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Vadības ziņojums par 2010. gada pārskatu
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks

2009. gada 6. jūnijā notika Pašvaldību
vēlēšanas, kuru rezultātā Ādažu novada
domē tika ievēlēti 15 deputāti. Par domes
priekšsēdētāju tika ievēlēts Normunds
Breidaks, par domes priekšsēdētāja algoto
vietnieku Pēteris Balzāns, par izpilddirekto
ru – Dainis Popovs.
Arī 2010. gadā domi vadīja Normunds
Breidaks, vietnieks Pēteris Balzāns un
izpilddirektors Dainis Popovs.
Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās
apstiprinātam nolikumam ir šādas iestādes:
1. Administrācija; 2. Ādažu vidusskola;
3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde;
4. Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde;
5. Ādažu bibliotēka; 6. Ādažu mākslas un
mūzikas skola; 7. Ādažu novada bāriņtiesa;
8. Sociālais dienests; 9. Pierīgas bērnu un
jaunatnes sporta skola; 10. Kultūras un
radošās izglītības centrs.
Pašvaldības domes padotībā atbilstoši tās
apstiprinātam reglamentam ir šādas struk
tūrvienības un nodaļas:1. Ādažu sporta
centrs; 2. Dzimtsarakstu nodaļa.
Pamatojoties uz LR likuma „Par
pašvaldībām” 99. pantu, pašvaldības domes
pārraudzībā kopā ar 13 pašvaldībām
atbilstoši tās apstiprinātam nolikumam ir
šāda iestāde: 1. Pierīgas izglītības, kultūras
un sporta pārvalde.
Ādažu novada domes darbs noritēja
domes, komiteju un komisiju sēdēs.
2010. gada laikā notikušas 25 domes sēdes
(tai skaitā 10 domes ārkārtas sēdes), 46
komiteju sēdes un 121 komisiju sēde (t. sk.
98 Iepirkuma komisijas sēdes, 20 Admini
stratīvās komisijas sēdes).
Ādažu novada teritorijā darbojas divas
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes
un trīs privātās pirmsskolas izglītības iestā
des, kā arī vidusskola un privātā vidusskola.

2010. gadā turpina iznākt domes infor
matīvais izdevums „Ādažu Vēstis”, izdoti 11
numuri ar 3000 eksemplāru lielu tirāžu
katrs. Informācija iedzīvotājiem tiek sniegta
un aktualizēta Ādažu novada domes inter
neta mājas lapā www. adazi. lv.
Ādažu novada teritorijā reģistrēto iedzī
votāju skaits 2010. gadā sasniedza 9830, kas
norāda uz pakāpenisku iedzīvotāju pieaugu
mu (par 161 iedzīvotāju vairāk nekā
2009. gadā). 2010. gadā novada teritorijā
miruši 78 iedzīvotāji, dzimuši 127. Novada
platība nav mainījusies, un tā ir 16290,5 ha.
2010. gadā Ādažu novada domes pamat
budžeta naudas ieņēmumi kopā sastādīja
7038811,00 Ls ( pašu ieņēmumi 6179337,00
Ls un kredīti no Valsts kases 859474,00 Ls,
tai skaitā finanšu stabilizācijas aizdevums
681077,00 Ls) no tiem nodokļu ieņēmumi
4493108,00 Ls un nenodokļu ieņēmumi
100803,00 Ls, maksas pakalpojumi
285024,00 Ls.
Izdevumi kopā sastādīja 5685547,00 Ls,
kredītu atmaksai 675497,00 Ls, dotācija
pašvaldību
izlīdzināšanas
fondam
551028,00 Ls.
2010. gadā iedzīvotāju ienākuma nodok
lis budžeta ieņēmumu daļā sastāda
3856081,00 Ls.
Kopējais bezdarba līmenis 2010. gadā
paaugstinās, un gada beigās reģistrēti 401
bezdarbnieki (t. sk. 247 sievietes, 24 invalīdi
un 44 jaunieši), un tas sastāda 6,0% no eko
nomiski aktīvajiem iedzīvotājiem.
2010. gadā sociālajos pabalstos izmaksāti
173865,00 Ls. Piešķirti pabalsti šādiem
mērķiem: dzīvokļa pabalsts natūrā 19050
Ls; pabalsts aprūpei18650 Ls; garantētā
minimālā ienākuma pabalsta maksājumi
naudā 16673 Ls; dzīvokļa pabalsts naudā
15900 Ls; pārējā sociālā palīdzība naudā
15559 Ls; pabalsts veselības aprūpei naudā
8396 Ls; pabalsti ēdināšanai natūrā
6945 Ls; labdarības akcija 3464 Ls;

