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Atkal mēs esam ceļā – 
Ceļā uz laimi,

Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām, 

Ceļā uz kaut ko jaunu un labu. 
Cerībā uz nezināmo,

Cerībā uz prieku un cerībā uz labāku dzīvi,
Cerībā uz savu nepiepildīto sapni…

Novēlu visiem Ādažu novada iedzīvotājiem priecīgus un baltus, saticības un 
mīlestības pilnus Ziemassvētkus un laimīgu, bagātu jauno 2012. gadu!

Lai piepildās visi dzīves sapņi, lai visiem būtu darbs, veselība un pārticība! 
Nezaudēt ticību sev, savam novadam un ticību mūsu valstij!

Pēteris Balzāns, Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Astrīda Spilva, 
redaktore

Latvijas valstiskās patstāvības gadadienas 
svinības Ādažu novadā tradicionāli kļuvu
šas par brīdi, kurā suminām tās vēsturisko 
gadskārtu, rodot iespēju pateikt paldies 
visiem tiem, kas sekmējuši novada attīstī
bu. To apliecināja arī 2011. gada 
17. no vem brī Ādažu kultūras centrā noti
kušais Latvijas Republikas proklamēšanas 
93. gadadienai veltītais pasākums.

Oficiāli svinīgs, bet sapratnes un labestības 
caurstrāvots, tas laipni sagaidīja ikvienu, kas 
vēlējās piedalīties Valsts svētku atzīmēšanā. 
Tikšanās brīdi raksturojošā klātesošo drau
dzīgā savstarpējā  sasveicināšanās un laba 
vēlējumi kļuva par to mažorīgo toņkārtu, kas 
savu tonalitāti nezaudēja visa pasākuma gaitā. 
Par to liels paldies sakāms arī sarīkojuma vei
dotājiem. „Par visu padomāts”– šāds apzīmē
jums lietojams, raksturojot vakara secīgo 
tematisko un organizatorisko ritumu.

Sākumā videoceļojums – ar neseno lāpu 
gājienu Lāčplēša dienā, ar novadam vizuāli 

raksturīgākajiem arhitektoniskajiem simbo
liem, ainavām. Objektīva fiksētās vietas un 
personāži atpazīstami, tomēr, no malas vēroti, 
ikvienā skatītājā uzjundī pa emociju zibsnim.  

Emociju un pārmaiņu vēji šogad valdījuši 
arī novada dzīvē. Līdz svētku reizei tie zau
dējuši savu spēku un aktualitāti. Ādažu 
novada domes priekšsēdētāja vietnieka 
Pētera Balzāna uzrunā kā galvenais akcents 
noskan daudzkārtējs paldies. Paldies novad
niekiem par centību un nesavtību, darba 
mīlestību un pašatdevi, par paveikto, par 
iecerēm un to veiksmīgu piepildījumu! 
Videokolāžas turpinājums klātesošos iepa
zīstina ar novada jauno paaudzi, bet uz ska
tuves tiek godināti tie iedzīvotāji un iestāžu 
darbinieki, kuru iniciatīva un darbs atzīts 
par nozīmīgu ieguldījumu novada dzīves 
attīstībā. Ādažu novada domes priekšsēdētā
ja vietnieks Pēteris Balzāns, Ādažu novada 
domes izpilddirektors Guntis Porietis un 
izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja Liāna Pumpure 
atzinības rakstus pasniedza Ivetai Pauliņai, 
Elgai Šlūkei, Annai Šļejukai, Evijai Puķītei, 

Birutai Krūzei, Valijai Vaišļai, Andrai 
Blumbergai, Izoldei Eņģelei, Diānai 
Smirnovai, Sarmai Jēkabsonei, Rutai Cīrulei, 
Dacei Mitriķei, Lolitai Puķītei, Intai Virzai.

Daudzkrāsaini un dažādi kā godināta
jiem pasniegtie ziedi ir arī vakara gaitā vēro
jamie priekšnesumi. Sava krāsa Ādažu māks
las un mūzikas skolas audzēkņu un pasnie
dzēju muzikālajam sniegumam, savs temps 
un azarts ikvienam Ādažu novada deju 
kolektīvam. Katrs no koriem, ansambļiem 
un solistiem atradis savu individuālo izpaus
mes nišu. Noslēguma kopdziesmā uz skatu
ves visi satilpst ar grūtībām, vizuāli aplieci
not  novada talantu daudzskaitlību. 

Lielās zāles „forte” pretmeti meklējami 
Ceriņu zāles „piano” atmosfērā. Klavier
pava dījuma un balss intīmā saskaņa,kā ceļve
di izmantojot gan pašmāju dziesmas, gan 
pasaules popkultūras klasikas kārtā ieceltās 
melodijas. Vēl stunda  mirkļa garumā, līdz 
skaņas izolācijas barjeras pārvarošie ritma 
instrumentu regulārie bīti klātesošos pie
spiež atgriezties lielajā zālē, kur šādā veidā 
sevi pieteikusi grupa „Bellacord”. 

Latvijas Republikas 93. gadadienai veltītais pasākums
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Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

�� Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu
Dome nolēma, atzīmējot Latvijas 

Republikas proklamēšanas 93. gadadienu, 
piešķirt Ādažu novadā deklarētajām politis
ki represētajām personām vienreizēju pabal
stu Ls 50.00 apmērā katram, līdzekļus pare
dzot no budžeta izdevumiem sociālai palī
dzībai. Pabalsti izmaksājami Ādažu novada 
domes kasē, sākot ar 24.11.2011., līdz 
30.12.2011. (pirmdienās, trešdienās, ceturt
dienās – kases darba laikos). Ja pabalsts nav 
saņemts attaisnojošu iemeslu dēļ, to varēs 
pieprasīt sešu mēnešu laikā no lēmuma pie
ņemšanas.    

