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Astrīda Spilva,
redaktore

Ņemot vērā Ādažu novada ģeogrāfisko 
stāvokli un vēsturisko centra novietoju-
mu, regulāra plūdu iespējamība un to 
izraisītās negatīvās sekas ir viens no lie-
lākajiem draudiem iedzīvotāju un īpašu-
mu drošībai. Tādēļ, plānojot novada 
attīstību, kā prioritāte noteikta pretplū-
du pasākumu programmas izstrāde un 
inženiertehnisko būvju rekonstrukcija, 
lai pasargātu iedzīvotājus un viņu īpašu-
mus no plūdu radītajām sekām. Ādažu 
novada teritorija atrodas abpus Gaujai. 
Ādažu novada centrs, praktiski visa 
Ādažu ciema platība, atrodoties Gaujas 
kreisajā krastā, pavasara palu laikā ir 
pakļauta applūšanas riskam. 

Ādažu novada teritorijas augstuma atzī
mes svārstās robežās no 0 līdz 26 m virs 
jūras līmeņa. Novada centrālajā daļā, kas ir 
visblīvāk apdzīvota, teritorijas vidējais augs
tums virs jūras līmeņa ir no 4,5 līdz 6 metru 
robežās. Palu ūdens līmeņa maksimums 
pēdējos gados sasniedzis 4,45m atzīmi. 
Ceļoties ūdens līmenim Gaujā, tas paaug
stinās arī Vējupē, ietekmējot ļoti daudzas 
mājsaimniecības. Plūdu apdraudējuma 
zonās novadā dzīvo 5200 iedzīvotāji. 
Kopējie Ādažu novada pašvaldības zaudē
jumi pēdējo gadu plūdu seku likvidācijai 
vien ir 40 000 LVL. 

Teritoriju applūšanu Ādažu novadā 
nosaka Gaujas upes caurplūduma maksi
mumi (pavasara pali, kurus lielā mērā veido 

ledus un vižņu izraisītie sastrēgumi, vētru 
radīti uzplūdi Rīgas jūras līcī, kā arī spēcī
gas lietusgāzes un strauja sniega kušana).

Ādažu novada applūstošajās teritorijās 
nozīmīgākā ūdens līmeņa paaugstināšanās 
novērota pavasara palos, ko izraisa vižņu un 
ledus iešana Gaujā. 

Pēdējo gadu situācijas liecina, ka pavasa
ra palu apjomiem ir tendence pieaugt. Laika 
posmā no 2009. līdz 2011. gadam ūdens 
līmeņu novērojumi apliecinājuši, ka regulāri 
pārsniegti vidējo vēsturisko pavasara palu 
apmēri. Pēdējo trīs gadu laikā pavasara plū
dos divas reizes tika pārrauts aizsargdambis. 
Tā uzbērums ir neapmierinošā stāvoklī. 
Dambis celtniecības laikā netika uzbūvēts 
projektētajā augstumā un garumā. Nopietnus 
bojājumus nodarījuši arī bebri, sarokot aiz
sargdambī alas. Izbūves darbos pielietotā 
grunts neatbilst tehniskajām prasībām 
zemes aizsprostiem. Cauri aizsprostam fil
trējošais ūdens izskalojis sīkās grunts daļi
ņas, kā arī atsevišķās vietās nogāzes slīpumi 
neatbilst noturīgumam pret nobrukumiem. 

Situācijas uzlabošanai ir nepieciešams 
veikt virkni pasākumu, kas samazinātu 
plūdu radīto zaudējumu apmērus palieņu 
zonās, īpaši Ādažu ciema visblīvāk apbūvē
tajai daļai. 

2012. gada 27. oktobrī Ādažos notika 
būvniecības ieceres projekta – pretplūdu 
dambja publiskās apspriešanas prezentācija. 
Publiskās apspriešanas rezultāts bija pozi
tīvs un atsauksmes ar noraidījumu būvnie
cības iecerei nav saņemtas. 

Pretplūdu dambja daļēja rekonstrukcijas 

un būvniecības projekta ietvaros tiek plā
noti vairāki pasākumi.

1. Esošā dambja rekonstrukcija.
Ādažu Centra poldera aizsargdambja 

rekonstrukcija un pagarināšana 5,8 km 
garumā. Pastāvošā aizsargdambja trase pro
jektā netiek mainīta, bet tiek plānots 
pabeigt dambja izbūvi atbilstoši sākotnējai 
iecerei līdz Kadagas tiltam, virzot trasēju
mu tā, lai varētu pasargāt Notekūdeņu attī
rīšanas iekārtas. Ņemot vērā, ka esošajā 
aizsargdambja ķermenī bebri ir izrakuši 
alas, kas var būt par iemeslu aizsargdambja 
pārraušanai palu laikā, plānots dambja 
uzbērumā un pamatnē iestrādāt metāla 
sietu. Pilna dambja rekonstrukcija tiks veik
ta divos posmos. 

2. Esošās Vējupes caurtekas – regulatora 
rekonstrukcija. Rekonstruējot caurteku 
iespējams palu laikā norobežot Vējupi no 
Gaujas. Vējupes sateces baseina palu noteci 
uzkrāt tās tilpuma regulējošā daļā un pēc 
ūdens pazemināšanās Gaujā, atverot regu
latora aizvaru, pazemināt Vējupes ūdens 
līmeni. 

2012. gada 28. februāra domes sēdē 
deputāti atbalstīja projekta „Plūdu risku 
samazināšana Ādažu novadā” iesniegšanu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā un projekta pieteikums tika 
iesniegts ministrijā apstiprināšanai. 

Projekta izmaksas finansēs Eiropas 
reģionālās attīstības fonds (ERAF) un plā
notais finansējums ir 674 820 LVL. 
Plānotais projekta īstenošanas laiks 
2015. gada 1. jūnijs. 

Plūdu RiSku SAMAziNāšANA

Domājot par klientu ērtībām, SIA „Ādažu Ūdens” š.g. sākumā 
uzsākusi sadarbību ar AS „Swedbank” – maksājumiem atvērts 
norēķinu konts LV71HABA 0551032620033. AS „Swedbank” 
internetbankas lietotājus lūdzam izmantot bankas definēto mak
sājumu sadaļā „Komunālie pakalpojumi”. 

Bez komisijas maksas maksājumus joprojām var veikt AS „GE 
Money Bank”, Gaujas ielā 11, Ādažos.  