pašvaldības vienreizējs pabalsts ārkārtas
situācijā naudā 2824 Ls; sociālās garantijas
bāreņiem naudā 2290 Ls; atbalsta centrs
1864 Ls; pabalsti ēdināšanai naudā 1115 Ls;
pabalsti veselības aprūpei natūrā 1104 Ls;
pasākumi pensionāriem1000 Ls; pašval
dības vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
natūrā 321 Ls; pārējā sociālā palīdzība
natūrā 293 Ls; garantētā minimālā ienā
kuma maksājumi natūrā 225 Ls; atbalsta
pasākumi un kompensācijas 97 Ls.
2010. gadā tika nodrošināts visu pašval
dības iestāžu un dienestu darbs.
2010. gadā tika veikti iepirkumi, kuru
kopējā summa sastādīja 485555,75 Ls.
Iepirkumu procedūra tiek piemērota,
sākot no 1000,00 Ls. Tāpat 2010. gadā
veikti 13 iepirkumi 8’. panta kārtībā, un kā
lielākie no tiem bija:
• apskaņošanas aparatūras un stacionāra
gaismas aprīkojuma piegāde un uzstādī
šana Ādažu vidusskolā par summu
4739,46 Ls;
• Ādažu vidusskolas piecu mācību priekš
metu kabinetu aprīkošana ar stacionāriem
projektoriem par summu 3250,00 Ls;
• vertikālo žalūziju izgatavošana un uzstā
dīšana Ādažu vidusskolā par summu
964,38 Ls;
• Ādažu novada domes funkciju audita
veikšana par summu 3513,00 Ls;
• poligrāfisko pakalpojumu sniegšana
Ādažu novada domes vajadzībām. Avīzes
„Ādažu Vēstis” izgatavošana par summu
4932,00 Ls;
• Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra
renovācijas tehniskā projekta izstrāde
par summu 4400,00 Ls;
• Ādažu novada domes kopētāju, printeru
un faksa aparātu apkope, remonts un
izejmateriālu piegāde par summu
4725,40 Ls; u. c. iepirkumi pašvaldības
un tās iestāžu un uzņēmumu darbības
nodrošināšanai.
> 2. lpp
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Vadības ziņojums..
> 1. lpp

2010. gadā notikuši 7 atklātu konkursu
iepirkumi (PSIA „Ādažu Glābšanas die
nests” automašīnām degvielas iegāde,
apdrošināšana, remonts un tehniskā apko
pe, elektroinstalācijas materiālu iegāde die
nesta vajadzībām; pārtikas produktu iegāde
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādei un
ārstniecības procesam nepieciešamo ierīču
un aprīkojuma iegāde Ādažu slimnīcas vese
lības aprūpes centram).
2010. gadā Būvvalde sagatavojusi 107
plānošanas arhitektūras uzdevumus, akcep
tēti 115 projekti, tai skaitā 41 būvju tehnis
kais projekts ēku apjomiem, 115 tehniskie
projekti citiem būvobjektiem. Izskatīti 42
būvju skiču projekti, apstiprinātas 19 vien
kāršotās rekonstrukcijas. 2010. gadā
izsniegtas 73 būvatļaujas.
2010. gadā darbojās četras pašvaldības
SIA, kas nodarbojas ar pašvaldību funkciju
veikšanu un pakalpojumu sniegšanu novada
iedzīvotājiem: PSIA „Ādažu slimnīca”,
PSIA „Ādažu Glābšanas dienests”, SIA
„Ādažu Namsaimnieks”, SIA „Ādažu
Ūdens”.
2010. gadā Administratīvā komisija ir
izskatījusi 394 administratīvā pārkāpuma
protokolus, tai skaitā PSIA „Ādažu Glāb
šanas dienests” 230 sastādītos administratī
vo pārkāpumu protokolus. Administratīvā
komisija 2010. gadā administratīvajos
sodos iekasēja 7016 Ls.
SIA „Ādažu Ūdens” līdztekus kārtējiem
pienākumiem veic arī ES kohēzijas fonda
projekta realizāciju.
Ādažu novada dome ir arī SIA
„Garkalnes ūdens” dibinātāja, un Ādažu
novada domes ieguldījums šīs SIA pamat
kapitālā ir 640 Ls.
Ādažu novada dome ir arī SIA „Gaujas
Centrs” dibinātāja, kas realizē kultūrizglītī
bas centra projektu. SIA „Gaujas centrs”
pamatkapitālā ieguldīja zemi 164000,00 Ls
apmērā un pamatkapitālā 2010. gadā
160000,00 Ls.
2010. gadā Ādažu novadā darbojās
Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skola.
Nepietiekamo budžeta ieņēmumu dēļ

Ādažu novada domei 2010. gadā ir izveido
jies parāds kreditoriem. Kopējā parādu
summa 4331697 Ls, t. sk. kavētie maksāju
mi 423138 Ls, kavēto nodokļu parāda nav.
Uz vadības ziņojuma gatavošanas brīdi
(31. 03. 2011.) kavēto maksājumu summa
ir 269290 Ls.
Ādažu novada dome kopā ar Pierīgas
novadiem izveidoja un uztur „Pierīgas izglī
tības, kultūras un sporta pārvaldi”, kas
nodarbojas ar izglītības iestāžu darbības
uzraudzību, koordināciju un metodisko
vadību.
Ādažu novada dome 2010. gadā pārgāja
uz Kultūras un izglītības centra telpām
Gaujas ielā 33A. Ādažu novada domei
radās iespēja paplašināt Sociālo dienestu un
pilnveidot tā darbu slimnīcas ēkā. Vecajā
domes ēkā 2010. gadā savu darbību uzsāka
SIA „Ādažu Namsaimnieks”, SIA „Ādažu
Ūdens”, PSIA „Ādažu Glābšanas dienests”,
kā arī Valsts policija.
2010. gadā tika turpināti iepriekšējos
gados iesāktie 3 projekti: „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība Ādažos”
(KF), „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei
atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana
Ādažu vidusskolā” (ERAF) un „Ādažu
vidusskolas informatizācija” (ERAF).
Tika uzrakstīti 7 jauni projektu pieteiku
mi: „Finansista piesaiste Ādažu novada
domes administratīvās kapacitātes stipri
nāšanai” (ESF), „Ādažu vidusskolas piecu
mācību priekšmetu kabinetu aprīkošana
ar stacionāriem projektoriem” (ELFLA),
„Ādažu vidusskolas stacionāru gaismas
aprīkojumu un apskaņošanas aparatūras
iegāde un uzstādīšana
aktu zālē”
(ELFLA), „Mūzikas instrumentu iegāde
Ādažu mākslas un mūzikas skolā”
(ELFLA), „Aprīkojuma iegāde un uzstā
dīšana Ādažu mākslas un mūzikas skolas
valodas klasē” (ELFLA), „Satiksmes dro
šības uzlabojumi Kadagas ciemā” (ERAF)
un „Ādažu vidusskolas ēkas zemas enerģi
jas patēriņa energoefektīva renovācija,
izmantojot videi draudzīgus būvmateriā
lus un izstrādājumus” (KPFI).
Visi pieteikumi tika apstiprināti, taču
noslēgti tika tikai 6 līgumi par projektu
uzsākšanu un īstenošanu – līgums netika