�� Par bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
Dome nolēma ievēlēt Zinaidu  Johansoni 

un Gunu Galūzu  par Ādažu novada bāriņ
tiesas locekļiem  uz pieciem gadiem. 
�� Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

nekustamā īpašuma „Mārsili” detālplā
nojuma grozījumu izstrādāšanai nekusta
majam īpašumam „Vižņi”

Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu
mu nekustamā īpašuma „Mārsili” detāl
plānojuma grozījumu izstrādāšanai nekus
tamajam īpašumam „Vižņi”.
�� Par 26.07.2011. lēmuma Nr. 113 

atcelšanu
Ņemot vērā, ka SIA „Makšķernieku 

klubs Pasaule” atsaucis savu iesniegumu 
par zemesgabala „Āķi” atsavināšanu, t.i., 
nevēlas šobrīd to iegūt īpašumā, un paš
valdība vēl nav uzsākusi lēmuma izpildi, 

kā arī apstākli, ka uz zemesgabala „Āķi” 
atrodas SIA „Mak šķer nieku klubs 
Pasaule” piederošās un Zemesgrāmatā 
ierakstītās ēkas, tad šobrīd nav lietderīgi 
turpināt zemesgabala „Āķi” atsavināša
nas procesu un 26.07.2011. lē mums 
Nr. 113 ir atceļams, jo saskaņā ar iepriekš 
minēto tiesību normu, zemesgabalu 
„Āķi” var atsavināt tikai uz zemesgabala 
esošo ēku īpašniekam.

Dome nolēma atcelt 26.07.2011. 
lēmumu Nr. 113 „Par Ādažu novada paš
valdībai piederošās zemes „Āķi” atsavi
nāšanu”.
�� Dome izskatīja citus juridisko un 

fizisko personu iesniegumus un pieņēma 
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu 
lēmumu tekstu var iepazīties Ādažu 
novada mājas lapā www.adazi.lv. 

Ādažu novada domes laikraksts  
„Ādažu Vēstis”

2011. gada 15. decembris
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440

Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900

epasts: adazu_vestis@one.lv
astrida.spilva@adazi.lv

www.adazi.lv 

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu 

pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, 
citos gadījumos – raksta autors,  

intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce  

uz „Ādažu Vēstīm” obligāta.

Ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 22. novembrī

Izdarīt Ādažu novada  domes saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Saistošie  noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2011.
gadā” šādus grozījumus: 
1. Izteikt noteikumu 1. punktu  šādā 

redakcijā:
„1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldī
bas finanšu līdzekļu atlikumu pamatbu
džetā 2011.gada 1.janvārī Ls 836`063 
apmērā, pamatbudžetu 2011. gadam 
ieņēmumos, ieskaitot Valsts kases aizņē
mumus, Ls 12 956 063 apmērā un izde

vumos Ls 13 787 390, saskaņā ar 1. pieli
kumu.”

2.  Izteikt noteikumu 2. punktu  šādā 
redakcijā: 
 „2. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldī
bas finanšu līdzekļu atlikumu speciālajā 
budžetā uz 2011. gada 1. janvāri īpašiem 
mērķiem iezīmētiem līdzekļiem Ls 0 
apmērā, bet ziedojumiem un dāvināju
miem Ls 800 apmērā, speciālo budžetu 
īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem 
2011. gadam ieņēmumos Ls 123`398 

apmērā un izdevumos Ls 123`398 apmē
rā, ziedojumiem un dāvinājumiem 
2011. ga dam ieņēmumos Ls 500 un izde
vumos Ls 1’300, saskaņā ar 2. pielikumu.” 

3. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā 
redakcijā:
„3. Noteikt Ādažu novada pašvaldības 
aizdevumu apjomus 2011. gadā saska
ņā ar 3. pielikumu. Noteikt, ka aizņē
muma apjoms konkrēta projekta finan
sēšanai tiek apstiprināts Ādažu novada 
domē.” 

Noteikumi Nr. 28
APStiPriNĀti Ādažu novada domes 2011. gada 22. novembra sēdē (protokols Nr. 24§3)  Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

46. p., likumu „Par budžetu un finansu vadību”, likumu „Par Valsts budžetu 2011. gadam”, Ministru Kabineta 2010. gada 21. decembra 
noteikumiem Nr. 1180 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011. gadā”

Grozījumi Ādažu novada domes 20.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2011. gadā”
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Ādažu novada dome saskaņā ar Ministru 
kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr. 1148 
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas 
noteikumi” 61. punktu 22.11.2011. ir pie
ņēmusi lēmumu Nr. 24 § 1.1. par nekusta
mā īpašuma „Mārsili” detālplānojuma gro
zījumu izstrādāšanas uzsākšanu. Par detāl
plānojuma grozījumu izstrādes vadītāju ir 
apstiprināts pašvaldības teritorijas plāno
tājs S. Grīnbergs. Detālplānojuma izstrādā

šanas mērķis – precizēt ielu sarkanās līnijas 
un būvlaides un pamatot zemesgabala 
„Vižņi” (kad.apz. 8044 013 0468) sadalīša
nas nepieciešamību. Rakstiskus ierosināju
mus un priekšlikumus var iesniegt Ādažu 
novada būvvaldei trīs nedēļu laikā no pazi
ņojuma publicēšanas laikrakstos „Ādažu 
Vēstis” un „Latvijas Vēstnesis”, norādot: 
fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, pastā
vīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām perso

nām – nosaukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi. Visas ieinteresētās perso
nas var iepazīties ar spēkā esošo nekustamā 
īpašuma „Mārsili” detālplānojumu, kā arī ar 
jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties 
Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, LV2164, apmeklētāju pieņemša
nas laiks – pirmdienās plkst. 10.00 – 13.00 
un 14.00 –18.00 un ceturtdienās 8.00 – 
13.00 un 14.00 – 17.00. 