Ar jautājumiem par definētā maksājuma aizpildīšanu un norē
ķiniem varat vērsties SIA „Ādažu Ūdens” grāmatvedībā, 
tālr. 67996581, mob. tālr. 27098889 (TELE2).  

Atgādinām, ka SIA „Ādažu Ūdens” Rīgas rajona pašvaldību 
Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātie tarifi Ādažu  
novadā ir: ūdensapgāde  0,61, Ls/m3 +  PVN un kanalizācijas 
novadīšana 0,83 Ls/m3 + PVN. 

SIA „ĀdAžu ŪdenS” Informē
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Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

�� Par projekta „Plūdu risku samazinā-
šana Ādažu novadā” pieteikšanu 
3.4.1.5.1. apakšaktivitātes otrās projektu 
iesniegumu atlases kārtas ietvaros 
„Plūdu risku samazināšana grūti prog-
nozējamu vižņu-ledus parādību gadīju-
mos”

Dome nolēma
1. Atbalstīt projekta „Plūdu risku sama

zināšana Ādažu novadā” iesniegšanu 
Latvijas Republikas Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai.

2. Apliecināt, ka Ādažu novada pašval
dība nodrošinās finansējumu projekta 
izmaksu pieauguma gadījumā vai MK 
noteikumu 899 57.1 punktā minētajā gadī
jumā.       
�� Par detālplānojuma Ādažu novada 

Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam 
„Stirnmalas” apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu Nr. 4 „Saistošie noteikumi 
par detālplānojuma Ādažu novada 
Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam 
„Stirn malas” grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem” 
izdošanu

Dome nolēma
1. Apstiprināt detālplānojumu Ādažu 

novada Stapriņu ciema nekustamajam īpa
šumam „Stirnmalas” (kad. apz. 8044 007 
0483).

2. Izdot saistošos noteikumus Nr.  4 
„Saistošie noteikumi par detālplānojuma 
Ādažu novada Stapriņu ciema nekustama
jam īpašumam „Stirnmalas” grafisko daļu 
un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem”.

3. Noteikt, ka detālplānojums īsteno
jams pa kārtām, pirmajā kārtā izbūvējot 
Ādažu novada Stapriņu ciema detālplāno
jumā nekustamajam īpašumam „Stirn
malas” paredzētās meliorācijas, lietus 
ūdeņu novadīšanas, ūdensapgādes, notek
ūdeņu kanalizācijas un elektroapgādes 

sistēmas, kā arī ielu pirmo kārtu, nosakot, 
ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai 
pēc pirmajā kārtā izbūvēto objektu pie
ņemšanas ekspluatācijā.

4. Noteikt, ka detālplānojuma īstenoša
nas gaitā jāveic nepieciešamie pasākumi 
plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzla
bošanai un detālplānojuma īstenošanas 
gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.

5. Noteikt, ka adreses jaunizveidotajiem 
apbūves gabaliem tiek piešķirtas tikai pēc 
tam, kad ir nodoti ekspluatācijā pirmajā 
kārtā izbūvējamie objekti vai kad pirmajā 
kārtā izbūvējamiem objektiem ir izstrādāti 
un Ādažu novada būvvaldē akceptēti būv
projekti, novērtētas pirmajā kārtā izbūvēja
mo objektu izmaksas un starp Ādažu nova
da domi un plānojuma ierosinātāju vai tā 
tiesību pārņēmēju ir noslēgta rakstiska 
vienošanās, kas garantē detālplānojuma 
īstenošanas pirmajā kārtā paredzēto objek
tu izbūvi un kurā ietvertas pirmajā kārtā 
izbūvējamo objektu izmaksas, un kad plā
nojuma ierosinātājs vai tā tiesību pārņēmējs 
šo vienošanos ir reģistrējis Zemesgrāmatā.

6. Lēmumu publicēt laikrakstā „Ādažu 
Vēstis” un laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
�� Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

pamatkapitāla palielināšanu
Dome nolēma
1. Palielināt SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

(Sabiedrība) pamatkapitālu, ievērojot šādus 
noteikumus:

1.2. pamatkapitāla palielināšanas veids: 
Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, 
Ādažu novada domei izdarot naudas iegul
dījumu Sabiedrības pamatkapitālā, pretī 
saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Ādažu 
novada dome izdara naudas ieguldījumu 
LVL 5800, apmērā;

1.3. palielinātā pamatkapitāla lielums un 
apmērs, par kādu tas palielināts: Sabiedrības 
pamatkapitāls ir LVL 134 345,; Sabiedrības 
pamatkapitāls tiek palielināts par LVL 
5800,; Sabiedrības pamatkapitāls pēc 
palielināšanas būs LVL 140145,;

1.4. daļas nominālvērtība: saskaņā ar 
likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 

daļām un kapitālsabiedrībām” 38. panta 
otro daļu vienas Sabiedrības daļas nomināl
vērtība ir LVL 1,.
�� Par pašvaldības SIA „Ādažu 

Glābšanas dienests” reorganizāciju 
Dome nolēma apstiprināt pašvaldības 

SIA „Ādažu Glābšanas dienests” reorgani
zācijas koncepciju.
�� Par pašvaldības SIA „Gaujas centrs” 

likvidācijas procesa pabeigšanu 
1. Izbeigt likvidējamās SIA „Gaujas 

centrs” darbību ar 2012. gada 1. martu. 
2. Piešķirt likvidējamās SIA „Gaujas 

centrs” kreditoru prasījumu dzēšanai un 
likvidācijas procesa pabeigšanai LVL 
8195,00, ieskaitot tos uzņēmuma bankas 
kontā.

3. Apstiprināt prasījuma tiesību pret 
zvērinātu advokātu Jāni Kārkliņu dzēšanu.

4. Uzlikt par pienākumu likvidatoram 
Jānim Spilvem līdz 2012. gada 5. aprīlim 
iesniegt atskaiti par veiktajām darbībām 
SIA „Gaujas centrs” likvidācijas procesa 
pabeigšanai. 
�� Par pašvaldībai piederošo kapitāla 

daļu pārdošanu
1. Veikt Ādažu novada domei piederošo 

789 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” kapitāla 
daļu pārdošanu saskaņā ar pārdošanas 
noteikumiem.

