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LIELĀ TALKA 21. APRĪLĪ

Pavasarīgās saules, kūstošā sniega un ledus, sulu, gājputnu un
dzelteno maisu piepildīšanas mēnesis ir klāt. Ar apkārtnes
sakopšanas pavasara darbiem, kuri, kļūstot par tradicionāliem,
ieguvuši „Lielās Talkas” vārdu. Ar apzinātām un jaunām kopjamām un tīrāmām vietām arī mūsu novadā. Ar talkas darbu
veterāniem, par kuru veikumu ne reizi vien esam teikuši paldies, iepriekšējos gados izdarīto rezumējot, ar jaunu, atsaucīgu
un darboties gribošu novadnieku pievienošanos, ikgada dabas
kopšanas dienu izsludinot no jauna.
Novadam kļūstot arvien sakoptākam, varam mierināt, ka arī
šogad darāmā netrūks un ikvienu novada iedzīvotāju, kam rūp
iespēja dzīvot skaistā un nepiesārņotā vidē, 21. aprīlī no
plkst. 9.00 līdz 15.00 aicinām piedalīties Lielajā Talkā. Lai arī
tās pamattēma šogad ir ūdens, veicamo pasākumu loku organiza
tori aicina radoši paplašināt, darot arī citus labus darbus: stādot
kokus, ierīkojot puķu dobes, izgatavojot putnu būrīšus, atjaunojot
žogus, soliņus, tiltiņus... vairojot skaisto.

Lielās Talkas organizatori aicina atsaukties ikvienu, kas būtu
gatavs uzņemties kādas teritorijas sakopšanas koordinēšanu oficiā
lajā talkas mājas lapā www.talkas.lv. Savu talku laipni aicināti rīkot
un reģistrēt kā organizācijas un uzņēmumi, tā arī ikviens brīvprā
tīgais entuziasts, kurš vēlas organizēt kolektīvu talku kādas noteik
tas teritorijas sakopšanai.
Savukārt tie, kuri šogad neorganizēs savu talkas vietu, bet vēlas
vienkārši piebiedroties citiem talciniekiem, 21. aprīlī var droši
doties uz jebkuru reģistrēto talkas vietu visā Latvijā.
Arī šogad speciālie maisi būs dzeltenā krāsā, Lielās Talkas dienā
tos bez maksas būs iespējams saņemt pie koordinatoriem. Pie
pildītie atkritumu maisi jāatstāj reģistrētajā talkas vietā un jāinfor
mē talkas atbildīgais.
Informācija par Ādažu pašvaldībā reģistrētajām talkas vietām
un atbildīgajām personām iegūstama pie Ādažu novada Lielās
Talkas koordinatores Guntas Dundures, tālrunis: 67996086,
mob. 26566190, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv.

Ādažu novadam jauns ģerbonis
Astrīda Spilva,
redaktore

Pagājušā gada 25.oktobrī Valsts prezidents Andris Bērziņš
iedibināja tradīciju, kuras laikā notiek novadu un pagastu
ģerboņu svinīgā pasniegšana. Uz svētkiem tiek aicināti tie
novadi un pagasti, kas izstrādājuši un likumā noteiktajā kārtībā saskaņojuši savas pašvaldības ģerboņus.
Ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas 2012. gada
28. marta lēmumu Nr.3.1.-4/13 ir apstiprināts jaunais Ādažu
novada ģerbonis, un 29. martā saņemt to pie prezidenta devās
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Balzāns un Mākslas

un mūzikas skolas direktore Inga Patmalnika. Ikviena novada
pārstāvji, apstiprināto ģerboņu saņēmēji, īsā prezentācijā iepazīsti
nāja klātesošos ar savu novadu. Kopā ar Ādažu novadu jaunapstip
rināto simboliku saņēma Alojas, Auces, Iecavas, Inčukalna,
Kocēnu, Pārgaujas, Preiļu, Rucavas un Siguldas novads, kā arī
Kārķu pagasts.
Pamatnostādnēs saglabājot gadu gaitā pierastās aprises, reizē ar
oficiāli apstiprināto statusu novada ģerbonim dots arī dokumen
tāli fiksēts apraksts.
Pasniedzot novadiem un pagastam ģerboņus, Valsts prezidents
uzsvēra piederības savai zemei nozīmi ikviena cilvēka dzīvē un
nepieciešamību savu identitāti apzināties un ar to lepoties.
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Ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 27. martā
Sēdi vada

Pēteris Balzāns,

Diametrs,
garums, LVL
bez PVN

Orientējošās
būvdarbu
izmaksas LVL

Orientējošās
tehniskā
projekta
izmaksas LVL

Gaujmalas iela, Ādažu ciems,
kanalizācija un ūdensvads

Dn200/110 mm,
400/400 m

60 000

3 600

Draudzības iela no Podnieku
ielas līdz Dzirnavu ielai, Ādažu
ciems, kanalizācija ūdensvads

