātāja (fiziskas personas)
vienīgais īpašums un deklarētā dzīvesvieta
vismaz vienu gadu, izņemot 2.2.3.p.
nosacījumiem atbilstošiem investoriem.”
4. Izteikt Noteikumu 3.1.2.p. šādā
redakcijā:
„3.1.2. personai tas ir vienīgais īpašumā
vai valdījumā esošais nekustamais īpašums,
un tas vai tā daļa netiek izmantota
saimnieciskajā darbībā vai jebkuru citu
ieņēmumu gūšanai, tajā skaitā īpašums vai
tā daļa nav nodota nomā vai izīrēta citām
personām, izņemot 2.2.3.p. nosacījumiem
atbilstošiem investoriem.”
5. Papildināt 3.3. punktu ar teikumu
„Noteikumu 2.2.3. punktā norādītajiem
investoriem jāiesniedz Ādažu novada domē
motivēts iesniegums par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
līdz 2010.gada 1.augustam.”
6. Izteikt Noteikumu 3.5.p. šādā
redakcijā:
„3.5. Fiziskajai personai iesniegumā
jānorāda nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas pamatojums un
jāpievieno atvieglojumu piemērošanu
apliecinoši dokumenti un nodokļa
maksātāja parakstīts apliecinājums (pielikums Nr. 1), ka īpašumā nenotiek saimnieciska darbība, tas nav iznomāts vai izīrēts
citai personai. Nosacījumi, ka nodokļa
maksātāja īpašumā nenotiek saimnieciska

darbība, ka tas nav iznomāts vai izīrēts citai
personai,
neattiecas
uz
2.2.3.p.
nosacījumiem atbilstošiem investoriem”
7. Izteikt Noteikumu 3.7.p. šādā
redakcijā:
„3.7. Šo Noteikumu 2.2.3. punktā noteiktajā gadījumā fiziskām un juridiskām
personām un komercsabiedrībām iesniegumam jāpievieno inženiertehnisko tīklu
komunikāciju izbūves izmaksu tāme un
maksājumu veikšanu apliecinošs dokuments,
akts par inženiertehnisko tīklu un komunikāciju nodošanu ekspluatācijā, līgums par
inženiertehnisko tīklu un komunikāciju
(izņemot elektropievades līniju) nodošanu
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības. Iesniegtos finanšu dokumentus pārbauda domes
revidents, un tikai pēc revidenta pozitīva
atzinuma saņemšanas tiek gatavots lēmuma
projekts par nodokļu atvieglojumu
piešķiršanu.”
8. Izteikt Noteikumu 3.8.p. šādā
redakcijā:
„3.8. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus piešķir par visu taksācijas gadu,
izņemot nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, pamatojoties uz Noteikumu
2.2.3. punktu, tie piemērojami kārtējiem
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem,
atvieglojumi nevar tikt piešķirti par atpakaļejošu laika periodu, bet, slēdzot ilgtermiņa
līgumu, var tikt piemēroti turpmākam laika
periodam, līdz tiek segta Ādažu novada
pašvaldības lēmumā par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu noteiktā
summa.”
9. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Saistošie noteikumi Nr.19
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 22. jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr. 13§13
Grozījumi Ādažu novada saistošajos noteikumos Nr. 25 no 25.08.2009.

„ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 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” šādu grozījumu:
Aizstāt visā Noteikumu 64. punktā skaitli „1000” ar skaitli „2999”.
2. Grozījumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
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Noteikumi Nr. 22
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 27. jūlija sēdes lēmumu (prot. 15§ 4.)

Saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācias topogrāfiskās
informācias un citas ģeotelpiskās informācias aprites kārtību Ādažu novadā
Izdoti saskaņā ar „Ģeotelpiskās informācijas likuma” 6. panta 6. daļu, 26. panta 3. daļu
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā
Ādažu novada administratīvajā teritorijā
notiek augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un informācijas par aizsargjoslām pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana,
uzturēšana un izsniegšana. Šie noteikumi
attiecas arī uz detālplānojumu un zemes
ierīcības projektu grafiskajām 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,
2.4. veic zemes vienību kadastrālo uzmērīšanu un apgrūtinājumu plānu izgatavošanu.
3. Ādažu novada administratīvajā teritorijā
mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi, uzkrāšanu un uzturēšanu,
kā arī mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu realizē un koordinē Ādažu novada
pašvaldības deleģēta juridiska persona.
4. Ādažu novada pašvaldības deleģētajai
juridiskajai personai ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, kas noteikta saskaņā
ar publisko maksas pakalpojumu cenrādi (1.
pielikumā).
5. Ādažu novada pašvaldība informācijas
ievadīšanai novada vienotajā digitālajā kartē
pieņem tikai mērniecībā licencētu vai
sertificētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpilduzmērījumus un izpildshēmas un būvasu
nospraušanas aktus), kas veikti digitālā formā
(*dgn, *dwg vai *dxf formātā), LKS 92
N.
p.k.
1.

2.

3.
4.

koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās.
Izpildshēmās punktiem jābūt piesaistītiem
pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem
koordinētiem punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.
6. Zemes vienību apgrūtinājumu plāni
tiek saskaņoti tikai pēc to iesniegšanas
digitālā formā (*dgn, *dwg vai *dxf formātā),
LKS 92 koordinātu sistēmā.
7. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu veikšanai, par samaksu sniedz
pašvaldības deleģētā juridiskā persona divu
darba dienu laikā pēc rakstiska (elektroniska)
pieprasījuma saņemšanas.
8. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un
ģeodēziskie uzmērījumi iesniedzami pārbaudei Ādažu novada pašvaldības deleģētajai
juridiskajai personai, kas to saskaņo divu
darba dienu laikā.
8.1. Saskaņojums tiek veikts tikai tad, ja
iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai
un valstī noteiktajiem standartiem.
8.2. Ādažu novada pašvaldības institūcijas,
tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilstošu
(lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu
topogrāfisko informāciju.
9. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam
neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas,
tad to novietne dabā jāfiksē un tās jāuzmēra
un jāparāda izpildtopogrāfijā vai izpildshēmā.
Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms
tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.
10. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu grafiskās daļas ir nododamas pārbaudei
pašvaldības deleģētajai juridiskajai personai,

lai noteiktu esošo un projektēto aizsargjoslu
atbilstību reālajai situācijai un pašvaldības
plānotajām aizsargjoslu novietnēm.
11. Ādažu novada dome lēmumu par
zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma
redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc
saskaņojuma saņemšanas no Ādažu novada
pašvaldības deleģētās juridiskās personas.
12. Ja starp topogrāfisko datu bāzi
uzturošo Ādažu novada pašvaldības deleģēto
juridisko personu un mērniecības darbus
veikušo 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.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākošajā dienā pēc paziņojuma publicēšanas
pašvaldības izdevumā „Ādažu Vēstis”.
14. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos
spēku zaudē 2009. gada 22. decembra Ādažu
novada domes saistošie noteikumi Nr. 32
„Saistošie noteikumi par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā”.
1.pielikums
Publiskais maksas pakalpojumu cenrādis
Pakalpojumu izcenojumi pielietojami, pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma
„Par Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības vajadzībām” saistību izpildi,
un piemērojami apkalpojot mērniecībā licencētus/sertificētus komersantus, arhitektus,
teritorijas plānotājus un citas personas.

Pakalpojums
Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu
datu planšetēs, ievadīšanu datu bāzē, reģistrēšanu:
(Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes komunikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8.)
objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā par vienu objektu.
Par izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu
datubāzē, reģistrēšanu:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts;
trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts;
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā 95,00 latu*** kopā par vienu
objektu.
Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts.
Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu bāzē:
viens objekts.