2. Apstiprināt Ādažu novada domei pie
derošo 789 SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 
kapitāla daļu pārdošanas noteikumus.
�� Par redakcionāliem labojumiem 

10.01.2012. saistošajos noteikumos  
Nr.1 un 24.01.2012. saistošajos noteiku-
mos Nr.2

Dome nolēma 
1. Veikt šādus Ādažu novada domes 

2012. gada 10. janvāra saistošo noteikumu 
Nr. 1 „Saistošie noteikumi par nekustamā 
īpašuma nodokli Ādažu novadā 2012. gadā” 
redakcionālus labojumus: 

1.1. precizēt tiesisko pamatojumu, aiz
stājot vārdus „9. panta pirmo daļu” ar vār
diem „9. panta otro daļu” un izslēdzot no 
tā atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 13. punktu.

ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 28. februārī

Ādažu novada domes laikraksts  
„Ādažu Vēstis”

2012. gada 15 . marts
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440

Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

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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2. Veikt šādus Ādažu novada domes 
2012. gada 24. janvāra saistošo noteikumu 
Nr. 2 „Grozījumi Ādažu novada domes 
10.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1 
„Saistošie noteikumi par nekustamā īpašu
ma nodokli Ādažu novadā 2012. gadā”” 
redakcionālus labojumus: 

2.1. precizēt tiesisko pamatojumu, aiz
stājot vārdus „9. panta pirmo daļu” ar vār
diem „9. panta otro daļu” un izslēdzot no 
tā atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 13. punktu.
�� Par Ādažu novada attīstības program-

mas ( 2011. – 2017. ) Rīcības program-
mas aktualizēšanu 

Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 
attīstības programmas 2011. – 2017. 
Rīcības programmas aktualizēšanu.
�� Par īres maksas noteikšanu Ādažu 

novada pašvaldības īpašumā vai valdīju-
mā esošajām dzīvojamām telpām 

Dome nolēma
1. Apstiprināt Ādažu novada teritorijā 

daudzdzīvokļu mājās šādu dzīvokļu klasifi
kāciju: 

1.1. „labiekārtots dzīvoklis” ir dzīvok
lis, kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakal
pojumiem – centrālapkuri vai autonomo 
gāzes/elektrības apkuri, vannu/dušu, siltā 
un aukstā ūdens apgādi (centrālais, boilers 
vai gāzes katls),  kanalizāciju, sadzīves atkri
tumu izvešanu (var būt vēl citi papildpakal
pojumi);

1.2. „daļēji labiekārtots dzīvoklis” ir 
dzīvoklis, kurš nodrošināts ar šādiem 
pamatpakalpojumiem – krāsns apkuri, auk

stā ūdens apgādi un kanalizāciju, sadzīves 
atkritumu izvešanu;

1.3. „dzīvoklis bez ērtībām” ir dzīvok
lis, kurš nodrošināts ar šādiem pamatpakal
pojumiem – krāsns apkuri, aukstā ūdens 
apgādi ārpus dzīvokļa, kanalizāciju ārpus 
dzīvokļa un sadzīves atkritumu izvešanu.

2. Noteikt, ka Ādažu novada pašvaldībai 
piederošo dzīvojamo telpu īres maksa 
mēnesī tiek aprēķināta, izmantojot šādu 
formulu:

ĪM = (Liet + Aps) x Pl, kur
ĪM – īres maksas apmērs (lati mēnesī 

par dzīvojamās telpas kopējo platību);
Liet – īres maksas daļa, ko īrnieks maksā 

par dzīvojamās telpas lietošanu (lati mēnesī 
par dzīvojamās telpas kopējās platības kvad
rātmetru);

Aps – dzīvojamās mājas uzturēšanas un 
apsaimniekošanas izdevumi (lati mēnesī par 
dzīvojamās telpas kopējās platības kvadrāt
metru);

Pl – dzīvojamās telpas platība (kvad
rātmetri) – dzīvojamās telpas kopējā pla
tība, kas precizēta, ņemot vērā lodžiju 
platībai piemērojamo koeficientu 0,5 un 
balkonu un segto terašu platībai – koefi
cientu 0,3.

3. Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzī
vojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks 
maksā par dzīvojamās telpas lietošanu 
(Liet), ir:

3.1. labiekārtotām dzīvojamām telpām – 
0,10 Ls/m2 mēnesī;

3.2. dzīvojamām telpām ar daļējām ērtī
bām – 0,06 Ls/m2 mēnesī;

3.3. dzīvojamām telpām bez ērtībām – 
0,03 Ls/m2 mēnesī.

4. Noteikt, ka pašvaldībai piederošo dzīvo
jamo telpu īres maksas daļas apmērs: dzīvoja
mās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas 
izdevumi (Aps) – ir vienādi ar attiecīgās dzī
vojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekoša
nas izdevumu apmēru, kas noteikts atbilstoši 
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
Šajos izdevumos ietilpst arī dzīvojamās mājas 
koplietošanas īpašuma uzturēšanas un 
apsaimniekošanas pakalpojumu izmaksas.

5. Noteikt, ka papildus īres maksai pro
porcionāli izīrētās dzīvojamās telpas platī
bai maksājams likumā noteiktais nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājums.

6. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzī
vojamo telpu lietošanu, īrnieks maksā nor
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7. Noteikt, ka Ādažu novada domei pie
derošo dzīvojamo telpu īres līgumus ar 
īrniekiem tiesīgs slēgt Ādažu novada domes 
Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas 
vadītājs.

8. Noteikt, ka Ādažu novada domes 
Nekustamā īpašuma un saimniecības daļa ir 
atbildīga par lēmuma izpildi.

9. Šī lēmuma 3. un 4. punktā noteiktās 
īres maksas un šī lēmuma 2. punktā noteik
tā īres maksas aprēķināšanas metodika stā
jas spēkā ar 2012. gada 1. martu.
�� Dome izskatīja citus juridisko un 

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

kļūdas labojums
2012. gada 15. februāra „Ādažu Vēstis” publicētajos 

Noteikumos Nr. 37 „Saistošie noteikumi par Ādažu 
novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei saka-
rā ar bērna piedzimšanu”, sadaļā  „II. Pabalsta piešķir-
šanas un izmaksas kārtība”, ir ieviesusies kļūda.

PAREIZI JĀBŪT:

II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
8. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam vai 

viņa likumīgi pilnvarotai personai Ādažu novada domes 
Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti: 

8.1. noteikta parauga iesniegums pabalsta saņemša
nai (pielikums);

8.2. pilnvara (ja pabalstu pieprasa pilnvarotā per
sona). 

PAzIņojumS
Ādažu novada dome paziņo, ka 2012. gada 28. februāra domes sēdē, lēmums 

Nr. 15 ir apstiprināts detālplānojums Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam 
īpašumam „Stirnmalas” un izdoti saistošie noteikumu Nr. 4 „Saistošie noteikumi par 
detālplānojuma Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamajam īpašumam „Stirnmalas” 
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”.