Dn200/50 mm,
430/525 m

85 000

5 100

„Nūrnieki”, Čiekuru iela, Ādažu
ciems, kanalizācija

Dn 200/110 mm,
160/320 m

39 800

2 388

184 800

11 088

Ūdenssaimniecības tīkli

Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 Par

Ādažu novada attīstības centra noteikšanu
Apstiprināt Ādažu novadā Ādažu ciemu par Ādažu novada
attīstības centru.
 Par nekustamā īpašuma „Mārsili” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma „Vižņi” teritorijā 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinuma saņemšanai
Ādažu novada Alderu ciema nekustamā īpašuma „Mārsili” detāl
plānojuma grozījumu nekustamā īpašuma „Vižņi” teritorijā (kad.
apz. 8044 013 0468) 1. redakciju.
 Par nekustamā īpašuma „Dzīles” detālplānojuma 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ādažu novada Eimuru ciema nekustamā īpašuma „Dzīles” (kad.
apz. 8044 003 0057) detālplānojuma 1. redakciju.
 Par nekustamā īpašuma „Lielpriedes” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 teritorijā 1.redakcijas
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Lielpriedes”
detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 teri
torijā (kad.apz. 8044 010 0294) 1. redakciju.
 Par ūdenssaimniecības projektu realizāciju
Dome nolēma
1. Apstiprināt pašvaldības ūdenssaimniecības sistēmas prioritā
ro projektu programmas realizāciju laika posmam no 2012. gada
līdz 2014. gadam:

Kopā

2. Apstiprināt tehnisko projektu izstrādi 2012. gadā no paš
valdības speciālā budžeta finanšu līdzekļiem atbilstoši „Dabas
resursa nodokļa likums” 29. pantam 11 088,00 latu apmērā, tajā
skaitā PVN (1 999,47 lati).
3. Ieguldīt SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā 11 088,00 latus
ar mērķi realizēt tehniskos projektus saskaņā ar šī lēmuma 1. pun
ktu.
4. Pilnvarot SIA „Ādažu Ūdens” organizēt un vadīt tehnisko
projektu izstrādi sasaistē ar projektiem „Ūdenssaimniecības pakal
pojumu attīstība Ādažos” un „Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Ādažos, II kārta”.
5. Pēc tehnisko projektu izstrādes un būvniecības izmaksu
precizēšanas iesniegt Ādažu novada domei priekšlikumus par teh
nisko projektu realizāciju laika posmā līdz 2014. gadam.
 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.

POLICIJA INFORMĒ
Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa priekšniece

Šā gada pirmajos trīs mēnešos Ādažu novadā reģistrēti 113 dažādi notikumi,
no kuriem 17 gadījumos ir uzsākts kriminālprocess, bet 27 gadījumos ir
atteikts to uzsākt, sastādīti 29 administratīvie protokoli un izskatītas 24
sūdzības un 15 citi notikumi. Šī gada sākuma notikumu „topā” ir zādzības no
automašīnām, kā arī, sniegam nokūstot, aktivizējušies krāsaino metālu un
dažādu būvmateriālu zagļi. Mēģināts arī nelikumīgi iekļūt veikalā „Maxima”,
atlaužot sienas fragmentu.
Vēršu Jūsu uzmanību, ka Lieldienas daudziem ir brīvdienas, bet policijas darbiniekiem tas ir pastiprinātā darba režīma laiks. Šoreiz ar Valsts policijas cirkulāru
pastiprināta uzmanība bija jāpievērš preventīviem pasākumiem vietās, kur pulcējas

Ādažu novada domes laikraksts
„Ādažu Vēstis”
2012. gada 15 . aprīlis
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440
Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

liels cilvēku skaits. Tika organizēti reidi ar mērķi atklāt transportlīdzekļu vadītājus,
kas sēdušies pie stūres alkohola reibumā. Pievērsta uzmanība mazaizsargāto ceļu
satiksmes dalībnieku drošībai, atļautā braukšanas ātruma ievērošanai, pārkāpumiem, kas saistīti ar drošības jostu, aizsargķiveru un bērnu sēdeklīšu lietošanas
noteikumu ievērošanai.
Atsākoties velo un skrituļošanas sezonai, pārrunājiet ar saviem bērniem ceļu
satiksmes noteikumus un uzvedību uz ielas, braucot ar velosipēdu vai skrituļslidām!
Ādažu novada iedzīvotāji tiek aicināti paust savu viedokli, anonīmi aizpildot
policijas aptaujas anketu. Mums Jūsu viedoklis ir svarīgs. Tas sekmēs mūsu sadarbību un drošas vides veidošanu novadā.
Anketas var nodot darba dienās darba laikā 8.00 – 16.30 policijas iecirknī Gaujas
ielā 16 vai Ādažu novada domē pie kases, kā arī sūtīt pa e-pastu uz adresi
antra.stradina@inbox.lv.

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900
e-pasts: 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.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2012. gada 28. februāra sēdes lēmumu, protokols Nr. 3 § 13.3.