Ādažu novada domes
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noslēgts projektam „Ādažu vidusskolas
ēkas zemas enerģijas patēriņa energoefek
tīva renovācija, izmantojot videi draudzī
gus būvmateriālus un izstrādājumus”.
2010. gadā netika plānots uzsākt jaunus
attīstības projektus, netika plānoti celtnie
cības un remontdarbi. Pastiprināta kontro
le un vadošo darbinieku atbildība.
2010. gadā samazināti iestāžu uzturēšanas
izdevumi, pilnveidota darbinieku atalgoju
ma sistēma, atbilstoši MK noteikumiem.
Sakarā ar smago finansiālo situāciju
Ādažu novada domē LR finanšu ministrs
29. 10. 2010. izdeva rīkojumu Nr. 616
„Par finanšu stabilizācijas procesa uzsāk
šanu Ādažu novada pašvaldībā”.
2010. gada 22. novembrī izdots rīkojums
Nr. 656 „Par pašvaldības finanšu stabili
zācijas procesa uzrauga iecelšanu Ādažu
novada pašvaldībā”.
2010. gadā ar 12. oktobra sēdes lēmu
mu Nr. 166 uzsākts finanšu stabilizācijas
process.
2010. gada nogalē tika izstrādāts
Ādažu novada domes finanšu stabilizāci
jas projekts.
Pašvaldībā ir veikts grāmatvedības un
finanšu daļas darba izvērtējums, veiktas
korekcijas un izmaiņas, darbs tiek turpi
nāts, tiek vērtēta grāmatvedības program
ma, izstrādāti nolikumi, reglamenti un
saistošie noteikumi, tiek veiktas korekcijas
grāmatvedības uzskaitē atbilstoši MK
noteikumiem.
Domē darbu 2010. gada oktobrī uzsāku
si finansiste.
Lai uzlabotu pašvaldības darbu un efek
tivitāti, veikts funkcionālais audits.
Turpinās intensīvs darbs, kas vērsts uz
budžeta izdevumu daļas samazināšanu, uz
darbinieku optimizēšanu un profesionālo
spēju vērtēšanu. 2010. gadā samazināts dar
binieku skaits Būvvaldē.
2011. gadā jāturpina darbs pie finanšu
stabilizācijas plāna īstenošanas, ievērojot
termiņus un grafikus.
Galvenais uzdevums 2011. gadā ir
segt kreditoru parādus, mazināt budžeta
izdevumu daļu, īstenot finanšu stabilizā
cijas plānā paredzētos un ieplānotos
pasākumus.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta
autors, intervijās arī intervējamais.
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Ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 26. aprīlī

Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja
vietnieks
 Par

detālplānojuma izstrādāšanu
Uzsākt nekustamā īpašuma „Dzīles”
detālplānojuma izstrādāšanu, plānojuma
robežās ietverot arī plānojumam blakus
esošās un projektētās ielas. Par detālplāno
juma izstrādes vadītāju apstiprināt Ādažu
novada teritorijas plānotāju Silvi
Grīnbergu.
 Par grozījumiem 2010. gada 28.
decembra lēmumā
Dome nolēma
1. Grozīt Ādažu novada domes 2010.
gada 28. decembra protokola lēmuma 2. 1.
4. punktu 1, izsakot šādā redakcijā: „Piešķir

nomā līdz 2015. gada 31. decembrim
sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Saules
vilnis” Ādažu novada pašvaldībai piekritī
gās „Vējupes krastmala”, Ādaži zemesgabala
daļu 0,025 ha platībā saskaņā ar grafisko
pielikumu”.
2. Papildināt zemes nomas līguma p. 1. 8
ar teikumu „Līdz iznomātāja īpašuma tiesī
bu reģistrācijai zemesgrāmatā uz pašvaldī
bas vārda, nomniekam ir aizliegts veikt
jebkāda veida būvniecību iznomātajā zemes
gabalā”.
 Par nekustamā īpašuma „Mežavēji”
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Dome nolēma nodot Latvijas Republikas
Aizsardzības ministrijai bezatlīdzības lieto
šanā Ādažu novada domei piederošo nekus
tamo īpašumu „Mežavēji”, Kadagā, Ādažu

novadā, saskaņā ar vienošanos. Noteikt
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –izglī
tības un zinātnes iestāžu apbūve. Noteikt
līguma termiņu10 gadi no vienošanās spēkā
stāšanās brīža.
 Par SIA „Ādažu Glābšanas dienests”
2010. gada pārskatu
Dome apstiprināja SIA „Ādažu
Glābšanas dienests” 2010. gada pārskatu
ieņēmumos – 633 511 Ls, izdevumos –
619 185 Ls, peļņa –14 326 Ls. Iegūto
peļņu novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu
segšanai.
 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.