Ar noteikumu pilnu tekstu var iepazīties Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 33A un 
mājas lapā www.adazi.lv. 

PIevIenojIeS  
futbolA SkolAI „GArkAlne”!

Treniņi notiek Upesciemā otrdienās un ceturtdienās plkst. 17.30 – 20.30 (katrai 
vecuma grupai pa stundai), Ādažu sporta kompleksā (Pirmā ielā 42) trešdienās un 
piektdienās plkst. 17.00, Ādažu sporta centrā (Gaujas ielā 30) svētdienās plkst. 
10.00 – 13.00 (katrai vecuma grupai pa stundai), iekļaujot arī baseina apmeklējumu.

Pieteikties varat, nākot uz mūsu treniņiem vai zvanot pa tālruni 29476314, informā-
cija – www.fsgarkalne.lv. 
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noteIkumI nr. 33

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 22. novembra sēdes lēmumu (protokols nr. 24 § 4.10)

SAIStoŠIe noteIkumI PAr ĀdAžu novAdA PAŠvAldĪbAS  
AutoCeĻu uzturēŠAnAS klASēm  

PASkAIdrojumA rAkStS

PASkAIdrojumA rAkStA SAdAĻAS norĀdĀmĀ InformĀCIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. 2010. gada 09. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontroli” nosaka valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību.

1.2. Ar šiem noteikumiem pašvaldība nosaka pašvaldības autoceļu vai to posmu sarakstu, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases 
ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim). 

2.  Īss projekta satura izklāsts 
2.1. Domes pilnvarojumu izstrādāt saistošos noteikumus nosaka likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punkts un MK 

2010. gada 09. marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli” 4.2. punkts.

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, darbavietas. 

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 fiziskas un juridiskas personas, pašvaldības amatpersonas 
un ceļu uzturētāji. 

4.2. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, jo nodrošinās klasei atbilstošu 
pašvaldības autoceļu uzturēšanas prasību izpildi.

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome. 
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.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un Ministru kabineta 2010. gada 09. marta noteikumu Nr. 224 „Noteikumi par valsts un 
pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 4.2. punktu

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Ādažu novada pašvaldības autoceļu sagrupējumu ikdienas uzturēšanas klasēs (tabula pielikumā) zie-
mas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim).

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.  

ĀdAžu novAdA AutoCeĻu SArAkStS
PIelIkumS nr.1

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 33
ĀdAžu novAdA PAŠvAldĪbAS Ielu un CeĻu SArAkStS Ar noteIktĀm uzturēŠAnAS klASēm zIemAS un vASArAS SezonĀ
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Ielas
Nr.

ĀDAŽU NOVADA IELAS
Ādažu ciema ielas

1 Gaujas iela 3.12
2.7 asfaltbetons C C
0.24 šķembas/grants D D
0.18 grunts D D

2 Gaujmalas iela 0.36 0.36 šķembas/grants D D
3 Pirmā iela 1.59 1.59 asfaltbetons D D
4 Pasta iela 0.36 0.36 asfaltbetons D D
5 Muižas iela 1.03 1.03 asfaltbetons C C

6 Parka iela 0.69
0.16 asfaltbetons D D
0.53 šķembas/grants D D

7
Rīgas gatve-trotuārs/Rīgas 
gatves skvēri

4.2 4.2 asfaltbetons D D

8 Ziedu iela 0.49 0.49 šķembas/grants D D
9 Depo iela 0.21 0.21 šķembas/grants D D
10 Vārpu iela 0.19 0.19 šķembas/grants D D
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11 Ķiršu iela 0.81
0.18 asfaltbetons D D
0.63 šķembas/grants D D

12 Dārza iela 0.67
0.27 asfaltbetons D D
0.4 šķembas/grants D D

13 Draudzības iela 1.43
0.9 asfaltbetons C C
0.53 asfaltbetons D D

14 Saules iela 0.5 0.5 šķembas/grants D D

15
Jaunstūrīšu iela (Draudzības 
iela 36A)

0.21 0.21 šķembas/grants D D

16
Stūrīsu iela (Draudzības iela 
36A)

0.36 0.36 šķembas/grants D D

17
Nostūrīšu iela (Draudzības 
iela 36A)

0.27 0.27 šķembas/grants D D

18 Jaunkūlu iela 0.95 0.95 asfaltbetons D D
19 Plostnieku iela 1.85 1.85 šķembas/grants D D
20 Bērzu iela 0.39 0.39 šķembas/grants D D
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21 Skolas iela 0.5 0.5 šķembas/grants D D
22 Pļavu iela 0.45 0.45 šķembas/grants D D
23 Liepavotu iela 0.27 0.27 šķembas/grants D D
24 Nūrnieku iela 0.68 0.68 grunts D D
25 Krūkļu iela 0.44 0.44 šķembas/grants D D
26 Čiekuru iela 0.17 0.17 šķembas/grants D D
27 Priežu iela 0.64 0.64 asfaltbetons D D
28 Ozolu iela 0.35 0.35 asfaltbetons D D

29 Zīļu iela 0.45
0.32 asfaltbetons D D
0.13 šķembas/grants D D

30 Zelmeņu iela 0.3 0.3 šķembas/grants D D
31 Lauku iela 0.35 0.35 šķembas/grants D D
32 Druvas iela 0.65 0.65 šķembas/grants D D
33 Graudu iela 0.18 0.18 šķembas/grants D D
34 Rasiņu iela 0.15 0.15 šķembas/grants D D
35 Mālnieku iela 0.25 0.25 šķembas/grants D D
36 Vējupes iela 1.12 1.12 asfaltb./šķembas D D
37 Dadzīšu iela 0.9 0.9 asfaltbetons C C

38 Krastupes iela 0.82
0.41 asfaltbetons C C
0.19 asfaltbetons D D
0.22 grunts D D

Alderu ciema ielas
39 Kanāla iela 2.18 2.18 asfaltbetons C C
40 Mežmalas iela 0.3 0.3 šķembas/grants D D
41 Alderu iela 3.27 3.27 asfaltbetons C C
42 Pērles iela 1.35 1.35 asfaltbetons D D

Baltezera ciemu ielas
43 Ezera iela 0.42 0.42 šķembas/grants D D

44 Meža iela 0.35
0.02 asfaltbetons D D
0.33 šķembas/grants D D

45 Kauguru iela 0.57
0.1 asfaltbetons D D
0.47 šķembas/grants D D

46 Dreimaņu iela 0.21 0.21 asfaltbetons D D
47 Bukultu iela 0.75 0.75 šķembas/grants C C
48 Baznīcas iela 0.1 0.1 šķembas/grants D D