Grozījumi Ādažu novada domes 23. 02. 2010.
saistošajos noteikumos Nr.2 „SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SOCIĀLĀS
PALĪDZĪBAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU ĀDAŽU NOVADĀ”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
1.2. Noteikumu izmaiņas nepieciešamas, jo:
1.2.1. 2011. gada 30. decembrī stājās spēkā grozījumi „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā”, kas nosaka, ka
pašvaldības sociālajam dienestam ir tiesības darbspējīgos klientus, kuri saņem palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc
kārtas, līdz 12 stundām nedēļā nodarbināt darba un sociālo prasmju saglabāšanā, atjaunošanā;
1.2.2. MK 2010. gada 30. marta noteikumi Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par
trūcīgu” nosaka, ka, izvērtējot personas atbilstību trūcīgās personas (ģimenes) statusam, ģimenes ienākumus ņem vērā
par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem.

2.

Īss projekta satura izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību izriet no „Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otrās daļas, 35. panta trešās un ceturtās daļas, kas nosaka, ka pabalsta
veidu, apmēru un izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos
noteikumos (attiecīgi arī apstiprināt noteikumu grozījumus).
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir:
2.2.1. sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to pamatvajadzības;
2.2.2. iesaistīt darbspējīgos klientus darba un sociālo spēju saglabāšanā un līdzdarboties nodarbinātību veicinošos pasākumos;
2.2.3. precizēt sociālā pabalsta pieprasīšanas termiņus.

3.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci.

1.

4.

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvā teritorijā deklarētās
Informācija par plānoto
personas.
projekta ietekmi uz
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, kurai pienākas sociālā palīdzība. Tiesiskais
sabiedrību (mērķgrupām) un
regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt informāciju, veicinās
uzņēmējdarbības vidi
ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu.
pašvaldības teritorijā
4.3. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests.
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.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Sociālās un veselības aprūpes
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.

Izdoti saskaņā ar LR likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta 13. punktu, ,,Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 3. panta otro daļu, 9. panta pirmo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010. gada
23. februāra saistošos noteikumos Nr. 2 „Saistošie
noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas
kārtību Ādažu novadā” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt noteikumus ar jaunu 4.9. apakšpunktu:
„4.9. bankas konta izrakstu par pēdējiem trim
mēnešiem pilngadīgām personām.”
1.2. Papildināt noteikumus ar jauno 10.3.1.
apakšpunktu:

„10.3.1. darbspējīgiem klientiem, kuri saņem
sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,
iesaistīties darba un sociālo prasmju saglabāšanas,
atjaunošanas un apgūšanas pasākumos 12 stundas
nedēļā, saskaņā ar starp klientu un Sociālo dienestu
noslēgto līgumu.”
1.3. Papildināt noteikumus ar jaunu 17.6. apakšpunktu:
„17.6. atkarību ārstējošu programmu apmaksai
50% apmērā, bet nepārsniedzot 200.00 latus gadā.”

1.4. Izteikt noteikumu 25.3 apakšpunktu šādā
redakcijā:
”25.3. pēc sociālās situācijas izvērtēšanas personai
krīzes situācijā uz laiku līdz 6 mēnešiem.”
1.5. Izteikt noteikumu 26. punktu šādā redakcijā :
„26. Visi sociālās palīdzības pabalsti jāpieprasa
3 mēnešu laikā no brīža, kad uz to ir radušās tiesības.”
2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2012. gada 28. februāra sēdes lēmumu, protokols Nr. 3 § 13.4.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PAŠVALDĪBAS NODEVU PAR ĀDAŽU NOVADA
BŪVVALDES IZSNIEGTAJĀM BŪVATĻAUJĀM
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.1. Ādažu novada teritorijā pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu līdz šim regulēja 2000. gada 14. novembra (prot.
Nr. 50 § 6.3) Ādažu pagasta (novada) saistošie noteikumi Nr. 5 „Par pašvaldības nodevām Ādažu pagastā (nodeva par
būvatļaujas saņemšanu)”, kuru noteiktie nodevu apjomi ir neatbilstoši pašvaldības būvvaldes ieguldītā darba izmaksām.
1.2. Ar šiem noteikumiem tiek detalizētāk izvērsta būvnodevas aprēķina metode, piemērojot būvnodevas aprēķina formulu,
kas nosaka nodevas apjomu pēc būves tipa un klasifikatora kritērijiem, kā arī to personu loku, kas atbrīvojamas no nodevas
samaksas.
Pēc konsultācijām ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saistošie noteikumi izsakāmi šādā redakcijā.
2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus nosaka likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punkts
un likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punkts, kas nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības savā
administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu.

1.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.

Īss projekta satura izklāsts

3.

Informācija par plānoto projekta
3.1. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto projekta
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kas
ietekmi uz sabiedrību
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Ādažu novada administratīvajā teritorijā veic būvniecību.
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 4.2. Saistošo noteikumu regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
teritorijā
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes būvvalde.
Informācija par
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo
administratīvajām procedūrām
kārtību, bet izvērstāk regulē būvnodevu maksājumus.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu
Informācija par konsultācijām ar
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē un publicēšanas
privātpersonām
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.