Izcenojumi

PVN**
21%

Izcenojumi
kopā ar PVN

11,00 Ls
13,00 Ls
17,00 Ls
4,00 Ls

2,31 Ls
2,73 Ls
3,57 Ls
0,84 Ls

13,31 Ls
15,73 Ls
20,57 Ls
4,84 Ls

4,00 Ls
7,00 Ls

0,84 Ls
1,47 Ls

4,84 Ls
8,47 Ls

2,00 Ls

0,42 Ls

2,42 Ls

2,00 Ls

0,42 Ls

2,42 Ls

8,00 Ls

1,68 Ls

9,68 Ls
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N.
Pakalpojums
p.k.
5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datu bāzē:
viens objekts (plānojums vai projekts).
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai
6. reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo
inženiertīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;
pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha.
Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu
7.
mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti augstāk minētajos punktos, vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība.
8. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavošanu un izsniegšanu digitālā formātā:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;
objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha.
9. Aizsargjoslu datu bāzes uzturēšana
*
**
***

Izcenojumi

PVN**
21%

Izcenojumi
kopā ar PVN

8,50 Ls

1,79 Ls

10,29 Ls

21,00 Ls
4,50 Ls

4,41 Ls
0,95 Ls

25,41 Ls
5,45 Ls

2,00 Ls

0,42 Ls

2,42 Ls

2,00 Ls
0,05 Ls
-

0,42 Ls
0,01 Ls
-

2,42 Ls
0,06 Ls
Bez maksas

Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
Pievienotās vērtības nodoklis.
Neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Jauns pakalpojums atkritumu saimniecībā Ādažu novadā
Arvis Engelbergs,
SIA „Ādažu Namsaimnieks” valdes
loceklis

Izvērtējot situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā Ādažu novadā, SIA „Ādažu
Namsaimnieks” meklē risinājumus, lai šis
pakalpojums būtu maksimāli piejams un
ekonomiski izdevīgs visiem Ādažu novada
iedzīvotājiem.
Pašlaik aktuālākās problēmas ir privāto
saimniecību un uzņēmumu nelegālo atkritumu plūsma uz daudzdzīvokļu māju konteineriem un iedzīvotāju izpratnes trūkums
par konteineru pielietojuma veidu. Katrai
privātajai mājsaimniecībai vai uzņēmumam
ir jābūt līgumam ar SIA „L&T” par visu
radīto atkritumu apjomu un savam atkritumu konteineram. Privatizēto daudzdzīvokļu

māju iedzīvotājiem pakalpojumus organizē
SIA „Ādažu Namsaimnieks”. Pie daudzdzīvokļu mājām iekārtotie atkritumu konteineru laukumi ir paredzēti tikai daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju sadzīves atkritumiem. Nestandarta lielgabarīta atkritumi
(kas nav būvniecības atkritumi), kā, piemēram, nolietotas mēbeles un sadzīves
tehnika, daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
ir jānovieto tuvākajā atkritumu konteineru
laukumā un par to jāpaziņo SIA „Ādažu
Namsaimnieks”, bet būvgružiem jāpasūta
speciāls konteiners.
Savukārt Ādažu novada privātmāju
iedzīvotāji nestandarta un būvniecības
atkritumus līdz šim varēja izvest vai nu paši,
nogādājot tos uz atkritumu noglabāšanas
poligonu, vai arī pasūtīt speciālu konteineru, kura mazākais pieejamais tilpums ir

4 m3. Bieži vien izvedamo atkritumu apjoms
ir ievērojami mazāks nekā konteinera tilpums. Rezultātā iznāk pārmaksāt par šo
pakalpojumu. Kā alternatīvu problēmas
risinājumu SIA „Ādažu Namsaimnieks”
sadarbībā ar SIA „L&T” piedāvā būvniecības atkritumus līdz 1m3 vai 1t izvest,
izmantojot speciālu polipropilēna maisu
(Big Bag). Pakalpojums pieejams visiem
novada iedzīvotājiem un organizācijām. Lai
to izmantotu, ir jāgriežas SIA „Ādažu
Namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 16,
jāapmaksā pakalpojums un jāsaņem maiss.
Piepildot maisu, ir jāparedz iespēja tam
piebraukt ar specializēto transportu. Kad
maiss ir piepildīts, jāzvana uz SIA „L&T”
klientu tālruni 67111001 un jāpaziņo maisa
atrašanās vieta. Pakalpojuma cena ir 25 Ls,
ieskaitot PVN.