Starpiņu ciema ielas
49 Indrānu iela 0.15 0.15 grunts D D
50 Inču iela 0.95 0.95 šķembas/grants D D
51 Ziemeļbullas iela 0.52 0.52 šķembas/grants D D

52 Lielstapriņu iela 0.48
0.22 asfaltbetons D D
0.26 šķembas/grants D D

53 Mazstapriņu iela 0.4 0.4 šķembas/grants D D
Garkalnes ciema ielas

54 Lazdu iela 0.3 0.3 šķembas/grants D D
55 Ceriņu iela 0.35 0.35 šķembas/grants D D
56 Riekstu iela 0.11 0.11 šķembas/grants D D
57 Kastaņu iela 0.18 0.18 šķembas/grants D D
58 Vesterotes iela 0.37 0.37 grunts D D
59 Riekstu iela A 0.09 0.09 grunts D D

Kadagas ciema ielas
60 Jāņogu iela 0.91 0.91 šķembas/grants D D
61 Bērzu gatve 0.91 0.91 šķembas/grants D D
62 Brūkleņu iela 0.18 0.18 šķembas/grants D D
63 Melleņu iela 0.18 0.18 šķembas/grants D D
64 Dzērveņu iela 0.18 0.18 šķembas/grants D D
65 Lāceņu iela 0.65 0.65 šķembas/grants D D
66 Rododendru iela 0.18 0.18 šķembas/grants D D

67 Ārputnu iela 1.65
0.48 šķembas/grants D D
1.17 grunts D D

68 Austrumu iela 2.38
0.8 asfaltbetons D D
1.58 šķembas/grants D D
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Divezeru ciema ielas

69
Dūņezera iela (Smilškalni-
Meža klubs)

0.74 0.74 škembas/grants D D

70
Cibuļu iela (Vecvārnu ceļš-
Grunduļu mājas)

1.56 1.56 škembas/grants D D

71
Grunduļu iela A(Vecvārnas-
Grunduļi)

0.85 0.85 škembas/grants D D

Birznieku ciema ielas
72 Birznieku iela 0.79 0.79 asfaltbetons D D
Ceļa
Nr.

ĀDAŽU NOVADA CEĻI 

1
Vecvārnu ceļš (A1–Vecvārnas 
– Mellupe)

3.8 3.8 šķembas/grants D D

2 Puskas ceļš (Šautuve –Puska)
5.9 3.28 šķembas/grants D D

2.62 grunts D D

3
Smilškalnu ceļš (Uguntiņas – 
Kārpiņas)

3.4 3.4 šķembas/grants D D

4
Zaraines ceļš (Veseri – 
Dūņezers)

0.5 0.5 grunts D D

5
Iļķenes ceļš (Uguntiņas – 
Iļķene)

10.54
1 asfaltbetons C C
9.54 asfaltbetons D D

6
Virpnieku ceļš (Uguntiņas – 
Virpnieki)

0.82 0.82 šķembas/grants D D

7
Mežaparka ceļš (Kadaga – 
Polīši)

3.68 3.68 asfaltbetons C C

8
Baldoņu ceļš (Vagulīši – 
Ozolbaldoņi)

0.5 0.5 grunts D D

9
Taču ceļš (daļa Gauja – 
Līdumnieki)

0.45 0.45 šķembas/grants D D

10
Smilgas ceļi (Līdumnieki-
Smilgas)

2.4 2.4 šķembas/grants D D

11
Brīdagu ceļš (Meldras –
Nauri)

0.25 0.25 šķembas/grants D D

12
Strautnieku ceļš (Birznieki – 
Strautnieki)

0.97 0.97 grunts D D

13 Ataru ceļš (Muiža –Atari)           3.87 3.87 asfaltbetons C C

14
Eimuru ceļš (Lauki –Dālderi 
– Eimuri)

1.3 1.3 asfaltbetons D D

15
Briljantu ceļš (ceļš uz 
Briljantiem)

0.4 0.4 asfaltbetons D D

16 Laveru ceļš (Brilanti –Laveri) 2.8
0.48 asfaltbetons D D
2.32 šķembas/grants D D

17
Garciema ceļš (Atari –
Garciems)

1.85 1.85 šķembas/grants D D

18 Vārpiņu ceļš (Atari –Vārpas) 0.52 0.52 šķembas/grants D D
19 Vārpu ceļš 0.34 0.34 grunts D D

20
Mežvairogu ceļš (Imanta – 
Dziļstrauti)

1.15 1.15 šķembas/grants D D

21 Bukultu ceļš (Atari –Bukulti) 2.7 2.7 šķembas/grants D D
22 Ronīšu ceļš 0.15 0.15 šķembas/grants D D
23 Lībiešu ceļš (Tall.šos. –Vilki) 0.34 0.34 šķembas/grants D D
24 Niedru ceļš (Tall.šos. –Skujas) 0.07 0.07 šķembas/grants D D

25
A1 – Baltais Rags (Tall.šos – 
Baltais r)

0.46 0.46 šķembas/grants D D

26 Liegu ceļš 0.37 0.37 šķembas/grants D D
27 Veckūlu ceļš 0.25 0.25 asfaltbetons D D

28
Kalnadores ceļš (Kalndores–
Norieši)

0.8
0.15 asfaltbetons D D
0.65 šķembas/grants D D

29
Alderu ceļš (Alderi –
Kalndores)

0.58
0.07 šķembas/grants D D
0.51 grunts D D

30
Kanāla ceļš (Alderi –
Augšdores)

0.4 0.4 šķembas/grants D D

31 Mednieku ceļš 0.12 0.12 grunts D D
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2012. gada 18. februāra tautas nobalsoša-
na par likumprojektu „Grozījumi latvijas 
republikas Satversmē” ir noslēgusies. Ādažos, 
tāpat kā pārējā Latvijā, bija vērojama augsta vēlētā-
ju aktivitāte. Šajā tautas nobalsošanā piedalījās 
apmēram 83% Ādažu balsstiesīgo iedzīvotāju. 

Atbildi PAr izvēlējās 881 vēlētājs, bet Pret balsoja 
4733 cilvēki. Bija arī bojātas vēlēšanu zīmes – tādas, 
kurās bija atzīmētas abas atbildes vai nebija atzīmē-
ta neviena no atbildēm. Salīdzinot ar iepriekšējiem 
balsošanas procesiem, ļoti daudzi cilvēki vēlējās 
nobalsot savā atrašanās vietā – 83. 