4.

5.

6.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10. punktu
un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. punktu
1.	Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka pašvaldības
nodevas apmēru, maksāšanas kārtību, nodevas aprēķina metodi par Ādažu novada
būvvaldes (turpmāk tekstā – būvvalde) izsniegtajām būvatļaujām.
1.2. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas un juridiskas personas, kuras,
saskaņojot būvniecību Ādažu novada teritorijā, būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saņem no būvvaldes būvatļauju.
1.3. Pašvaldības nodevas apmēru par būvatļaujas saņemšanu nosaka no izmaksas, kas saistīta ar būvprojekta izskatīšanu, saskaņošanu un akceptēšanu, būvprojekta izmaiņu saskaņošanu un pārskaņošanu, būvatļaujas noformēšanu, kā arī
būvdokumentācijas izskatīšanu.
2. Pašvaldības nodevas likmes
2.1. Par būvatļaujas pārreģistrāciju, atkārtotu izsniegšanu, citas institūcijas
izsniegtas būvatļaujas reģistrēšanu nosaka šādas nodevas likmes:

ar Ministru kabineta 1997. gada 1. aprīļa noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ādažu novada 2009. gada 25. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 22
„Ādažu novada (pagasta) teritorijas plānojuma 2006.-2012. (2009. gada grozījumi)
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, nosakāma pēc
šādas formulas:
Nodeva (N) = L x k1 x k2, kur:
L - likme, kas atkarīga no plānotā objekta būvapjoma kopējās platības un ko
veido visas izmaksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (pielikuma 1.tabula);
k1 - būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas CC
izdevuma prasībām (pielikuma 2. tabula);
k2 - koeficients, kas piemērojams atkarībā no tā, vai objekts ir jaunbūve, rekonstrukcija (būves pārbūve, izmainot tās apjomu un izmainot vai saglabājot tās funkcijas) vai renovācija (būves remonts, kapitālais remonts, kas tiek veikts, lai būvi
atjaunotu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu
funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, neizmainot tās apjomu), vai
Nodevas
Nr.p.k.
Nodevas objekts
restaurācija (būves vēsturiska veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās
likme, Ls
informācijas zinātnisku izpēti) (pielikuma 3. tabula).
1.
Par būvatļaujas pārreģistrāciju mainoties īpašniekam
10,3.2. Ādažu novada infrastruktūru veidojošiem pielikuma 2. tabulā minētajiem
2.
Par būvatļaujas atkārtotu izsniegšanu
10,objektiem (inženierkomunikācijām) nodeva jāmaksā būvatļaujas saņemšanas brīdī.
3.3. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu meliorācijas sistēmām un hidro3.
Par citas institūcijas izsniegtas būvatļaujas reģistrēšanu
10,tehniskām būvēm (dīķi, meliorācijas sistēmas elementi u.c.) nosakāma šādā
3. Nodevas par būvatļaujas izsniegšanu aprēķina metode un maksā- apmērā:
šanas kārtība
3.3.1. meliorācijas sistēmām platībā līdz 1 ha un ūdenstilpēm, kuru platība ir
3.1. Nodeva par būvatļaujas saņemšanu būvprojektiem, kas būvējami saskaņā no 0,1 ha (neieskaitot) līdz 1 ha (ieskaitot), – LVL 10,00;
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3.3.2. meliorācijas sistēmām un ūdenstilpēm,
kuru platība ir lielāka par 1 ha, – LVL 20,00.
3.4. Veicot otrās iemaksas aprēķinu, tiek ņemts
vērā akceptētā būvprojektā norādītais būves apjoms.
Otrās iemaksas apmērs tiek noteikts no kopējās aprēķinātās nodevas, kas aprēķināta, ņemot vērā būvprojektā norādīto būves apjomu, atņemot summu pirmās
iemaksas apmērā.
3.5. Nodeva iemaksājama Ādažu novada domes
kasē (Gaujas ielā 33a, Ādažos) vai pārskaitāma uz
Ādažu novada domes norēķina kontu.
3.6. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti:
3.6.1. būvatļaujas saņēmēji, ja būvniecība tiek
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veikta par pašvaldības budžeta līdzekļiem vai būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai;
3.6.2. pensionāri, politiski represētās personas,
pirmās un otrās grupas invalīdi, daudzbērnu ģimenes,
ja viņi veic būvprojektēšanu un būvniecību savas dzīvesvietas nodrošināšanas vajadzībām (dzīvoklī, viendzīvokļa vai divdzīvokļu dzīvojamā mājā, saimniecības
ēkā, garāžā individuālai lietošanai) un būvprojekta
tilpums nepārsniedz 250 m³ vai kopplatībā 75 m².
3.7. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma
dokuments, kas apliecina nodevas nomaksu pilnā
apjomā.
3.8. Visus strīdus, kas varētu rasties, piemērojot

noteikumus, izskata Ādažu novada domes izpilddirektors.
3.9. Kontroli par nodevas nomaksu pilnā apjomā
veic Ādažu novada būvvaldes vadītājs, bet metodisko
darbību, kas saistīta ar nodevas iekasēšanu, – Ādažu
novada domes Administrācija.
4. Noslēguma jautājumi
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
4.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē
2000. gada 14. novembra Ādažu pagasta saistošie
noteikumi Nr. 5 „Par pašvaldības nodevām Ādažu
pagastā (nodeva par būvatļaujas saņemšanu)”.