Paziņojums

Karīna Miķelsone,
projektu vadītāja

�� Nīderlandes fonda KNHM (Konin
klijke Nederlandsche Heidemaatschappij) 
finansēto projektu realizācija Ādažu 
novadā notika jau otro gadu. Konkursa 
mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti gan 
fiziskajā, gan sociālajā jomā, veicināt 
Ādažu novada iedzīvotāju iniciatīvu un 
atbildību par savu dzīves veidu. Ganda
rījums, ka pašvaldībai rūp iedzīvotāju 

liktenis un savu iespēju robežās tā atbals
tīja arī KNHM projektus. 

Ir neizsakāms prieks par tiem novada 
aktīvistiem, kas vēlējās kaut ko darīt, lai 
iepriecinātu sevi, savus tuvākos, kaimiņus 
un arī novada viesus. Šogad konkursam tika 
pieteikti 18 projekti, no kuriem atbalstīti 12.

Lai kopīgi atskatītos uz paveikto, šī gada 
24. novembrī Ādažu kultūras centra Ceriņu 
zālē notika 2011. gadā realizēto projektu 
prezentācija, kuras laikā projektu īstenotāji 
dalījās iespaidos par projekta ieviešanu un 
iepazīstināja klātesošos ar izdarīto.

Iedzīvotāji augstu novērtēja sniegto 
atbalstu, bet vairāki projekti tika realizē
ti, piesaistot arī pašu iedzīvotāju līdzfi
nansējumu. 

Pateicībā par dalību konkursā visiem 
projektu īstenotājiem tika pasniegti sertifi
kāti par nosaukuma „Sabiedrība ar dvēseli” 
piešķiršanu. Uzvarētājiem „M.Rožlapas 
iedzīvotāji” par lieveņa un kāpņu telpas 
remontu vērtēšanas komisijas pārstāvis – 
SIA „Arhitectus” direktors Jānis Vīgups 
pasniedza naudas balvas rakstu, kura oriģi
nālu viņi saņems 2012. gada 21. janvārī 
Lielvārdē, kur pulcēsies visi šī gada Latvijas 
novadu KNHM konkursu uzvarētāji.

Pasākuma izskaņā Ādažu fotogrāfu bied
rība saņēma atzinības rakstu no Rīgas plā
nošanas reģiona ES Struktūrfondu Informā
cijas centra vadītājas Daces Grīnbergas par 
veiksmīgu projekta „Ādažu vidusskolas vēr
tības – skolotāji” īstenošanu. 

Par konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2011”  
Ādažu novadā uzvarētājiem kļūst m. rožlapas iedzīvotāji

Vērtēšanas  komisijas pārstāvji un konkursa „Sabiedrība ar dvēseli 2011” Ādažu novadā projektu grupu vadītāji
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SAiStošie Noteikumi Nr. 27
APStiPriNĀti ar Ādažu novada domes 2011. gada 25. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 20§ 3.3)

izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. pantu un 43. panta 3. daļu, ministru kabineta 
30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 18. punktu

PASkAidrojumA rAkStS

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā iNformācija 

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1.  Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 
18. punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.

1.2.  Nomas maksas apmēru pašvaldība ir tiesīga noteikt saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, it īpaši attiecībā uz 
zemi, kuras kadastrālā vērtība un iznomājamās platības ir nelielas, kā rezultātā nomas maksa nesedz administrēšanas 
izdevumus. Lai racionāli un lietderīgi apsaimniekotu pašvaldības nekustamo mantu, ir lietderīgi iznomāt 
pašvaldības zemi par daudzmaz adekvātu nomas maksu un ar Ādažu novada domes (turpmāk – dome) saistošiem 
noteikumiem noteikt lielāku nomas maksas apmēru, vienlaikus nosakot minimālo nomas maksas apmēru, ņemot 
vērā plānoto zemes lietošanas (iznomāšanas) mērķi. 

1.3.  Ādažu novada pašvaldības (turpmāk - pašvaldība) valdījumā un īpašumā ir neapbūvēti zemesgabali, tai skaitā 
zemes gabali, kas iznomāti bez apbūves tiesībām un uz kuriem izvietotas īslaicīgas un/vai pagaidu būves, 
tirdzniecības kioski, minibankas u.tml. objekti, kā arī neapbūvēti zemesgabali, kuri tiek izmantoti publiskiem 
komerciāla rakstura izklaides pasākumiem un kuri robežojas ar ūdenstilpēm (Dūņezeru, Mazo un Lielo Baltezeru, 
Kadagas ezeru, Vējupi, Gaujas upi un Gaujas-Baltezera kanālu). Nomnieki bieži vien vēlas nomāt neapbūvētus 
zemesgabalus īslaicīgi. Lai nodrošinātu sporta nodarbību un veselīga dzīvesveida pieejamību novada iedzīvotājiem, 
kā arī atbalstītu tūrisma attīstību novadā, nepieciešams šajā jomā noteikt pazeminātu nomas maksu. Nepieciešams 
arī noteikt nomas maksu neapbūvētiem zemesgabaliem ar apbūves tiesībām.