Noteikumi Nr. 15

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu, protokols Nr. 9§ 6
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. p. , likumu „Par budžetu un finanšu 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”
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 pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu
pamatbudžetā 2011. gada 1. janvārī Ls 836`063 apmērā, pamatbudžetu

2011. gadam ieņēmumos Ls 8 305 468 apmērā un izdevumos Ls 9 141 433,
saskaņā ar 1. pielikumu. ”
2. Izteikt noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Noteikt Ādažu novada pašvaldības aizdevumu apjomus 2011. gadā,
saskaņā ar 3. pielikumu. Noteikt, ka aizņēmuma apjoms konkrēta projekta
finansēšanai tiek apstiprināts Ādažu novada domē.”

Padomāsim par būvniecības
atkritumiem savlaicīgi
Tuvojoties mājokļu remontu sezonai, vēlamies atgādināt, ka SIA
„Ādažu Namsaimnieks” sadarbībā ar SIA „L&T” piedāvā būvniecī
bas atkritumus līdz 1m³ vai 1t izvest, izmantojot speciālu polipropi
lēna maisu (Big Bag). Pakalpojums pieejams visiem novada iedzīvotā
jiem un organizācijām.
Lai saņemtu šo pakalpojumu, ir jāgriežas SIA „Ādažu
Namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 16, jāapmaksā pakalpojums un
jāsaņem maiss. Piepildot to ir jāparedz iespēja piebraukt ar specializē
to 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.

Jauns interneta piekļuves
punkts Ādažos
Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A,
125. kabinetā, apmeklētājiem
pieejams interneta piekļuves punkts.
Darba laiks
Pirmdienās 10.30–13.00; 14.00–17.30
Otrdienās 8.30–13.00; 14.00–16.30
Trešdienās 8.30–13.00; 14.00–16.30
Ceturtdienās 8.30–13.00; 14.00–16.30
Piektdienās 8.30–14.30
Papildus informācija:
Ādažu informācijas centrs, tālrunis: 67996500
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Grozījumi Ādažu novada domes 25. 08. 2009. saistošajos
noteikumos Nr. 25 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk-likums) 24. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk-nolikums) ir saistošie noteikumi, kas
nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības organizācijas jautājumus.
1. 2. Ņemot vērā, ka domes sēdēs tiek izskatīti daudzi jautājumi, tiek mainīts domes sēdes laiks.
1. 3. Mainīts pašvaldību pārraugošās institūcijas nosaukums.

2. Īss projekta satura izklāsts

2. 1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24. panta ceturtās daļas noteikumiem, kā arī
no likuma 21. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma
grozījumus).
2. 2. Saistošo noteikumu mērķis ir veikt precizējumus domes darba reglamentā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3. 1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

4. 1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji,
pašvaldības darbinieki un amatpersonas.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

3. 1. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. 2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs mērķgrupu.
5. 1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome.
5. 2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.
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.

Noteikumi Nr. 14

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 26. aprīļa sēdes lēmumu, protokols Nr. 9§5

Grozījumi Ādažu novada domes 25. 08. 2009. saistošajos noteikumos
Nr. 25 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 24. pantu un LR likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28. pantu
Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 25. augusta saistošajos noteikumos Nr. 25 „Ādažu pašvaldības nolikums” šādus grozījumus
1. Aizstāt noteikumu punktā 73. ciparus „15. 00” ar cipariem „14. 00”.
2. Aizstāt noteikumu punktā 103. vārdus „Reģionālās attīstības un paš-

valdību lietu ministrija” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija” (attiecīgajā locījumā).
3. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ādažu Vēstis”.

Paziņojums par būvniecības ieceres
nodošanu publiskai apspriešanai
SIA „Adaži Bio Power” saskaņā ar 2007. gada 22. maija Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 331 „Paredzētās būves publiskās apsprie
šanas kārtība” ierosina būvniecības ieceres publisko apspriešanu.
1. Būvniecības ieceres nosaukums: „Gāzholdera iekārtu izbūve Kadagas attīrīšanas ietaišu teritorijā”, adrese: Kadagas attīrīša
nas ietaises, Kadaga, Ādažu novads, LV 2164.
2. Ierosinātājs un projektētājs: SIA „Adaži Bio Power”, Ilūkstes
iela 60-56, Rīga, reģistrācijas Nr. 43351648010, kontakttālrunis:
29426797.
3. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un

laiks: Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, Ādažos,
Ādažu novadā 2011. gada 31. maijā plkst. 12. 00. Informatīvie
materiāli par būvniecības ieceri būs apskatāmi būvvaldē līdz
2011. gada 17. jūnijam.
4. Atsauksmju iesniegšanas termiņš līdz 2011. gada 17. jūnijam. Atsauksmju iesniegšanas vieta: Ādažu novada būvvalde,
Gaujas iela 33A, 2. stāvs, Ādaži, Ādažu novads.
5. Informatīvais tālruņa numurs uzziņām par pašvaldības
domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvnie
cības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, 29426797.
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Grozījumi Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo
ūdeņu izmantošanu Ādažu novada teritorijā”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija
1. 1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15. panta pirmā daļas 3. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir noteikt kārtību, kādā
izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja tas likumos nav noteikts citādi.

1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1. 2. Noteikumu mērķis ir saglabāt ūdenstipju kvalitatīvu vidi, kā arī nodrošināt personu drošu pārvietosanos ar kuģošanas līdzekļiem ūdenstipnēs un
drošību publiskās vietās pie ūdenstipnēs.
1. 3. Ar 2011. gada 22. februāra domes lēmumu tika atbalstīta trošu sistēmas izveidošana Vējupē. Ņemot vērā, ka Vējupe ir neliela ūdenstilpne, pastāv
iespēja, ka kuģošanas līdzekļu un trošu sistēmas ceļi varētu krustoties un tas apdraudētu gan kuģotāju, gan trošu sistēmu lietotāju, gan arī citu atpūtnieku
drošību. Vienlaicīgi ar noteikumiem ir nepieciešams nodrošināt iespēju Vējupē rīkot sporta sacensības, kurās nepieciešams izmantot atpūtas kuģi.