Pielikums Ādažu novada domes 2012. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.7

Likme L

1.tabula.
Objekta būvapjoma (likme L) noteikšana –

1110

Viendzīvokļa mājas fiziskas personas individuālai lietošanai

ēku (būvju) kopējā platība

1121

Divu dzīvokļu mājas fiziskas personas individuālai lietošanai 1 1.0

1271

Lauku saimniecību nedzīvojamās ēkas

CC Kods

Būves kopējā platība (m2) vai kopgarums (m)

(Ls)

no

līdz (ieskaitot)

25
30
40
50
70
100
150

0
50
100
200
500
1000

50
100
200
500
1000
2000
Virs 2000

(k1 — būves tipa koeficients, kas piemērojams saskaņā ar Būvju klasifikācijas
CC izdevuma prasībām)
CC Kods

Ēkas vai būves tips

Viesnīcu ēkas
Biroju ēkas
Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas ²
Pašizklaides pasākumu ēkas
Rezervuāri, bunkuri, silosi un noliktavas
Sakaru ēkas, stacijas, termināli un ar tām saistītās ēkas ²
Autostāvvietas komerciāliem nolūkiem ²
Triju vai vairāku dzīvokļu ēkas 1, 3
Viendzīvokļa mājas komercnolūkiem 1
Divu dzīvokļu mājas komercnolūkiem 1
Rūpnieciskās ražošanas ēkas
Rūpnieciskās kompleksās būves
Garāžu ēkas
Sporta un atpūtas būves
Citas īslaicīgās apmešanās vietas
Citas iepriekš neklasificētas inženierbūves
Citas iepriekš nekvalificētas nedzīvojamās ēkas
Dažādu sociālo grupu koplietošanas mājas
Muzeji un bibliotēkas
Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas
Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
Sporta ēkas
Kulta ēkas
Vēsturiskie vai aizsargājamie pieminekļi

k1
1

Infrastruktūru veidojošie lineārie objekti (atbilstoši Būvju
klasifikācijas CC klasifikatoram): šosejas, ielas un ceļi, dzelzceļi,
lidlauku skrejceļi, tilti un estakādes, tuneļi un pazemes ceļi, 1.0
ostas, ūdensceļi, dambji un citas hidrobūves, cauruļvadi,
sakaru un elektropārvades līnijas

2.tabula
Plānotās būves tipa koeficients – k1

1121
1220
1230
1261
1252
1241
211
1122
1110
1121
1251
23
1242
241
1212
2420
1274
1130
1262
1263
1264
1265
1272
1273

Ēkas vai būves tips

k1

3.5

Piezīmes:
1. Šajās grupās ietvertas arī palīgēkas (garāžas un saimniecības ēkas u.c.) šo
māju iedzīvotāju individuālajai lietošanai – CC kods: 1101.
2. Autostāvvietām, degvielas (arī gāzes) uzpildes stacijām un citiem termināliem, un citiem līdzīga veida objektiem likme L tiek piemērota atkarībā no
apbūvētās teritorijas kopējās platības.
3. Atsevišķiem dzīvokļiem un piesaistītām (palīgtelpām) fiziskas personas
individuālai lietošanai – k1=1,0
4. Nedzīvojamās ēku grupās ir ietvertas atbilstošas nedzīvojamo ēku palīgēkas (pie nedzīvojamām ēkām uzbūvētas un to lietotāju vajadzībām izmantojamas
saimniecības ēkas, garāžas, siltumnīcas, pagrabi un nojumes utml.) – CC kods:
1201.

3.0

3.tabula
Veicamās būvniecības rakstura koeficients – k2

2.5

2.0

1.5

-

Nr.

Būvdarbu raksturs

k2

1

Restaurācija

1.2

2

Rekonstrukcija

1.0

3

Jaunbūve

1.0

4

Renovācija

0.8

5

Nojaukšana

0.4

Piezīmes:
k2 koeficients ir atkarīgs no būvniecības rakstura:
jaunbūve;
rekonstrukcija (būves pārbūve, izmainot tās apjomu un izmainot vai saglabājot
tās funkcijas);
renovācija (būves remonts, kapitālais remonts, kas tiek veikts, lai būvi atjaunotu, nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, kā arī mērķtiecīgu
funkcionālu vai tehnisku uzlabojumu ieviešana būvē, neizmanot tās apjomu);
restaurācija (būves vēsturiskā veidola atjaunošana, pamatojoties uz vēsturiskās
informācijas zinātnisku izpēti);
nojaukšana.
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Noteikumi Nr. 8
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2012. gada 28. februāra sēdes lēmumu, protokols Nr. 3 § 13.6.