2.  Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1  Pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus pašvaldībai izriet no likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
13.  punkta, Ministru kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības 
zemes nomu” 18. punkta. 

2.2.  Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt sabiedrības vajadzības pašvaldības valdījumā un īpašumā 
esošas zemes nomas tiesību izmantošanā Ādažu novada administratīvajā teritorijā. 

2.3.  Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt pašvaldības neapbūvētu zemesgabalu, kas iznomāti mazdārziņu 
vajadzībām, bez apbūves tiesībām un uz kuriem izvietotas īslaicīgas un/vai pagaidu būves, tirdzniecības kioski, 
minibankas u.tml. objekti, kā arī atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu nomas maksas apmēru, sabalansējot 
sabiedrības vajadzības pēc zemes izmantošanas un pašvaldības pienākumu racionāli un lietderīgi apsaimniekot tās 
nekustamo mantu. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1.  Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas 
administrēšanai nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva 
ietekme uz pašvaldības budžeta ienākumu sadaļu. 

3.2.  Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas 
vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1.  Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas 
personas, kuras novada administratīvajā teritorijā savu vajadzību nodrošināšanai vēlas nomāt pašvaldībai 
piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu. 

4.2.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības, bet nodrošinās nomāt pašvaldībai 
piederošo vai piekrītošo zemi atbilstoši vajadzībai izmantot zemi. 

4.3.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai 
piekrītošos zemesgabalus. 

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1.  Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome – kā 
institūcija, kura pieņem lēmumu par pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošas zemes piešķiršanu nomā. 

5.2.  Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 
līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo 
noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības komitejas 
sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 
saistošajos noteikumos. 
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1.	 Noteikumi	 nosaka	 neapbūvētu	 Ādažu	
novada	domei	(turpmāk	tekstā	–	dome)	piedero-
šo	 vai	 piekrītošo	 zemesgabalu	 nomas	 maksas	
noteikšanas	kārtību.

2. Neapbūvēta pašvaldībai piederoša 
vai piekrītoša zemesgabala bez apbūves tie-
sībām nomas maksu nosaka: 

2.1.	zemesgabaliem,	 kuri	 iznomāti	 mazdārzi-
ņu	vajadzībām:

2.1.1.	10%	apmērā	no	zemesgabala	kadastrā-
lās	vērtības	gadā,	ja	iznomātā	zemesgabala	platī-
ba	nav	lielāka	par	0,2000	ha;

2.1.2.	5%	apmērā	no	zemesgabala	kadastrālās	
vērtības	gadā,	ja	iznomātā	zemesgabala	platība	ir	
lielāka	par	0,2000	ha;

2.2.	zemesgabaliem,	 izņemot	 Noteikumu	
2.4.punktā	noteikto	gadījumu,	uz	kuriem	izvieto-
tas	 īslaicīgas	 un/vai	 pagaidu	 būves	 vai	 mazēkas,	
tirdzniecības	kioski,	minibankas	u.tml.:

2.2.1.	 Ādažu	 un	 Baltezera	 ciema	 teritori-
jā	 	 –15	 	 %	 apmērā	 no	 zemesgabala	 kadastrālās	
vērtības	gadā,	bet	ne	mazāk	kā		LVL	2,-	(divi	lati)	
par	1	(vienu)	kvadrātmetru	gadā;		

2.2.2.	pārējā	novada	teritorijā	–	15	%	apmērā	
no	zemesgabala	kadastrālās	vērtības	gadā,	bet	ne	
mazāk	 kā	 	 LVL	 1,50	 (viens	 lats	 50	 santīmi)	 par	 1	
(vienu)	kvadrātmetru	gadā;		

2.3.	par	zemesgabala	Gaujas	ielā	10A,	Ādažos,	
Ādažu	novadā,	izmantošanu	publiskiem	komerci-
āla	 rakstura	 izklaides	 pasākumiem	 (tajā	 skaitā	
bērnu	atrakciju	parka	darbībai,	ceļojošā	cirka	izrā-
dēm	u.c.)	–	30%	apmērā	no	zemesgabala	kadas-
trālās	 vērtības	 gadā,	 bet	 ne	 mazāk	 kā	 LVL	 20,-	
(divdesmit	 lati)	 par	 visu	 zemesgabalu	 dienā,	 ja	
zemesgabala	 nomas	 termiņš	 ir	 mazāks	 par	 7	
kalendārajām	dienām;

2.4.	par	 zemesgabaliem,	 kas	 robežojas	 ar	
ūdenstilpi	 (Dūņezeru,	 Mazo	 un	 Lielo	 Baltezeru,	
Kadagas	 ezeru,	 	 Vējupi,	 Gaujas	 upi	 un	 Gaujas-
Baltezera	kanālu)	–	15	%	apmērā	no	zemesgabala	
kadastrālās	 vērtības	 gadā,	 bet	 ne	 mazāk	 kā	 	 LVL	
2,-	(divi	lati)	par	1	(vienu)	kvadrātmetru	gadā,	un	
ne	 mazāk	 kā	 LVL	 20,-	 (divdesmit	 lati)	 par	 visu	
zemesgabalu	 dienā,	 ja	 zemesgabala	 nomas	 ter-
miņš	ir	mazāks	par	7	kalendārajām	dienām;