2. Īss projekta satura izklāsts

2. 1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 2. punkta un 2005. gada 01. marta Ministru kabineta
noteikumi Nr. 158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 26. 6. punktu (attiecīgi arī apstiprināt arī noteikumu grozījumus), kas
nosaka, ka izmantot kuģošanas līdzekli ir aizliegts vietās, kur to aizliedzis iekšējo ūdeņu īpašnieks vai valdītājs, kā arī pašvaldības saistošajos noteikumos
noteiktās, apzīmētās un aizliegtās akvatorijās un peldvietās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

3. 1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

4. 1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, uzņēmēji.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

3. 1. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.

4. 2. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;
5. 1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes izpilddirektors.
5. 2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību, bet precizē
iepriekš noteikto kārtību.
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.

Noteikumi Nr. 1

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 22. marta sēdes lēmumu (prot. Nr. 7§5. 1. )

Grozījumi Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu
izmantošanu Ādažu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 1. daļas 2. punktu, 21. panta pirmās daļas 16. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 01. marta
noteikumu Nr. 158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” 26. 6. punktu
Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra saistošajos
noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu
izmantošanu Ādažu novada teritorijā” (turpmāk – Noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Izteikt Noteikumu ar 1. 5. punktu šādā redakcijā:
„Atpūtas kuģu, izņemot airu laivas un atpūtas, kuru iekšdedzes
motora jauda ir mazāka par 3,68 kW, izmantošana Dūņezerā, Mazajā

Baltezerā, Kadagas ezerā un Vējupē ir aizliegta, izņemot gadījumus, kad
ar domes izpilddirektora atļauju atbilstoši Publisku izklaides un svētku
pasākumu drošības likumam Vējupē tiek rīkotas starptautiskas, Latvijas
vai vietēja mēroga sacensības, kurās nepieciešams izmantot atpūtas
kuģus.
2. Saistošo noteikumu grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

PAZIŅOJUMS PAR BŪVNIECĪBAS IECERI
Saskaņā ar Ādažu novada būvvaldes
2011. gada 10. maija lēmumu Nr. 07-3-611/2 publiskai apspriešanai tiek nodota
būvniecības iecere – pašvaldībai piederošā
ceļa Uguntiņas – Kārpiņas rekonstrukcija, Ādažu novadā. Publiskās apspriešanas

termiņš no 2011. gada 15. maija līdz
2010. gada 15. jūnijam. Būvniecības
ieceres materiāli apskatāmi Ādažu novada
būvvaldē (Gaujas ielā 33A, Ādaži) būvval
des darba laikā.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks

2011. gada 2. jūnijā plkst. 16.00 Ādažu
novada būvvaldes telpās, Ādažos, Gaujas
ielā 33A, 3.stāvā, tālr. uzziņām 67996490,
buvvalde@adazi.lv. Atsauksmes par būv
niecības ieceri iesniedzamas Ādažu novada
būvvaldei.
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Policija
informē
Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa
priekšniece

Aprīlī Ādažu novadā pavisam ir reģistrēti 32 dažādi notikumi, no kuriem 7
gadījumos ir uzsākts kriminālprocess, bet
14 gadījumos ir atteikts to uzsākt, sastādīti 8 administratīvie protokoli un izskatītas 11 sūdzības un 3 citi notikumi.
Šajā mēnesī aktuālākās ir bijušas automašīnu zādzības un vēl joprojām metāla zādzības.
Sākoties siltākam laikam, aizvien aktīvāki
kļūst velosipēdisti. Aicinu no ziemas guļas
pamodinātos spēkratus pirms došanās ceļā vispirms tehniski savest kārtībā, lai braucot nebūtu nepatīkamu pārsteigumu.
Laikā no 3. līdz 21. maijam norisināsies
satiksmes drošības kampaņa „Velosipēdistu
redzi?”, kas vērsta uz velosipēdistu izglītošanu
ceļu satiksmes drošības jautājumos. Kampaņas
laikā tiks pievērsta pastiprināta uzmanība velosipēdu vadītājiem. Tiks pārbaudīts, kā tiek ievēroti ceļu satiksmes noteikumi, vai velosipēdam
un pašam vadītājam ir viss nepieciešamais
aprīkojums un vadītāja apliecība.
Jāatgādina, ka visbiežākie pārkāpumi no
velosipēdistu puses ir brauktuves šķērsošana pa
gājēju pāreju, nenokāpjot no velosipēda, atstarojošo elementu nelietošana un diemžēl arī
braukšana alkohola reibumā. Tāpat, domājot
par bērnu drošību, līdz 12 gadu vecumam aizsargķiveres lietošana, braucot ar velosipēdu ir
obligāta.
CSDD ir iespējama arī velosipēdu reģistrācija,
kas ir brīvprātīgs pasākums. Sīkāku informāciju
par reģistrāciju var meklēt internetā www.csdd.lv
Satiksmes dalībnieki esam mēs visi, tikai
atšķirīgā statusā gājēji, velosipēdisti un auto
vadītāji. Cienīsim viens otru, izvairoties no
nevajadzīgām konfliktsituācijām uz ceļa!
Tā kā ir izskanējušas dažas sūdzības, tad
informējam, ka Ādažu iecirknis nestrādā 24 stundu režīmā. Ādažos, Gaujas ielā 16, iecirkņa
inspektoru pieņemšanas laiki ir pirmdienās no
10. 00 līdz 12. 00 un ceturtdienās no 16. 00 līdz
18. 00. Ārpus darba laika un brīvdienās iedzīvotāji pēc palīdzības var vērsties, zvanot uz
Saulkrastu dežūrdaļu pa tālruni 67950350.
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Atgādinājums par nekustamā īpašuma
nodokļa samaksu
Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāji, atgādinām jums, ka ir pagājis jau
pirmais šī gada nekustamā īpašuma
nodokļa maksājuma termiņš –
31. 03. 2011. un tuvojas otrais nekustamā
īpašuma nodokļa maksājuma termiņš –
15. 05. 2011.
Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašu
ma nodokli” 6. panta 3. punktam tiek no
teikti nekustamā īpašuma nodokļa maksāša
nas termiņi: ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā,
15. augustā un 15. novembrī. Nodokli var
maksāt arī reizi gadā avansa veidā.
Pamatojoties uz likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” (turpmāk likums) 1. un 2.
pantu un pārejas noteikumu 3. punktu, kurā
noteikts maksāt nekustamā īpašuma nodok
li Latvijas vai ārvalsts fiziskajām un juridis
kajām personām, kam īpašumā, tiesiskajā
valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekusta
mais īpašums, atgādinām, ka ir jāmaksā
nekustamā īpašuma nodoklis.
Likuma 9. panta pirmā un otrā daļa nosa
ka, ka nodokļa maksātājs ir atbildīgs par
nodokļa pilnīgu nomaksāšanu noteiktajā
termiņā. Laikā nenomaksāto nodokli un
nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši
likumam „Par nodokļiem un nodevām”.
Maksājumus var veikt Ādažu novada
domes kasē Gaujas ielā 33A, 3. stāvā.
Pirmdienās plkst. 10.00 – 13.00,
14.00 – 18.00