Paldies visiem cilvēkiem, kuri izturējās ar saprat-
ni pret balsošanas gaitu un bija ar mieru pastāvēt 
rindā, lai izteiktu savu viedokli Latvijai tik svarīgā 
jautājumā. 

Agita Berkmane,
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja  

REFERENduMA REzulTāTi ādAŽu NOVAdā
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32 Teiku ceļš 0.04 0.04 šķembas/grants D D
33 Krāču ceļš 0.06 0.06 šķembas/grants D D

34
Vējupes ceļi (Gaujas iela – 
Vējupe)

1.2
0.27 asfaltbetons D D
0.93 šķembas/grants D D

35 Katlapu ceļi 0.42
0.19 šķembas/grants D D
0.23 grunts D D

36
Vectiltiņu ceļi (Ādaži –
Smilgas – Muiža)

0.7 0.7 šķembas/grants D D

37
Kadagas ceļš (Gaujas t. – 
Kadaga)

3.8
2.8 asfaltbetons C C
1 asfaltbetons D D

38
Vecštāles ceļš (Miemji –
Vecštāles)

12.05
9.2 šķembas/grants D D
2.85 grunts D D

39
Intlapu ceļš (Poligons –
Intlapas)

1.14 1.14 šķembas/grants D D

40
Utupurva ceļš (Vairogi –
Utupurvs)

3.65
0.2 asfaltbetons D D
1.52 šķembas/grants D D
1.93 grunts D D

41 Ledoņu ceļš 0.43 0.43 šķembas/grants D D
42 Slēju ceļš 0.8 0.8 šķembas/grants D D
43 Ošlauku ceļš 1.2 1.2 šķembas/grants D D

44 Ozolu ceļš 0.5
0.3 šķembas/grants D D
0.2 grunts D D

45 Piparu ceļš (Lužas–Remberģi) 0.63 0.63 šķembas/grants D D
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46
Boķu ceļš (Boķi –  
Gauja 1)

1.1
0.7 asfaltbetons D D
0.4 šķembas/grants D D

47
Putraimkalna ceļš (Asni – 
Sējas pag.)

4.95
1.03 asfaltbetons D D
3.92 šķembas/grants D D

48 Āņu ceļš (Jaungoži –Āņi) 2.56 2.56 šķembas/grants D D

49
Stempju ceļš (Āņi –
Vecstempji)

2.1 2.1 šķembas/grants D D

50
Upmalas ceļi (Upmalas 
kopl.z)

2.75
0.48 šķembas/grants D D
2.27 grunts D D

51 Irāju ceļš 0.1 0.1 šķembas/grants D D

52
Jāņkalnu ceļš (Alderi –
Jāņukalni)

0.1 0.1 šķembas/grants D D

53
Jaunspriešļu ceļš (Tall.šos. – 
Jaunsprieslas)

0.49
0.09 asfaltbetons D D
0.4 šķembas/grants D D

54 Lazdas ceļi 0.33 0.33 grunts D D
55 Cielaviņu ceļš 0.09 0.09 asfaltbetons D D
56 Jaunceriņu ceļš 0.93 0.93 šķembas/grants D D

57 Bākšas ceļš 0.35
0.1 šķembas/grants D D
0.25 grunts D D

Kopā ielas un ceļi (km): 147.06
Kopā A (A1) klase (km) 0

Kopā B klase (km): 0
Kopā C klase (km): 23.49
Kopā D klase (km): 123.57

Mārtiņš kraujiņš,
„Lak-y Racing” Team menedžeris
„Lak-y Racing” ir autosporta komanda, kas nodarbojas ar driftu – šosejas sacen-
sību paveidu. Drifts ir sacensību veids, kurā dalībnieki sacenšas pa pāriem viens 
ar otru, vadot auto vadāmā sānslīdē. 

„Lak-y Racing” drifta komanda no Ādažu novada Podniekiem pagājušo sezonu ir 
noslēgusi vairāk nekā labi – iegūts Latvijas čempionu tituls komandu ieskaitē, kā 
arī čempionu tituls Austrumeiropas drifta čempionātā (EEDC). Sezonas laikā ir 
bijuši gan pacēlumi, gan kritumi, tomēr, pateicoties teicamam komandas darbam, 
esam tikuši pāri visām grūtībām un beiguši sezonu uz pacēluma nots. Regulāri 
piedaloties Austrumeiropas drifta čempionāta posmos, abi vadošie piloti ir ierin-
dojušies pirmajā un otrajā vietā kopvērtējumā. 

Komanda lepojas ar to, ka var pārstāvēt Ādažu novadu un izcelt tā vārdu arī savā 
nozarē. Šeit varam atrast  atsaucīgus cilvēkus, kuri mums palīdz. Mūsu servisam 
ir izveidojušies arī pastāvīgie klienti gan no Ādažiem, gan no Rīgas, kuri novērtē 
mūsu darba kvalitāti un cenas. Paralēli parastajam servisam šeit notiek arī spor-
ta auto būvniecība, un tāpēc ar lepnumu mēs Ādažus saucam par savu bāzi. 
Šobrīd, ziemas periodā, nodarbojamies ar klientu auto būvniecību, dažādiem 
netipiskiem servisa darbiem, kā arī, protams, ar parasto auto remontu. Turpinās 
dalība dažādās ziemas autosacīkstēs, lai iegūtu jaunu pieredzi un iespaidus, ko 
varēs izmantot jau nākamās sezonas gaitā. 
Mēs pateicamies visiem mūsu atbalstītājiem iepriekšējā sezonā, visiem mūsu 
klientiem, kuri pie mums brauc regulāri, un aicinām uz veiksmīgu sadarbību arī 
2012. gadā! 

2011. – „lak-y Racing” gads
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karīna Miķelsone,
projektu vadītāja

Padarīts ir daudz. Jāturpina! Ādažu 
novada dome jau trešo gadu sadarbībā ar 
Nīderlandes fondu KNHM (Koninklijke 
Nederlandsche Heidemaatschappij) izsludi
na pieteikšanos konkursam „„Sabiedrība ar 
dvēseli 2012” Ādažu novadā”.

Projektu pieteikumu pieņemšana 
sākas šī gada 12. martā, un beigu ter-
miņš ir 2012. gada 12. aprīlis plkst. 
15.00. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves 
kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā jomā 
Ādažu novadā, veicināt novada iedzīvotā
ju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves 
vidi.