2.5.	par	 Noteikumu	 2.2.,	 2.3.	 un	 2.4.	 punktos	

minētajiem	 zemesgabaliem,	 bet	 kuri	 iznomāti	 ar	
mērķi	–	sporta	nodarbību	un	kultūras	pasākumu	
organizēšanai,	kā	arī	ar	tūrismu	saistītu	pakalpo-
jumu	sniegšanai,	–15	%	apmērā	no	zemesgabala	
kadastrālās	 vērtības	 gadā,	 bet	 ne	 mazāk	 kā		
LVL	0,50	(piecdesmit	santīmi)	par	1	(vienu)	kvad-
rātmetru	gadā;	

2.6.	pārējos	 gadījumos	 –	 5%	 apmērā	 no	
zemesgabala	 kadastrālās	 vērtības	 gadā,	 bet	 ne	
mazāk	kā	LVL	0,50	(piecdesmit	santīmi)	kvadrāt-
metrā	gadā.

3. Neapbūvēta pašvaldībai piederoša 
vai piekrītoša zemesgabala ar apbūves tiesī-
bām nomas maksa tiek noteikta 5% apmērā 
no zemes kadastrālās vērtības gadā.

4.	 Noteikumi	stājas	spēkā	nākošajā	dienā	pēc	
to	publicēšanas	laikrakstā	„Ādažu	Vēstis”.

5.	 Ar	 šo	 Noteikumu	 spēkā	 stāšanos	 spēku	
zaudē	Ādažu	novada	domes	2010.	gada	23.	marta	
saistošie	noteikumi	Nr.	33	„Saistošie	noteikumi	par	
neapbūvētu	 Ādažu	 novada	 domei	 piederošo	 vai	
piekrītošo	zemesgabalu		nomas	maksas	noteikša-
nas	kārtību”.	

Indra Garā, 
Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības 
valdes locekle un Ādažu vidusskolas 
vecāku padomes priekšsēdētāja

Vai viens puķes sīpols ir daudz? Pirms 
gada Ādažu vidusskolas vecāku padome* 
aicināja katru skolēnu dāvināt skolai 
vienu sīpolpuķes sīpolu. Tika atnesti vai
rāk nekā 2000 sīpolu. Vecāki, skolotāji 
un bērni tos sašķiroja, izveidoja puķu 
dobes, sastādīja, un līdz vēlam pavasarim 
pie skolas ziedēja tulpes, narcises, kroku
si un citas pavasara puķes visdažādākajās 
krāsās. Šī Juttas Rukas ierosme parādīja, 
ka nav vajadzīgs daudz, lai paveiktu lielas 
lietas. Šādi piemēri iedvesmo.  

Lai varētu skolas mācību procesa un 
apkārtējās vides uzlabošanā iesaistīties 
mērķtiecīgāk, plašāk un veiksmīgāk, 
2011. gada 21. aprīlī 17 aktīvi Ādažu vidus
skolas vecāku padomes pārstāvji  un skolas 
absolventi nodibināja Ādažu vidusskolas 
atbalsta biedrību. Par tās priekšsēdētāju 
ievēlēja Aigaru Bāliņu. Tika izstrādāti vai
rāki īstermiņa un ilgtermiņa projekti, kas 
būtiski uzlabotu skolas vidi. 2011. gada 
24. novembrī biedrība ieguva arī sabiedris

kā labuma organizācijas statusu, kas ļauj 
īstenot sabiedriski nozīmīgus projektus un 
to realizēšanai veiksmīgāk piesaistīt ziedo
jumus no novada uzņēmējiem, kas iesaisto
ties var saņemt nodokļu atvieglojumus. Lai 
ieceres īstenotos, nepieciešams visu Ādažu 
vidusskolas draugu atbalsts. Viens puķes 
sīpols vai lats – katrs varam piedalīties!

Ar daiļdārznieku un uzņēmēju Anša 
Birznieka un Aivara Blūma atbalstu top 
nopietna vidusskolas teritorijas attīstības 
koncepcija, lai sakārtotu un uzlabotu trans
porta plūsmas, attīstītu sporta bāzi, lai dotu 
iespēju sākumskolas bērniem droši un patī
kami uzturēties „Zaļajā klasē”, atpūšoties un 
mācoties ārā.

Vasarā ES projekta „Sabiedrība ar dvēse
li” ietvaros īstenoti divi projekti. Projekta 
īstenotājas Jolantas Stērninieces vadībā 
TDK „Rūta”tika pie jauniem deju tērpiem. 
Linda Cintiņa projektā „Raibā klase” labie
kārtoja sākumskolas bērnu rotaļistabu, kas 
tagad ir izremontēta un nu gaida galda spē
les, lego klučus un citas mantas. Ja Jums 
mājās kaut kas no nosauktā ir kļuvis lieks, 
skolas spēļu istaba ir īstā vieta, kur tos esat 
laipni aicināti nogādāt jau līdz Ziemas
svētkiem. Pieminētie projekti un iniciatīvas 

ir tikai neliela daļa no tā, pie kā strādājam, 
un arī cilvēku, kas ir gatavi darīt un ikdienā 
nežēlo savu laiku, ir daudz vairāk, nekā pie
minēts. 