Saistošie noteikumi Nr.18
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 22. jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr. 13§10

Grozīumi Ādažu novada domes 24.04.2007. saistošaos noteikumos Nr.15
„Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludināumu un citas vizuālās
informācias izvietošanu Ādažu novada teritoriā”
Izdarīt Ādažu novada domes
24.04.2007. saistošajos noteikumos
Nr.15 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās
informācijas izvietošanu Ādažu novada
teritorijā” šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumus ar 2.5. 1
punktu šādā redakcijā:
„Nodevas maksātājam, kurš ieguldījis
finanšu līdzekļus Ādažu novada pašvaldības
infrastruktūras attīstīšanā (ielu, ietvju,
autobusu pieturvietu, transportlīdzekļu
stāvvietu, veloceliņu izbūve, izveidošana vai

!

labiekārtošana, bērnu un sporta laukumu
ierīkošana vai rekonstrukcija, atpūtas parku
un skvēru izveidošana, ūdensvada, kanalizācijas sistēmas izbūve, ūdenstilpņu krastu
labiekārtošana), ar noteikumu, ka: pirms
darbu uzsākšanas ir noslēgta vienošanās ar
Ādažu novada pašvaldību un saskaņota
darbu tāme, izbūvētie vai rekonstruētie
objekti nodoti ekspluatācijā un tiek izmantoti sabiedriskā labuma vajadzībām, t.i.,
atrodas publiskā lietošanā:
– ieguldījumiem no LVL 100 līdz LVL
1000 – nodeva par reklāmas izvietošanu

tiek samazināta 50% apmērā;
– ieguldījumiem no LVL 1001 līdz LVL
5000 – nodeva par reklāmas izvietošanu
tiek samazināta 70% apmērā;
– ieguldījumiem virs LVL 5001 – nodeva par reklāmas izvietošanu tiek samazināta
90% apmērā.”
2. Izteikt Noteikumu 3.4.1. punktu
šādā redakcijā:
„Nodevas bāzes likme – 1 LVL/m2.”
3. Grozījumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu
Vēstis”.
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Uzsākot auno rudens sezonu, Ādažu sporta centra peldbaseinā
paplašināts piedāvāto pakalpoumu klāsts
Apmeklētāju ērtībai ieviesti jauni abonementu veidi.
Ekskluzīvs piedāvājums:
• mēneša abonements – neierobežots apmeklējumu skaits
mēneša laikā no iegādes brīža. Abonements derīgs, uzrādot
personu apliecinošu dokumentu. Ir iespēja apmeklēt
baseinu, galda tenisu un saunu.
Šīs sezonas jaunumi:
• laimīgā peldēšanas stunda – iespēja apmeklēt baseinu
vienu reizi nedēļā ar 50% atlaidi;
• laimīgā stunda septembrī – katru pirmdienu no 9.00 līdz
10.00 baseina apmeklējums tikai par 1,75 Ls;
• rīta abonements – iespēja apmeklēt baseinu tikai par 2 Ls
laikā no 8.00 līdz 14.00.
Informācija: tālr. 67389493, www.adazubaseins.lv
21. septembrī Plkst. 19.00
CERIŅU ZĀLĒ
Emīls Jakrins ielūdz uz grāmatas
„Ekonomiskais patriotisms”
prezentāciju
Grāmata izdota pavisam nesen un vēl
nav nonākusi tirdzniecībā. Līdz ar to
šī prezentācija gan autoram, gan tās
apmeklētājiem būs arī kā grāmatas
atvēršanas svētki. Tā ir saturiski bagāta
ar nozīmīgiem un interesantiem faktiem
par protekcionisma vēsturi
un ārvalstu pieredzi.
Ieeja bez maksas!

ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRĀ
18. septembrī Plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
!!!
ĀDAŽU JAUNIEŠU KORA „MUNDUS” UN
30. septembrī
DRAUGU KONCERTS
Liepājas teātra viesizrādes
Ādažu jauniešu jauktais koris „Mundus”
Plkst. 13.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ikšķiles novada domes jauktais koris
„Kā Brālītis Trusītis uzvarēja Lauvu”
„Soare”, Adažu Brīvās Valdorfa skolas
Pēc afrikāņu tautu pasaku motīviem
koris un orķestris, Ādažu mūzikas skolas
MUZIKĀLA IZRĀDE BĒRNIEM 2 cēlienos
audzēkņi, solisti, grupa „Flex-a-tone”
Stāsts par drošsirdīgo Brālīti Trusīti, kurš,
Biļetes: 1 Ls – 1.50 Ls
pārvarot savas bailes, ar atjautību un
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
viltību uzveic zvēru karali Lauvu, pierādot
katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00
lielākiem un mazākiem meža zvēriem,
ka panākumu atslēga slēpjas ticībā sev.

Dramatizējums un režija –
Lelde Kaupuža-Eglinska
Lomās – Marģers Eglinskis, Armands
Kaušelis, Marita Lūriņa, Kaspars Gods,
Uldis Stelmakers, Inese Kučinska, Egons
Dombrovskis, Edgars Pujāts
Biļetes: 2 Ls – 4 Ls
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru
dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00
www.biļešuparadize.lv ,
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās
!!!

Plkst. 20.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Miro Gavrans „Viss par vīriešiem”
Pieci stāsti, vienam ar otru nepārtraukti
mijoties, atklāj visas vīrieša dzīves
hipostāzes. Dažādi vecumi, dažādas
pasaules, dažādi mērķi un cerības, taču
beigu beigās viss izlīdzinās un saplūst.
Režisors – Rolands Atkočūns
Lomās: Egons Dombrovskis,
Leons Leščinskis, Kaspars Gods
Biļetes: 3 Ls – 6 Ls
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00
www.biļešuparadize.lv ,

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi
septembra mēneša jubilāriem !
85 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Zinaida Dubovika
Daina Klišāne
Nadežda Perevalova

Arvīds Balodis
Valentīna Golubeva
Jānis Kipļuks
Nataļja Tihoņenko
Boriss Žoloboks

75 gadu jubileju svin

Nadežda Kalniņa
Arvīds Šūmanis

Ādažu novada dome

„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās
www.liepajasteatris.lv
!!!

15. oktobrī plkst. 17.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Valsts Leļļu teātra izrāde bērniem
„Ērkšķrozīte”
Biļetes: 2 Ls – 3 Ls
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru
dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00
!!!

16. oktobrī CERIŅU ZĀLĒ

Vokālo ansambļu festivāls
„Tik pie Gaujas...” un Ādažu vokālā
ansambļa „Mēs tikāmies martā”
jubilejas svinības
!!!

ĀDAŽU
KULTŪRAS CENTRS
Gaujas iela 33A, Ādaži,
Ādažu novads, LV 2164
tālr. 67997764, 67997171
info@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv

PAZIŅOJUMS
PAR BŪVNIECĪBAS IECERI
Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes 2010. gada
22. jūlija lēmumu Nr. 07-3-6-10/03 publiskajai
apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere –
meditācijas un relaksācijas piramīdas paviljona
būvniecība Ādažu novada Kadagas ciemā,
nekustamajā īpašumā ABZAĻI. Publiskās
apspriešanas termiņš no 2010. gada 15. septembra līdz 2010. gada 15. oktobrim. Būvniecības
ieceres materiāli apskatāmi Ādažu novada
būvvaldē Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā,
būvvaldes darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
2010. gada 30. septembrī plkst.15.00 Ādažu
novada būvvaldes telpās, Ādažos, Gaujas
ielā
33A, tālr. uzziņām 67996490 vai
buvvalde@adazi.lv. Atsauksmes par būvniecības
ieceri iesniedzamas Ādažu novada būvvaldei.