GROZĪJUMS ĀDAŽU NOVADA DOMES 25.01.2011. SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr. 2
„SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IEGUVEI PRIVĀTĀS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15. panta pirmās daļas 4. daļa noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir
gādāt par iedzīvotāju izglītību, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanas
iestādēs, Izglītības likuma 17. panta 1. daļas un 5. daļas nosacījumiem, kas nosaka pašvaldības pienākumu nodrošināt
bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna
dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē un uz savstarpēju līgumu pamata paredz iespēju piedalīties privāto izglītības
iestāžu finansēšanā.
1.2. Vispārējās izglītības likuma 21. pants, kas stājās spēkā ar 2011. gada 3. augustu, nosaka, ka vietējās pašvaldības savā
administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma,
kas nozīmē, ka pašvaldībai jānodrošina vienādi apstākļi visiem bērniem no pusotra gada vecuma, kas deklarēti
pašvaldības administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no deklarēšanas ilguma.

2.

Īss projekta satura izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem izriet no likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkta, 41. panta pirmās daļas 1. punkta, 43. panta pirmās daļas 13. punkta.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir atvieglot nosacījumus līdzfinansējuma saņemšanai no pašvaldības.

3.

Informācija par plānoto projekta 3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.

4.

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvajās teritorijā deklarētās
personas.
Informācija par plānoto projekta
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, uzlabojot administratīvajā teritorijā pirmsskolas
ietekmi uz sabiedrību
izglītības pieejamību. Tiesiskais regulējums radīs jaunas tiesības personām, kuras pašvaldība nevar nodrošināt ar vietu
(mērķgrupām) un
pirmsskolas izglītības iestādē, un nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt informāciju, veicinās ar informācijas
uzņēmējdarbības vidi
iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu.
pašvaldības teritorijā
4.3 Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.

Informācija par
administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.
5.2. Saistošo noteikumu projekts nemainīs privātpersonai veicamās darbības līdzfinansējuma saņemšanai.

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 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 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.

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu
Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas
izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības iestādēs” šādu grozījumu:
1. Izteikt Noteikumu 2.2. punktu šādā redakcijā: „2.2. ja bērna un vismaz viena no bērna vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada administratīvā
teritorija.”
2. Grozījums stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Pensionāru apvienības
„OPTIMISTS”
kārtējais saiets notiks
š.g. 18. aprīlī plkst. 13.00
Gaujas ielā 16.
Lektors – Inese Ziņģīte.
Apmeklējuma cena 1 Ls.
Pensionāru padome

Paziņojums

Ādažu novada dome 27.03.2012. ir pieņēmusi lēmumu Nr.4 § 1.1.1. par nekustamā īpašuma „Lielpriedes”
detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Briežu iela 1 (kad.apz. 8044 010 0294) teritorijā
1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Ar izstrādātajiem nekustamā
īpašuma „Lielpriedes” detālplānojuma grozījumiem trīs nedēļas varēs iepazīties Ādažu novada būvvaldē, kur pēc
paziņojuma publicēšanas laikrakstos „Ādažu Vēstis” un „Latvijas Vēstnesis” tiks izstādīta detālplānojuma 1. redakcija
un 30.04.2012. plkst. 17.00 notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme.
Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var iesniegt Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos,
LV-2164, norādot fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas adresi, juridiskām personām –
nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi. Apmeklētāju pieņemšanas laiks būvvaldē –
pirmdienās plkst.10.00-13.00; 14.00-18.00, ceturtdienās plkst. 8.00-13.00; 14.00-17.00.
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Iedzīvotāju aptauja par sabiedriskās kārtības un drošības jautājumiem
Valsts policijai ir svarīgs Jūsu viedoklis par personiskās drošības izjūtu, dzīvojot Ādažu novadā. Lūdzam atbildēt uz dažiem
jautājumiem, izsakot savu viedokli par sabiedrisko kārtību un drošību. Aptaujā sniegtā informācija palīdzēs organizēt un
plānot policijas darbu . Aptauja ir anonīma. Jau iepriekš paldies par Jūsu veltīto laiku, atbildot uz aptaujas jautājumiem.
1. Novads/pilsēta/ciems/iela
2. Jūsu vecums, pilni gadi
3. Dzimums vīrietis/ sieviete (pasvītrot)
4. Nodarbošanās
5. Cik droši dzīvot Jūsu apkaimē? (Par apkaimi tiek uzskatīta teritorija, kas ir 15 minūšu gājienā (visos virzienos) no dzīves
vietas.) Pasvītrot.
Ļoti droši
Diezgan droši
Diezgan nedroši
Ļoti nedroši
Nezinu
Ja esat atbildējis „diezgan nedroši” vai „ ļoti nedroši”, lūdzu, miniet iemeslus!
6. Kur cilvēks jūtas visnedrošāk Jūsu apkaimē dienas laikā? Lūdzu, miniet vismaz 1 vietu
7. Kur cilvēks jūtas visnedrošāk Jūsu apkaimē nakts laikā/ diennakts tumšajā laikā? Lūdzu, miniet vismaz 1 vietu!
8. Lūdzu, nosauciet 3 (vai vismaz 1) aktuālākās problēmas Jūsu apkaimē, kuras būtu jāatrisina tuvākajā laikā!