Informācijas apriti par iecerētajiem pro
jektiem un lūgumu dot tiem savu artavu 
mēs noteikti nodrošināsim ar skolēnu die
nasgrāmatām. Plašāk ar plānotajiem projek
tiem varat iepazīties Ādažu vidusskolas 
mājas lapā www.adazuvidusskola.lv, sadaļā 
„Atbalsta biedrība”.

* Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu katrā 
izglītības iestādē jāveido Izglītības iestādes 
padome, lai nodrošinātu skolas, vecāku un 
pašvaldības sadarbību. Šādā padomē darbojas 
direktors, pedagogi, vecāku padomes un sko
lēnu pārstāvji, kā arī pašvaldību pārstāvji. 
Turklāt noteikts, ka vecākiem jābūt pārstāvē
tiem vairākumā. Arī Ādažu vidusskolā darbo
jas vecāku padome, kurā katra mācību gada 
sākumā tiek ievēlēts viens vecāks, kas pārstāv 
klases intereses. Šādas padomes tiek veidotas, 
lai vecāki varētu iesaistīties priekšlikumu 
izstrādē skolas attīstības plānam, padome pie
dalās izglītības procesa un tā rezultāta apsprie
šanā, kā arī sniedz priekšlikumus izglītības 
kvalitātes uzlabošanai, tā var iniciēt skolas 
atbalsta fonda izveidi, veic ziedojumu uzskaiti 
un lemj par to izlietošanu.  

Izveidota Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība

Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada domei piederošo vai 
piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību
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Vadītāji Nodarbību laiki

Jauktais koris „jumis”
Laura Iesava (tālr. 29352581)
Pāvels Veļičko (tālr. 26571880)

Otrdienās un ceturtdienās plkst.19.30-22.00

Jauniešu koris „muNdus”
Andra Blumberga (tālr. 29837898)
Māris Vitkus  (tālr. 29464625)

Pirmdienās un ceturtdienās plkst.18.00-21.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„sPriGulis”

Jānis Kalašinskis (tālr. 26177038) Trešdienās plkst.19.30-22.00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„sāNsolītis”

Vita Reinbooma (tālr. 29338058)
Ināra Mičule (tālr. 29147872)

Otrdienās plkst.19.00-22.00

Vokālais ansamblis
„mĒs tikāmiEs martā”

Ivars Kraucis (tālr. 28611881)
Eva Pērkone (tālr. 28351520)

Pirmdienās plkst.19.30-21.30

Senioru vokālais ansamblis
„Gaujmalas lakstīGalas”

Elžbeta Bukovska (tālr. 26393000) Trešdienās plkst.13.00-15.00

Folkloras kopa
„saulGriEŽi”

Dace Banka (tālr. 29159761)
Ceturtdienās plkst.18.00-19.30
Sestdienās plkst.12.00-14.00

Amatierteātris „koNtakts”
Vaira Baltgaile (tālr. 29484485)
Artūrs Breidaks (tālr. 26418722)

Trešdienās plkst.19.00-22.00 

Līnijdeju grupa „oPtimistEs” Lilita Lēruma (tālr. 22011793) Pirmdienās un trešdienās plkst. 9.00-11.00

maksas kolEktīVi uN iNtErEšu koPas:

Pirmsskolas vecuma bērnu dziesmu 
un deju studija „kamolītis”

Liene Klēvere (tālr. 28803269)
Nelli Tarasova (tālr. 26379897)

Pirmdienās un trešdienās plkst.18.30-19.30

Bērnu popgrupa „rakari” Žanete Jansone (tālr. 29246157) Otrdienās un ceturtdienās plkst.17.00-18.00

kundalini joGas nodarbības Solvita Mētra-Ozoliņa (tālr. 29133463)
Pirmdienās plkst.19.30-21.00
Sestdienās plkst. 09.00-10.30

body art nodarbības Ilze Celmiņa (tālr. 29366004)
Ceturtdienās plkst.19.00-20.00
Svētdienās plkst. 9.00-11.00

Veselības vingrošanas grupa 
pensionāriem

Lilita Lēruma (tālr. 22011793) Ceturtdienās plkst. 9.00-10.00

salsas nodarbības
Nadežda Akulenkova 
(info 28339916; nadinne@inbox.lv)

Svētdienās plkst.12.00-13.00

fizioterapijas vingrošanas grupa Ilze Zeibote (tālr. 26458206) Otrdienās plkst.18.20-19.20

Sporta deju klubs „mario” piedāvā 
Latīņamerikas un Eiropas dejas 
pieaugušajiem

Mario Končevskis (tālr. 29481971)
Marika Kalēja (tālr. 29236111)

Pirmdienās plkst.19.30-21.00

Esat mīļi gaidīti mūsu pulkā! Tuvākas ziņas pa tālruni 67997171

 ĀdAŽu kuLtŪrAS CeNtrĀ, GAujAS ieLĀ 33A, 
darbojas šādi amatiermākslas kolektīvi:

Natālija Žukovska,
AAS „Baltikums” klientu 
apkalpošanas nodaļas „Ādaži” 
vadītāja

Apdrošināšanas akciju sabiedrības 
„Baltikums” klientu apkalpošanas noda
ļai „Ādaži” šomēnes aprit jau 10. gada
diena. Jāpiebilst, ka AAS „Baltikums” ir 
viena no pirmajām apdrošināšanas 
sabiedrībām Latvijā.

