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Pirmo reizi Latvijā tautas skaitīšana arī internetā

Ilze Palma un
Daiga Karlsone,

tautas skaitīšanas projekta
reģionālās koordinatores Siguldā

Aicinām ikvienu Ādažu novada iedzīvo
tāju dot savu ieguldījumu un piedalīties
2011. gada tautas skaitīšanā!
Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais statistikas projekts, un tā visā
pasaulē notiek reizi desmit gados. Pēdējā
tautas skaitīšana Latvijā bija 2000. gadā.
Mūsu valsts vēstures lappuses rāda, ka
pirmā tautas skaitīšana tika veikta
Kurzemē jau 1863. gadā, bet Vidzemes
pilsētās – 1867. gadā.
Šogad Latvijā tā norisināsies divos posmos. No 1. līdz 10. martam ikviens
Latvijas iedzīvotājs varēs aizpildīt anketu
internetā. No 17. marta līdz 31. maijam
tautas skaitītāji ieradīsies mājās pie tiem
iedzīvotājiem, par kuriem internetā anketas nebūs aizpildītas. Iedzīvotājiem, kuri
ārpus Latvijas dzīvo ilgāk par gadu, tautas
skaitīšanā nebūs jāpiedalās.
Pirmo reizi Latvijā ikviens varēs sniegt
ziņas par sevi un saviem ģimenes locekļiem, aizpildot anketu internetā. Līdz ar to
katram iedzīvotājam būs iespēja izdarīt to
sev ērtā laikā un veidā.
Kā varēs aizpildīt anketu internetā?
Mājaslapā www.tautasskaitisana.lv būs
atrodama saite uz tautas skaitīšanas anketu. Lai piekļūtu šai anketai, jāievada savs
personas kods un pases numurs vai
e-paraksts, vai arī internetbankas identifikatori.
Gadījumā, ja dators un internets jums
nav pieejams, tad marta sākumā droši
varat doties uz tuvāko bibliotēku (Gaujas
ielā 30, Ādažos), neaizmirstot paņemt
līdzi pases datus. Visas Latvijas bibliotēkas saviem apmeklētājiem piedāvā interneta un datoru izmantošanu bez maksas.
Arī bibliotekāri ir informēti par šo valstiski svarīgo projektu. Neskaidrību gadījumā varat zvanīt uz Centrālās statistikas

pārvaldes bezmaksas informatīvo tālruni
80000777.
Anketu internetā varēsiet aizpildīt arī
par saviem ģimenes locekļiem, pirms tam
noskaidrojot viņu personas kodus.
Vai jūsu sniegtie dati būs drošībā?
Atbilstoši likumos noteiktajām prasībām
2011. gada tautas skaitīšanas laikā iegūtajai informācijai tiks nodrošināta individuālo statistisko datu konfidencialitāte par
katru personu un mājsaimniecību. Turklāt
katrs tautas skaitītājs būs personīgi atbildīgs par jūsu sniegto atbilžu konfidencialitāti un datu aizsardzības noteikumu
ievērošanu. To garantē Tautas skaitīšanas
likums, Valsts statistikas likums un Fizisko
personu datu aizsardzības likums.
Lai pārliecinātos, ka pie jums tiešām
ieradies tautas skaitītājs, palūdziet viņu
uzrādīt apliecību ar fotogrāfiju. Ja tomēr
rodas šaubas, zvaniet uz iepriekš minēto
bezmaksas informatīvo tālruni.

Kāpēc vajadzīga tautas skaitīšana?
Tautas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu informāciju par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodarbošanos, migrāciju un iedzīvotāju mājokļiem. Iegūtie dati ir nozīmīgi tautsaimniecības un uzņēmējdarbības plānošanai, ekonomiskās, sociālās un vides politikas veidošanai, zinātnisko pētījumu veikšanai, informēšanai par demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, mājokļu, izglītības un citiem jautājumiem.
Plašāku informāciju varat atrast Tautas
skaitīšanas (www.tautasskaitisana.lv) un
Centrālās statistikas pārvaldes (www.csb.
gov.lv) mājas lapās. Ja vēlaties uzzināt, ko
prasīs tautas skaitītājs, tad precīzus jautājumus meklējiet Ministru kabineta 02.06.
2008. noteikumos Nr. 384 „Noteikumi par
2011. gada tautas skaitīšanas programmu”.
Atcerieties, ka, piedaloties tautas
skaitīšanā, Jūs liekat valstij ar jums
rēķināties.