9. Cik liela ir minēto likumpārkāpumu un sociālo parādību ietekme uz dzīves kvalitāti Jūsu apkaimē?
Lūdzu, atzīmējiet 3-5 būtiskākās problēmas (1- visaktuālākā, 5- mazāk aktuāla, taču problēma)!
jaunieši, kas klaiņo pa ielām
nekārtīga apkārtne, atstāti atkritumi uz ielām/ pagalmos
klaiņojoši dzīvnieki
bezpajumtnieki pie miskastēm
bezpajumtnieki kāpņu telpās
slikts ielu, pagalmu apgaismojums
vandālisms, grafiti/zīmējumi uz sienām un citi nodarījumi pret īpašumu
tīša mantas bojāšana (veikalu skatlogu izsišana, automašīnu bojāšana u.c.)
zādzības no dzīvokļiem
zādzības no automašīnām vai automašīnu zādzība
cilvēki, kas lieto vai pārdod narkotikas
cilvēki narkotisko vai alkoholisko vielu reibumā
skaļi kaimiņi vai skaļi pasākumi
troksnis no izklaides vietām
ubagošana
nelegāla alkohola tirgošana
kaimiņu strīdi, ģimenes skandāli
laupīšanas
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana – nepareizās vietās novietotas automašīnas, neapstāšanās pie gājēju pārejas,
ātruma pārsniegšana
10. Vai Jūs būtu gatavi sadarboties ar policiju, uzlabojot sabiedrisko kārtību un personisko drošību Jūsu apkaimē?
Jā
Nē
Nezinu
Aizpildītās anketas līdz 1. jūnijam lūdzam iemest aptaujas kastē (uz informatīvā galdiņa blakus kasei) Ādažu novada domes,
(Gaujas ielā 33A, Ādažos) 3.stāvā vai nodot Ādažu policijas iecirknī Gaujas ielā 16, darba laikā.
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20. APRĪLĪ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Dziesmas sievietei, mīlestībai un
pavasarim koncertprogrammā
„Bez skaistām sievietēm
nav dzīvot vērts”
Populāras, draiskas un tautā iemīļotas
dziesmu spēļu, teātra izrāžu, operu un
operešu melodijas, neapolitāņu dziesmas,
kā arī pasaules labāko mūziklu skaistākās
ārijas un mīlas duetus izdzīvos
lieliskie dziedātāji: Dainis Skutelis, Endija
Rezgale, Andris Ērglis, Ieva Sutugova,
Oranžā kora meitenes Olga Stupiņa, Anita
Levša un Inta Ļaksa
Koncertprogrammu organizē „Izklaides
producentu apvienība 7”
Dziesmu stāsta režisors –
Valdis Pavlovskis
Biļetes: Ls 5-7
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv
24. APRĪLĪ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Laura Polence Project
Laura Polence (balss, Latvija)
Matīss Čudars (ģitāra, Latvija)
Breno Viricimo (kontrabass, Brazīlija)
Vernon Chatlein (perkusijas,
Kurasao /Karību salas)
Apvienība, kuras sastāvā muzicē vieni no

spilgtākajiem jaunajiem latviešu džeza
mūziķiem, kuri studē Amsterdamas Mākslu
augstskolā. Laura Polence Project
repertuārā ir gan oriģinālkompozīcijas, gan
latviešu tautas dziesmu apdares, gan
Brazīlijas un Āfrikas ritmi un sajūtas. Katra
grupas uzstāšanās ir unikāls,
priekpilns muzikāls notikums!
Biļetes: Ls 2-5
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv
26. APRĪLĪ PLKST. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Liepājas Leļļu teātra izrāde bērniem
„Makss un Morics”
Biļetes: Ls 2-4
Kultūras centra kasē

2012. gada 15. aprīlis

1. – 3. MAIJĀ
Ādažu kultūrizglītības centra
dzimšanas dienas pasākumi
GAUJAS IELAS SVĒTKI