Esam dinamiski augošs, mūsdienīgs 

uzņēmums, un klientu ērtības neapšaubāmi 
mums ir pirmajā vietā jau kopš dibināšanas 
brīža 1998. gadā. Tieši tādēļ jau no paša 
sākuma esam rūpējušies par to, lai būtu 
sasniedzami un tuvi – gan tiešā, gan pārnes
tā nozīmē. Īsi pēc licences saņemšanas 
1998. gadā sākām veidot klientu apkalpoša
nas nodaļas visā Latvijā, tostarp arī Ādažos – 
skaistā Ādažu novada administratīvajā cen
trā. Šogad šī nodaļa svin jau 10. jubileju, un 
tas ir apliecinājums mūsu uzņēmuma stabi
litātei un pamats jaunai nākotnes izaugsmei. 

Arī šajā nodaļā, kā it visos citos klientu 
apkalpošanas centros, godā tiek turētas 
mūsu pamatvērtības – augsts profesionā
lisms, personiskā atbildība, individuāla pie
eja, uzticamība apdrošināšanas risinājumu 
izstrādē un apdrošināšanas gadījumu nore
gulēšanā un augsta sociālā atbildība. 

Sīkāka informācija pa tālruni 67996626, 
www.polise24.lv, www.baltikums-online.lv.

Savā jubilejā novēlam arī Ādažu iedzīvo
tājiem mierīgu un rūpju neapēnotu jauno 
gadu! 

AAS „Baltikums” Ādažu nodaļai – 10 jubileja!
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Sludinājumi

Pensionāru apvienības „Optimists” 

kārtējais saiets notiks  

š.g. 21. decembrī  plkst. 13.00  

Gaujas ielā 16. 

ieSkandināSim 

ZiemaSSvētkuS! 

Piedalīsies kapelāns  

Raimonds Krasinskis. 

Muzicēs dr. Ignats Līvmanis.

Pensionāru padome

Ādažu rokdarbnieces ielūdz uz

ZiemaSSvētku tiRdZiŅu

no š.g. 20. līdz 23.decembrim  

plkst. 11.00 – 20.00

pie tirdzniecības centra „APELSĪNS”

Ādažu novada pensionāru 

ZiemaSSvētku SaRĪkOjumS 

notiks š.g. 27. decembrī  

plkst. 14.00 

Kultūras centrā Gaujas ielā 33A 

Būs koncerts un balle 

Mīļi aicināti visi novada pensionāri! 

Pensionāru padome

ādažu infORmācijaS 

centRS  

sniedz izziņas par Ādažu novada 

uzņēmumiem un iestādēm  

pa tālruni 67996500

No 2012. gada janvāra katru pirmo 

un trešo svētdienu  

no plkst. 15.30 līdz 17.30  

Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus 

draudzes telpās Pirmā ielā 42 notiks 

dRaudZeS BĪBeleS 

StudijaS,  

kuru laikā tiek praktiski pielietota 

atbrīvošana no narkotikām, 

alkoholisma, azartspēlēm un visa 

veida atkarībām, kā arī tiek lūgts par 

dziedināšanu no jebkuras slimības. 

Mācītāja Māra Krasovska,  

mob.t. 29106421 

Ziemassvētku dievkalpojumi  

ādažu militārās bāzes kapelā

Ziemassvētku svētvakars

Sestdien, 24. decembrī plkst. 15.30 

Ganiņu sv. Mise

Svētdien, 25. decembrī plkst. 15.00 

Kristus dzimšanas svētku sv. Mise

Pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojumi notiks 2012. gada 8. janvārī

Tuvākā informācija pa tālruni 26434830

JOGU DZIEDINĀŠANA AR MEDITĀCIJU MEDICĪNAS PĒTĪJUMOS 
7. janvārī 9.00 – 12.00 

Ādažu kultūras centrā, Deju zālē
SemiNārS – Nodarbība 

piemērota gan iesācējiem, gan jau praktizējošiem jogas studentiem. Teorētisks ieskats un 
tehnikas (meditācija, elpošana, mantra, mentālais fokuss, mudra, āsana, kustība). 

Ķermeņa un prāta saistība. „Otrā nervu sistēma” – prāts nav tikai smadzenēs.  
Nocebo efekts, prāta spēks. Endokrīnās sistēmas dziedzeru atjaunošanās. 

Medicīniskās meditācijas sastāvdaļas.
Semināru vada KRI sertificēta kundalini jogas skolotāja Solvita Mētra Ozoliņa. 

KUNDALINI JOGAS NODARBĪBAS
Ādažu kultūras centrā, Deju zālē

Pirmdienās 19.45 – 21.15, sestdienās 9.00 – 10.30
Pieteikties pa tel. 29133463 vai rakstot metra@mib.lv 

Apģērbies ērti! Esi mierīgs un nesteidzies!

rokdArBNieku SALidojumS ĀdAŽoS

Biruta Krūze,
pensionāru padomes priekšsēdētāja

Lāčplēša dienā Ādažu kultūras centra 
izstāžu zālē valdīja krāsainība, daudzveidība 
un bagātība. Šeit notika rokdarbu izstāde – 
prezentācija, kurā piedalījās kolektīvi no 
Ilūkstes, Jēkabpils, Ventspils, Carnikavas, 
Garkalnes un Ādažu novada.

Skatītājus priecēja rūpīgi un gaumīgi vis

dažādākajās tehnikās darināti darbi, kurus 
varēja arī nopirkt, bet dalībnieki iepazinās 
ar līdzīgi domājošiem, dalījās pieredzē, 
apguva jaunus rokdarbu paņēmienus, saņē
ma vērtējumu un ieteikumus par saviem 
darbiem, kā arī vērtēja un analizēja citu vei
kumu.