Trešdienās plkst. 8.00 – 13.00,
14.00 – 16. 00
Ceturtdienās plkst. 8.00 – 13.00,
14.00 – 16. 00
Maksājumus var veikt arī jebkurā
bankā, tos pārskaitot uz:
Valsts kasi – konta nr.
LV43TREL9802419010000,
Saņēmējs – Ādažu novada dome
Reģ. Nr. 90000048472.
Veicot maksājumus bankā (internetbankā), informācijas saņēmējam obligāti
norādiet personīgā konta numurus
(zemei un mājoklim), lai precīzi un maksājumam atbilstoši tos varētu atzīmēt
datu bāzē.
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi tiek sūtīti pēc deklarētās dzīves vietas adreses, ja īpašnieks(-e) dzīvo citur,
lūgums informēt par pasta adresi, lai
nekustamā īpašuma nodokļa paziņojums
nonāktu adresātam.
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus var saņemt arī elektroniski,
uzrakstot iesniegumu vai reģistrējoties
www.epakalpojumi.lv
Paldies tiem nekustamā īpašuma nodok
ļa maksātājiem, kas veikuši nodokļa maksā
jumus un nav parādnieku sarakstos.
Nekustamā īpašuma nodokļu adminis
tratore Vera Saleniece.
Tālrunis informācijai 67996458, e-pasts
vera.saleniece@adazi.lv.

TalkaS REZULTĀTI
Astrīda Spilva,
redaktore

Lielo pavasara talku pat visskeptiskāk
noskaņotie jau sen pārstājuši dēvēt par
donkihotisku cīņu ar vējdzirnavām. Drīzāk
tā uzskatāma par rūpīgi attīstītu un izplā
notu pasākumu kopu, kurā piedalīties aici
nāts ikviens no mums un kas gluži nemanā
mi iemantojusi tradicionālās statusu.
Kopdarba azarts un gandarījums par
paveiktā rezultātu acīmredzot ir tās galve
nās komponentes, kas arī šogad nodrošinā
ja nedalītu iedzīvotāju atsaucību dzeltena
jos toņos akcentētajai mūsu zemītes sakop
šanas akcijai.
Ko šajā dienā iespējām, jautāju Ādažu

novada talkas koordinatorei Guntai
Dundurei.
- Ādažu pašvaldībā līdz 30. aprīlim bija
pieteiktas 35 talkošanas vietas: Ādažos –
10, Kadagā – 8, Baltezerā – 4, Garkalnē – 3,
Alderos – 2, Eimuros, Stapriņos u. c. – 11.
Apmēram 900 talcinieku spēkiem tika
savāktas gandrīz 15 tonnas atkritumu.
Patīkams pārsteigums bija uzņēmēja
Aļģa Šūpulnieka piedāvātie biezpiena gar
dumi, ar kuriem tika cienāti talcinieki
Kadagā, Ādažos, Upmalās un Baltezerā.
Talkas organizētāju vārdā paldies visiem,
kas ar lielu entuziasmu un enerģiju piedalī
jās sakopšanas darbos, lai Ādažu novada
teritorija būtu tīrāka un mājīgāka.

2011. gada 15. maijs
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Ādažos notiks militārās mācības
Lai veicinātu kopējo sadarbību un savstar
pējās militārās pieredzes apmaiņu starp
Latvijas un ASV bruņotajiem spēkiem, no š. g.
23. maija līdz 4. jūnijam notiks Sauszemes
spēku Kājnieku brigādes un ASV Džordžijas
štata Nacionālās gvardes kopējās mācības.
Mācības notiks Ādažu poligonā, kā arī
Ādažu, Sējas, Limbažu, Salacgrīvas, Krimul
das, Pārgaujas un Valmieras novada teritorijā.