„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv

1. MAIJĀ
RADOŠĀ DIENA
Plkst. 12.00 – 18.00
Izstāžu zālē, hallē un pie Kultūras
centra, Mākslas un mūzikas skolā
Latvijas amatnieku darinājumi, radošās
darbnīcas, demonstrējumi, tirdziņš.
Rotas, mežģīnes, tekstilmozaīka, rokdarbi,
stikls, keramika, pinumi, kokgriezumi un
citas mākslas, daudzkrāsu dzijas no veikala
„Elīza”, skaistuma lietas
„Četros krēslos”
No plkst. 12.00
„Atvērtās durvis” Ādažu mākslas un
mūzikas skolā
Plkst. 13.00
Tērpu demonstrējumi
Plkst.14.00
Ādažu mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu muzikāls uzvedums
„Pasaka par Diegabiksi”
Plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Tautas mūzikas un deju ansambļa
BOČIAI /Lietuva/ koncerts

3. MAIJĀ
KULTŪRAS CENTRA
DZIMŠANAS DIENAS BALLE
No PLKST. 20.00
Muzicēs grupa IĻĢI
Diskotēku vadīs UFO /Kaspars Upaciers/
Džeza noskaņas Ceriņu zālē
Biļetes: „Biļešu Paradīzes” kasēs
(kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv

16. MAIJĀ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Veronika Plotņikova
un Marts Kristiāns Kalniņš
Raimonda Paula DUETI
28. APRĪLĪ PLKST.17.00
Maestro Raimonda Paula 70-to gadu
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
dziesmas un dueti, kurus savulaik izpildīja
„RAGANA”
Nora Bumbiere un Viktors Lapčenoks
Karls Šēnhers
Aktrises un mūziķa savdabīgajā duetā šīs
KAISLĪBAS SENLAIKU GARĀ
Raimonda Paula dziesmas iemantojušas ne
Režisors – Dž.Dž.Džilindžers
vien jaunu skanējumu, bet arī jaunas
Uzzinot, ar ko nodarbojas meža mājiņā
skatuviskās interpretācijas.
dzīvojošie vīrs un sieva, jaunais robežsargs
Biļetes: Ls 5-10
nolemj viņus atmaskot. Vīra mudināta, sieva
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
nolemj robežsargu savaldzināt. Pamazām
www.bilesuparadize.lv
visi trīs tiek ierauti postošā kaislību virpulī,
Ādažu Kultūras centrs
no kura izkļūt vairs nav iespējams.
Tālr.: (+371) 67997764
Izrāde nominēta 2010./2011. gada
2. MAIJĀ
Tālr.Fakss(+371)67997171
„Spēlmaņu nakts” balvai 5 nominācijās:
SVĒTKU DIENA
linda@adazikultura.lv
„Gada dramatiskā teātra izrāde”,
www.adazikultura.lv
Plkst.19.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„Gada režisors”, „Gada aktrise” (I. Kučinska),
„BIĻEŠU
PARADĪZES”
(Kultūras centra)
Olgas Rajeckas jubilejas koncerts
„Gada kostīmu māksliniece” (I. Vītoliņa),
kases
darba
laiks:
„Svētku diena”
„Gada kustību māksliniece” (I. Krasovska).
O.
C.
9.00-13.00
Piedalās mūziķu grupa un viesi
Lomās: Egons Dombrovskis,
T. 15.00-20.00
Turnejas koncertiem tiek gatavota jauna
Inese Kučinska, Kaspars Gods
P. 16.00-21.00
programma. Starp koncerta viesiem gaidāmi
Biļetes: Ls 4-8
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Uģis Roze, Varis Vētra, Aigars Grāvers,
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
Biļešu rezervācija un uzziņas
Raimonds Macats
www.bilesuparadize.lv
pa tālr. (+371) 67996230
Biļetes: Ls 4-8

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības
vēlējumi aprīļa mēneša jubilāriem!
75 gadu jubileju svin

80 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Margarita Alekseeva
Pavel Dobzhinetskiy
Anton Romanovskiy

Milija Milda Baltace
Zinaida Murāne
Ņina Novikova
Velta Hermīne
Segleniece
Emīlija Sokolovska
Vilmārs Spēkmanis
Leonarda Zahareviča
Mirdza Zvirbule

Jānis Daukste
Regīna Kauliņa
Elfa Krūmiņa
Irēna Ņikitenko
Vija Odiņa
Lūcija Paegle
Vera Rahmaņina
Aleksandrs Sidorovs
Mihails Višņevskis
Ādažu novada dome

Ādažos, t/c „Apelsīns”, Rīgas gatvē 5,
atvērta

DIENNAKTS APTIEKA
(00 – 24) – SIA „ILMAS APTIEKA”.
Piebraukšana nakts stundās
no Tallinas šosejas puses.
Tālrunis 67996144

Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums
pavasara/vasaras sezonā

aicina darbā
pavārus un virtuves palīgstrādniekus.
Piedāvājam jauku darba kolektīvu, sociālās garantijas,
ēdināšanu un vajadzības gadījumā naktsmājas.
Prasības kandidātiem: iepriekšēja darba pieredze pavāra
darbā, spēja strādāt komandā, radošums.
Lūdzam visus interesentus sūtīt CV
uz e-pastu: korande@latnet.lv vai zvanīt pa tālr. 29146737