Šķiroties dalībnieki vienojās pārvērst 
šādas rudens izstādes Ādažos par tradīciju. 

Pēteris Balzāns izstādes atklāšanā 
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95 gadu jubileju svin

Velta Mežiele

90 gadu jubileju svin

Anna Delvere
Antons Sējāns

85 gadu jubileju svin

Tekla Černovska
Marija Fjodorova

80 gadu jubileju svin

Jānis Stradiņš
Helmuts Ļuļaks
Ņina Daņilova

75 gadu jubileju svin

Skaidrīte Gulbe
Jekaterina Jeršova

Renāte Mitriķe
Antons Pekelis
Ilga Simakina

70 gadu jubileju svin

Lūcija Liberte
Ivars Muzikants

Marijana Sprindžuka

ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
decembra mēneša jubilāriem!

PASĀkumi ĀdAŽu 
kuLtŪrAS CeNtrĀ 

17. deCemBrī PLkSt. 19.00

SKATĪTĀJU	ZĀLĒ
Ziemassvētku lielkoncerts

Latvijas	Nacionālais	simfoniskais	orķestris
Dita	Krenberga	(flauta),	Ints	Dālderis	(klarnete)

	diriģents	Zbigņevs	Graca	(Polija)
I	daļa

F.	I.	Danzi	–	Symphonie Concertante	
flautai	un	klarnetei

M.Regers	–	Variācijas	un	fūga		
par	Mocarta	tēmu	op.	132

II	daļa
V.	A.	Mocarts	–	Simfonija	Jupiters

Biļetes:	Ls	4-8	„Biļešu	Paradīzes”	kasēs		
(kultūras	centra	kase),	www.bilesuparadize.lv

19. deCemBrī PLkSt. 19.00

SKATĪTĀJU	ZĀLĒ
Ādažu bērnu un jauniešu deju kolektīva „rūta” 

Ziemassvētku koncerts
Ieeja:	bez	maksas

23. deCemBrī

CERIŅU	ZĀLĒ
kultūras centra jauniešu kora muNduS 

Ziemassvētku koncerts
Ieeja:	bez	maksas

28. deCemBrī PLkSt.18.00

SKATĪTĀJU	ZĀLĒ
Latvijas Leļļu teātra izrāde bērniem  

„rūķis sveču lējējs”
Bērniem	no	3	gadu	vecuma

Divi	sniegavīri,	kuri	vēl	nekad	nav	svinējuši	
Ziemassvētkus,	meklē	draugus,	kas	ļautu	kopā	ar	sevi	
piedzīvot	šīs	nakts	brīnumu.	Taču	izrādās,	ka	katram	

meža	iemītniekam	ir	savas	tradīcijas	svētku	
gatavošanā	un	svinēšanā	un	svešiniekiem	tajās	nav	

vietas.	Vienīgi	Rūķis,	sveču	lējējs,	ir	ar	mieru	palīdzēt	
noskumušajiem	sniegavīriem	un	atklāt,	ka	baltās	

Ziemassvētku	svecītes	iedegas	tikai	tajās	mājās,	kurās	
nemājo	vienaldzība	un	savtīgums.
Biļetes:	Ls	2-4	kultūras	centra	kasē

31. deCemBrī No PLkSt. 22.30

JAuNĀ GAdA NAktS BALLe 
kopā ar grupu LABVĒLīGAiS tiPS

iGo un draugiem

Biļetes	(vieta	pie	galdiņa):		
Ls	10-20		„Biļešu	Paradīzes”	kasēs		

(kultūras	centra	kase),		
www.bilesuparadize.lv

Ādažu	kultūras	centrs
www.adazikultura.lv

„BIĻEŠU	PARADĪZES”	(kultūras	centra)		
kases	darba	laiks:

OTRDIEN		9.00-13.00
TREŠDIEN		15.00-20.00

CETURTDIEN		9.00-13.00
PIEKTDIEN		16.00-21.00

STUNDU	PIRMS	SARĪKOJUMIEM

Biļešu	rezervācija	un	uzziņas		
pa	tālr.	(+371)	67996230	

Kaut mazliet žēl, ka gads ir atkal galā,
Tu tomēr smaidi – jaunais nāk.

Lai laimes daudz, lai bēdas garām,
Ar prieku sirdī gadu sāc!

Būsim veseli, dzīvespriecīgi, sniegsim kaut sīku prieku viens otram ar labu vārdu, ar siltu skatu!
Mīļus, gaišus Ziemassvētkus un veiksmi jaunajā 2012. gadā novēlam visai senioru apvienības 

„OPTIMISTS” kuplajai saimei un panākumus visiem, kas pastāvīgi atbalsta mūs, sevišķi – Ādažu 
novada domei, Sociālajam dienestam, Kultūras centram, Ādažu vidusskolai, Ādažu Brīvai Valdorfa 
skolai, Ādažu mākslas un mūzikas skolai, a/s „LATFOOD”, SIA „EMERALD BALTIC”, SIA „SNIFS” , 

SIA „DEIMS”, SIA „EIMURI”, t/c „APELSĪNS”, SIA „EDEN SPRINGS LATVIA”.
Lai 2012. gadā dots devējam atdodas!

Pensionāru padomes vārdā Biruta Krūze