Mācību laikā tiks izmantoti valsts kop
lietošanas autoceļi karavīru un tehnikas
pārvietošanai, kā arī salūtmunīcija, dūmu
granātas un citi pirotehnikas līdzekļi.
Civilo iedzīvotāju dzīvība, veselība un pri
vātīpašums netiks apdraudēts.
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā sazi
nāties ar mācību rīkotājiem pa tālruni
26423499.

Par parakstu vākšanu Ādažu novadā
No 2011. gada 11. maija līdz 9. jūnijam notiks parakstu vākšana likumprojekta
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
ierosināšanai.
No 2011. gada 18. maija līdz 16. jūnijam notiks parakstu vākšana tautas nobalso
šanas ierosināšanai par apturētajiem liku
miem: „Grozījumi likumā „Par valsts pabal
stu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz
2012. gadam””, „Grozījums likumā „Par
maternitātes un slimības apdrošināšanu””,
„Grozījumi likumā „Par apdrošināšanu bez
darba gadījumam””.
Gan par likumprojekta ierosināšanu, gan
par tautas nobalsošanas ierosināšanu par
apturētajiem likumiem vēlētājiem būs iespē
jams parakstīties Ādažos, Gaujas ielā 33A,
Kultūras centra lasītavā – 125. kabinetā.
Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir
visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem,
kuri parakstīšanās brīdī ir sasnieguši 18
gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākša
nā, vēlētājam nepieciešama derīga Latvijas
pilsoņa pase, kas jāņem līdzi parakstoties.
Tiem vēlētājiem, kuri slimības dēļ nevar
ierasties parakstu vākšanas vietā, būs iespēja
parakstīties viņu atrašanās vietā. Lai varētu
izmantot šo iespēju, viņu pilnvarotai perso
nai ir jāuzraksta iesniegums vēlēšanu komi
sijai parakstu vākšanas vietā vēlēšanu komi
sijas noteiktajā darba laikā.
Iesniegumi par parakstu vākšanu vēlētāja
atrašanās vietā likumprojekta „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē” ierosināša
nai tiks pieņemti līdz 7. jūnijam plkst. 20.
00. Paraksti vēlētāja atrašanās vietā tiks vākti
09. 06. 2011.
Iesniegumi par parakstu vākšanu vēlētāja
atrašanās vietā tautas nobalsošanas ierosinā
šanai par apturētajiem likumiem tiks pie
ņemti līdz 15. jūnijam plkst. 12. 00. Paraksti

vēlētāja atrašanās vietā tiks vākti 16. 06.
2011.
Ādažu vēlēšanu komisijas darba laiki
Likumprojekta „Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē” ierosināšanai
11. 05. 2011. – 17. 05. 2011.
plkst. 10.00 – 14.00
18. 05. 2011. – 24. 05. 2011.
plkst. 14.00 – 18.00
25. 05. 2011. – 26. 05. 2011.
plkst. 16.00 – 20.00
27. 05. 2011. – 01. 06. 2011.
plkst. 10.00 – 14.00
02. 06. 2011. – 06. 06. 2011.
plkst. 14.00 – 18.00
07. 06. 2011. – 08. 06. 2011.
plkst. 16.00 – 20.00
09. 06. 2011. plkst. 10.00 – 18.00
Tautas nobalsošanas ierosināšanai par
apturētajiem likumiem „Grozījumi likumā
„Par valsts pabalstu izmaksu laikā periodā
no 2009. gada līdz 2012. gadam””, Grozījums
likumā „Par maternitātes un slimības apdro
šināšanu””, „Grozījumi likumā „Par apdroši
nāšanu bezdarba gadījumam””
18. 05. 2011. – 24. 05. 2011.
plkst. 14.00 – 18.00
25. 05. 2011. – 26. 05. 2011.
plkst. 16.00 – 20.00
27. 05. 2011. – 01. 06. 2011.
plkst. 10.00 – 14.00
02. 06. 2011. – 06. 06. 2011.
plkst. 14.00 – 18.00
07. 06. 2011. – 08. 06. 2011.
plkst. 16.00 – 20.00
09. 06. 2011. – 15. 06. 2011.
plkst. 10.00 – 14.00
16. 06. 2011.
plkst. 10.00 – 18.00
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Esiet laimīgi
un dariet
laimīgus citus!
Pirmā sociālā vide, kurā nonāk jaundzimušais, ir viņa ģimene, pirmā plašā sabiedrība –
pirmsskolas izglītības iestāde. Tur mēs gūstam
savus pirmos draugus, pirmās draudzības priekus, sāpes un bēdas, pirmos iespaidus par
„lielo” dzīvi, attiecībām un mīlestību.
Bērnudārzā ar mums viss notiek pirmo reizi,
mēs gūstam pirmo pieredzi, pēc kuras, iespējams, vadīsimies pat visu savu turpmāko dzīvi.
Bērna vecāki ir pirmie patiesie draugi un
atbalsts šajā straujajā attīstības posmā, tāpēc
mēs vēlamies izteikt milzīgu paldies mūsu
bērnudārza bērnu vecākiem par brīnišķīgo
sadarbību, milzīgo atbalstu mūsu kopīgajā
darbā. Par spēju, neskatoties ne uz kādām
grūtībām, saglabāt labu noskaņojumu, pozitīvu attieksmi, smaidu un spēju palīdzēt, spēju
mīlēt savus bērnus un nepamest dzimtās vietas. Mēs visi kopā radām priekšstatus bērniem
par spēku, kāds esam kopā, – kopīgas pavasara talkas, vecāki palīdz grupas telpu labiekārtošanā un laukumiņu sakopšanas darbos.
Vecāki aktīvi piedalās sūnu, čiekuru, gliemežvāku un smilšu sagatavošanā smilšu terapijai u. c. materiālu vākšanā. Vecāki ar bērniem aktīvi iesaistās Mārtiņdienas tirdziņa
tapšanā, Ziemassvētkos kopā ar saviem bērniem gatavo dāvanas maznodrošināto ģimeņu
bērniem, piedalās Lieldienu pasākumu organizēšanā, saprot un novērtē ūdens nozīmi bērna
attīstībā, kopīgi apmeklē bērnudārza baseinu,
palīdz uzturēt grupu materiālo bāzi, ir radoši,
saprotoši un sniedz savu atbalstu grūtos brīžos
ne tikai bērniem, bet arī skolotājām.
Kā mums ir laimējies, ka mūsu bērniem ir
tik brīnišķīgi vecāki! Mūsu bērnu vecāki ir vislabākie! Liels, liels, ļoti liels paldies mūsu
bērnu vecākiem par atbalstu gan ikdienas
dzīvē, gan dažādu pasākumu organizēšanā,
par pozitīvismu, kas dod spēku mums nepagurt un strādāt ar vēl lielāku atdevi šajā pārmaiņu laikā!
Patiesi un no sirds, ar mīlestību un pateicībā –
Ādažu PII vadītājas vietniece
Anita Šaicāne