Projektu pieteikumus var iesniegt gan 
sabiedriskas organizācijas (biedrības, nodi-
binājumi), gan nereģistrētas iedzīvotāju 
grupas (jau esošas vai tādas, kas tiek veidotas 
tieši šim nolūkam) – vismaz 8 cilvēki, kuri 
vēlas uzlabot dzīves vides kvalitāti Ādažu 
novada teritorijā.

Konkursa ietvaros atbalstāmie pasā-
kumi:
•	 teritorijas	 labiekārtošana;
•	 ceļu	 satiksmes	drošības	uzlabošana;

•	 ēkas	 remonts;
•	 izglītojošu,	 kultūras,	 sporta,	 sociālās	

jomas pasākumu attīstība vai uzlabo
šana.
Pieejamais finansējums vienam projek

tam – 700 LVL, no kuriem 40% finansē 
Nīderlandes fonds, 60% – Ādažu novada 
dome.

Projektu pieteikumi aizlīmētā aploks
nē jāiesniedz Ādažu novada domes, kan
celejā (adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV2164) ar norādi 
„Pieteikums konkursam „Sabiedrība ar dvē-
seli 2012” Ādažu novadā”, kā arī iesniedzē
ja nosaukumu un kontaktinformāciju.

Plašāka informācija par projektu pie
teikumu sagatavošanas un iesniegšanas 
nosacījumiem, konkursa nolikums, projek
ta pieteikuma veidlapa u.c. ir pieejama 
Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv (sadaļā „Aktualitātes” / „Sabiedrība 
ar dvēseli”), kā arī Ādažu novada domes 
Attīstības un informācijas daļā, kontakt
persona – projektu vadītāja Karīna 
Miķelsone (tālrunis: 67996086, e-pasts: 
karina.mikelsone@adazi.lv).

Seminārs par nosacījumiem projektu 
pieteikumu sagatavošanai un īstenošanai, 
kā arī par projektu vērtēšanu tiks organi
zēts 2012. gada 29. martā plkst. 18.00 
Ādažu novadā, Ādažos, Kultūras un rado
šās izglītības centrā, Gaujas ielā 33A, 
Ceriņu zālē. 

dAbĀ neeSoŠAS 
PAlĪGēkAS  

no kAdAStrA 
reģIStrA vAr 

dzēSt bez mAkSAS
Tās palīgēkas, kas dažādu iemeslu dēļ 

dabā vairs nepastāv, bet ir reģistrētas 
Kadastra reģistrā un par kurām tāpēc var 
tikt aprēķināts nekustamā īpašuma 
nodoklis, līdz 1. oktobrim ir iespējams 
dzēst no reģistra bez maksas. Lai ikviens 
nodokļu maksātājs varētu iegūt nepastar
pinātu un objektīvu informāciju par dabā 
neesošu palīgēku dzēšanu no Kadastra 
reģistra, Valsts zemes dienests izveidojis 
informatīvo tālruni 67038677, pa kuru 
ikvienam interesentam tiks sniegta infor
mācija par viņa īpašumā esošām būvēm 
un par dabā neesošu palīgēku dzēšanas 
procesu.

Kā zināms, ar 2012. gadu pašvaldībām 
ir tiesības izvēlēties, vai ar nekustamā īpa
šuma nodokli aplikt arī palīgēkas, kas 
reģistrētas Valsts zemes dienesta uzturēta
jā Kadastra reģistrā. Tomēr lielākā daļa 
pašvaldību ir nolēmušas to atlikt, tādējādi 
dodot iespēju nodokļu maksātājiem apzi
nāt un sakārtot savus īpašumus, lai 
nodokli nevajadzētu maksāt par ēkām, 
kas savulaik reģistrētas, taču dažādu 
iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv. Līdz ar 
to būvju īpašniekiem ir laiks informēt 
Valsts zemes dienestu par izmaiņām īpa
šuma sastāvā un aktualizēt datus atbilsto
ši faktiskajai situācijai dabā, lai turpmāka
jos gados netiktu aprēķināts nodoklis par 
dabā neesošajām būvēm.

Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģis
tra, īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības 
(būvvaldes) atzinums, ka reģistrētā būve 
dabā nepastāv, un tas jāiesniedz Valsts 
zemes dienestā, kura darbinieki neesošo 
palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas. 
Lai spētu kvalitatīvi veikt pakalpojumu 
un savlaicīgi aktualizētu datus, pakalpo
jums bez maksas būs pieejams līdz šā gada 
1. oktobrim.

Informāciju par to, kādas būves, tai 
skaitā palīgēkas, kas, iespējams, dabā vairs 
nepastāv, ir reģistrētas īpašuma sastāvā, 
jebkurš interesents var saņemt bez maksas 
portālos www.latvija.lv un www.epakal
pojumi.lv, izmantojot pakalpojumu 
„Mani dati kadastrā”, portālā www.kadas-
trs.lv, zvanot pa tālruni 67038677, kā arī 
klātienē – Valsts zemes dienesta Klientu 
apkalpošanas centros vai pašvaldībās. 

IzSludInĀm PIeteIkŠAnoS konkurSAm  
„„SAbIedrĪbA Ar dvēSelI 2012”  

ĀdAžu novAdĀ”

PIerĪGAS bērnu un jAunAtneS SPortA SkolA 
GŪSt uzvAru StArPtAutISkĀ džudo turnĪrĀ 

tAllInn judo CuP
25. un 26. februārī Tallinā notika 

starptautisks džudo turnīrs TALLINN 

JUDO CUP 2012, kurā Pierīgas bērnu un 

jaunatnes sporta skolas audzēkņi izcī-

nīja PIrmo vIetu starp 97 klubiem 

no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, 

Ukrainas, Somijas, Zviedrijas, Krievijas, 

Īrijas un Apvienotās  Karalistes. Fo
to
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ĀdAžu kultŪrAS CentrĀ 

23. mArtĀ PlkSt. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

KEKSI un Aļģirdas Šuminskas 
Muzikālais skudrupūznis 2012

Grupa KEKSI ar savu muzikālo programmu 
saņēmusi plašu publikas atzinību kā viena 
no labākajām Rock & Roll grupām Baltijā. 

Grupu šim vadīja leģendārais Latvijas 
muzikants Aleksandrs Sircovs.  