Ādažu Vēstis
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20. maijā

CERIŅU ZĀLĒ

27. maijā plkst. 19.00

Ādažu kultūras centrs un
IGO Mūzikas Menedžments
piedāvā:

IEVA KERĒVICA
jazz mūzikas noskaņās
un pianists
Jānis Strazds

Ādažu jauktā kora „Jumis”
25 gadu jubilejas pasākums
Būsiet mīļi gaidīti
Ieeja brīva
Ādažu kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764
Tālr. Fakss (+371)67997171
linda@adazikultura. lv
www. adazikultura. lv

plkst. 19.00
17. maijā plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Vilis Lācītis „Stroika ar skatu
uz Londonu” „stand up” izrāde
Režisors Mārtiņš Eihe, galvenā varoņa
lomā iejutīsies Normunds Bērzs
(Nacionālais Teātris).
Izrāde negaidīti vieglā, līdz rupjībai patiesā
un trāpīgi humoristiskā veidā atklāj
latviešu viesstrādnieka piedzīvojumus
Lielbritānijā.
Biļetes: Ls 3-6
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās,
www. bilesuparadize. lv

2011. gada 15. maijs

Sezonas noslēguma koncerts
AIŠA,
ANDRIS ĒRGLIS
plkst. 22.00

Jauna tradīcija
Mūzikas un mākslas kluba nakts
Muzicēs:
IGO,
JURIS KRISTONS,
VILNIS KRIEVIŅŠ
MĀRTIŅŠ BURKEVICS,
IVARS JERCUMS

IZSTĀŽU ZĀLĒ

Starptautiskās „Oferta ģildes”
grafikas darbu kolekcija
Īpašais viesis
izstādes atklāšanā
mākslinieks
Gunārs Krollis
Par labsajūtu rūpēsies restorāns
„Fazenda Bazar”
Ieejas biļetes koncertā: Ls 4-8
Ieejas biļetes klubā: Ls 4
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās,

www. bilesuparadize. lv
Ādažu Kultūras centra kasē

Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
ir gatava palīdzēt
Zanda Rutkovska
Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes diakonija piedāvā garīgu un materiālu atbalstu tiem cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās.
Draudzes ēkā „Tīrkalni” (Baltezerā,
dzeltena divstāvu māja iepretim Baltezera
baznīcai šosejas otrā pusē– ieeja pa vār
tiem tieši pretī autobusu pieturai) katra
mēneša 1. un 3. svētdienā no plkst. 13.00
līdz 14. 00 pieejami bērnu (tajā skaitā
zīdaiņu) un pieaugušo apģērbi un apavi,

bērnu ratiņi u. c. saimniecībā noderīgas
lietas, nepieciešamības gadījumos iespē
jama arī palīdzība ar pārtiku.
Tuvākajā laikā diakonijas telpās apmek
lētājus gaidīsim 5. un 19. jūnijā, 3. un
17. jūlijā.
Informācija par palīdzības iespējām
arī draudzes mājas lapā www.
baltezerabaznica.lv (sadaļā „Diakonija”),
kā arī zvanot pa telefonu 20207553 vai
rakstot uz e-pasta adresi diakonija@
baltezerabaznica.lv

Ādažu Kultūras centra biļešu kases
darba laiks
Otrdienās 9.00 – 13.00
Trešdienās 15.00 – 20.00
Ceturtdienās 9.00 – 13.00
Piektdienās 16.00 – 21.00
Un stundu pirms sarīkojumiem
Biļešu rezervācija pa tālr. 67996230

14. jūnijā plkst. 12.00
Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas brīdis Baltezera kapos.
Pasākuma apmeklētāju ērtībām uz
Baltezera kapiem tiks norīkots autobuss,
kas pieturēs Alderos plkst. 11.15,
Podniekos plkst. 11.20, pie
Kultūrizglītības centra plkst. 11.30,
laukumā pretī „Kukulītim” plkst. 11.35.
•••

Katoļu kapusvētki Baltezera
kapos svētdien, 5. jūnijā
plkst. 15.00.

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

75 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Mirdza Perro
Pāvels Ruskulis

Dzidra Skaidrīte Blūma
Leone Bulatova
Anastasija Kluša
Ernests Plarkšs
Dzintra Vēvere

Valentīns Atjuševs
Pēteris Kornhubers
Tolomena Magazniece
Valentīna Priedeslaipa
Ļubova Pušmucāne

80 gadu jubileju svin

Vitauts Krievs
Dzidra Pigožne

Ādažu novada dome