Viņa segvārds „Muravejs” radies ne jau tikai 
tādēļ, ka viņu vizuāli varētu līdzināties 

skudrai, bet gan tādēļ, ka darbs 
Aleksandram nesagādā grūtības,  

un viņš, kā skudra, var naktīm negulēt,  
lai realizētu savas ieceres. „Muravejs” ir 

zināms katram Latvijas mūziķim,  
un katru gadu viņa veidotie skudrupūžņa 

saieti – festivāli ir bagātīgi apmeklēti  
un iecienīti.

Biļetes: Ls 5-10 
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā) 

www.bilesuparadize.lv

28. mArtĀ PlkSt. 17.00
CERIŅU ZĀLĒ 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 

audzēkņu koncerts

29. mArtĀ PlkSt. 19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

„HENRIJS VIII Karaliskais gambīts”
Nopietna komēdija 2 cēlienos

Tautā iemīļota izrāde par skandalozo 16.gs. 
angļu monarhu Henriju VIII Tjūdoru
Henrija VIII lomā – Andris Bērziņš; 

karaļa sievu lomās spožas aktrises:  Lāsma 
Kugrēna, Aīda Ozoliņa, Raimonda Vazdika, 
Indra Burkovska, Zane Burnicka, Egija Silāre 
un Ruta Vītiņa. Režisors – Voldemārs Šoriņš

Luga par karali un sešām sievietēm viņa 
dzīvē - par vēsturiskām personām un 
notikumiem, būtībā iztirzā daudzas 

mūsdienīgas politiskas, sociālas un ētiskas 
problēmas, kas nav atrisinātas joprojām un 

arī šodien izrādās apbrīnojami aktuālas. 
Neskatoties uz to, tajā ir gan smiekli, gan 

asaras, gan kaislības un erotika

Biļetes: Ls 3-6 
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā) 

 www.bilesuparadize.lv

31. mArtĀ PlkSt. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Vokālo ansambļu saiets  
„Tik pie Gaujas”

Biļetes uz koncertu : Ls 2 
Kultūras centra kasē

5. APrĪlĪ PlkSt. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes 

audzēkņu deju koncerts

8. APrĪlĪ PlkSt. 16.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Lieldienu lielkoncerts 
Latvijas Universitātes TDA „Dancis” 

 (vad. Rolands Juraševskis) 
TDA „Uguntiņa” un viesi 

Biļetes : Ls 1-2 Kultūras centra kasē

12. APrĪlĪ PlkSt. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
NBS bigbenda  

20 gadu jubilejas koncerts 
Solists Edijs Šnipke

Biļetes: Ls 2-4 
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā) 

 www.bilesuparadize.lv

20. APrĪlĪ PlkSt. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ 

Dziesmas sievietei, mīlestībai un 
pavasarim koncertprogrammā  

„Bez skaistām sievietēm  
nav dzīvot vērts” 

Gaidot pavasari, kad vēji raisa ziedu krāsas un 
sirdī skan spoža un trauksmaina mīlas melodija, 

top jauna koncertprogramma ar brīnišķīgu 
dziesmu buķeti un intriģējošu nosaukumu - „Bez 
skaistām sievietēm nav dzīvot vērts...” Populāras, 

draiskas un tautā iemīļotas dziesmu spēļu „Īsa 
pamācība mīlēšanā”, „Mucenieks un muceniece”, 

„Vella kalpi”, „Zaļā pļavā”, teātra izrāžu „Trīnes 
grēki”, „No saldenās pudeles”, „Tobago”, „Māsa 

Kerija”, „Vella būšana”, „Šveiks”, operu un operešu 
„Traviata”, „Rigoleto”, ”Silva”, „Jautrā atraitne”, 

„Sikspārnis”, „Meldermeitiņa” melodijas, 

neapolitāņu dziesmas, kā arī pasaules labāko 
mūziklu „Operas spoks”, „Kaķi”, „Jēzus Kristus 
Superzvaigzne”, „Parīzes Dievmātes katedrāle”  

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 
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 

(Nīderlande). Grupa aktīvi koncertē  
Nīderlandē un Beļģijā. 

Biļetes: Ls 2-5 
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā) 

 www.bilesuparadize.lv
„BIĻEŠU PARADĪZES” (Kultūras centra) 

kases darba laiks: 
O:   9.00-13.00 • T:   15.00-20.00 

C:   9.00-13.00 • PIEKTD.:  16.00-21.00 
STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM 

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

90 gadu jubileju svin
Arvīds Krūms 

85 gadu jubileju svin
Elīna Batraka

80 gadu jubileju svin
Nadežda Bērziņa

Ida Sļusareva

75 gadu jubileju svin
Maiga Pētersone
Janīna Blaževiča

Rita Česone
Stanislav Levchenko

Valija Polikašina
Abiks Rozentāls
Pēteris Salmanis
Jadviga Sivcova

Intis Vēveris

70 gadu jubileju svin
Vladimirs Givoins

Valentīna Janevica
Olga Krasnožona 

Skaidrīte Miķelsone
Jānis Strods

Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
marta mēneša jubilāriem !

RokdaRbnieču 

pulciņš „Ādažnieces”  

aicina ikvienu, kas grib apgūt 

jaunus rokdarbu tehnikas 

veidus un dalīties pieredzē, 

pievienoties mūsu pulkam. 

Kontakttālrunis 29444371, 

Biruta

pensionĀRu un 

RepResēto lieldienu 

pasĀkums  

notiks š.g.  10. aprīlī  

plkst. 14.00.  

Ādažu kultūras centrā,  

Gaujas ielā   33A. 

Pensionāru padome

24. martā plkst.11.00 – 15.00 

Ādažos, Gaujas ielā 4,  

2.  stāvā  

ogRes tRikotĀžas, 

kokvilnas veļas, 

gultas veļas un 

dzijas izstĀde – 

pĀRdošana 

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

lIeldIenu lAIkA dIevkAlPojumI  
ĀdAžu mIlItĀrAjĀ bĀzē

Katoļu dievkalpojumi
Svētdien, 1. aprīlī, Pūpolu svētdienas  

Sv. Mise plkst. 15.00
Pūpolu un palmu zaru svētīšana

Svētdien, 8. aprīlī, Lieldienu 
dievkalpojums plkst. 13.30

Līdzpaņemtās Lieldienu maltītes 
pasvētīšana

Pareizticīgo dievkalpojumi
Sestdien, 24. martā plkst. 11.00, Eļļas 
svaidīšanas sakramenta dievkalpojums

Svētdien, 15. aprīlī plkst. 12.00, 
Lieldienu dievkalpojums

Tuvāka informācija 26434830