„Skaistāks kā dzīve ir dzīves sapnis”
Tā vēsta atziņa, kuru Anna Auziņa
pierakstījusi uz savas jaunības dienu
fotogrāfijas 1931. gadā. 2011. gada
2. februāris ir Annas Auziņas
100. dzimšanas diena.
Novada vārdā gaviļnieci sveikt
ieradās Ādažu novada domes pārstāv
ji Pēteris Balzāns, Aija Blaževiča un
Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze.
Viesus sagaidīja jubilāres meitas Aija
un Ilga. Rādot rūpīgi glabātās fotog
rāfijas, tiek pavērti aizbīdņi atmiņu
slūžām. Sarunas raisās par Annas
kundzes jaunības dienām Sunākstē,
par vienīgo un līdz mūža galam – vīru
Jāni Auziņu, par grūtā darba gaitām
un par to, kas tomēr skaistāks – dzīve
vai dzīves sapnis.
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2011. gada 15. februāris

Ādažu novada domes lēmumi 2011. gada 25. janvārī
Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
 Par maksas noteikšanu Kadagas pirms
skolas izglītības iestādes baseina pakalpo
jumiem
Dome nolēma
1. Noteikt maksu par Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes baseina izmantošanu
ārpus nodarbībām šādā apmērā:
1.1. grupai (līdz 5 bērniem) 10 Ls stundā.
2. Galīgo
maksu
sastāda
pie
p. 1.1. noteiktās maksas pieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kāds ir noteikts spēkā
esošajos Latvijas normatīvajos aktos.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada
1. februāri.
 Par telpu nomu Kadagas ciemata katlu
mājā
1. Iznomāt SIA „BALTENEKO” telpas
100 m² platībā uz 10 gadiem Kadagas katlu
mājā, Ādažu novadā, koģenerācijas stacijas
un divu koksnes granulu katlu uzstādīšanai.
2. Noteikt nomas maksu 0,50 Ls/m²
mēnesī, neieskaitot PVN.
 Par Ādažu novada domes Juridiskās un
iepirkuma daļas reglamenta apstiprināša
nu un vadītāja iecelšanu
1. Apstiprināt Ādažu novada domes
Juridiskās un iepirkuma daļas reglamentu.

Aivars Dundurs, projektu vadītājs
Ādažu novada dome ir saņēmusi labu ziņu no
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas. Atbalstīts domes virzītais projekts
„Ādažu vidusskolas ēkas zemas enerģijas patēriņa energoefektīva renovācija, izmantojot videi
draudzīgus būvmateriālus un izstrādājumus”,
kas bija iesniegts projektu konkursam„Kompleksi
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldības ēkās”.
Projekta pieteikuma dokumentāciju sagatavoja SIA
„Delta Urban”. Lūdzām uzņēmuma valdes locekli
Gundaru Krievu komentēt, ko šis projekts nozīmē un ko
dos novada iedzīvotājiem.
- Pirmkārt, jau jāapsveic gan domes deputāti, kas
vienbalsīgi atbalstīja šo projektu, gan domes darbinieki, kas palīdzēja sagatavot projekta pieteikumu konkursam. Šis tiešām bija projektu konkurss, un apstiprinā-

2. Iecelt par Ādažu novada Juridiskās un
iepirkuma daļas vadītāju Everitu Kāpu.
3. Lēmums stājas spēkā ar 2011.gada
1. februāri.
 Par Ādažu novada domes personāla
vadītāja iecelšanu
Dome nolēma iecelt par Ādažu novada
domes personāla vadītāju Lailu Raiskumu.
 Par pašvaldības līdzfinansējuma pie
šķiršanu bērniem, kuri apmeklē privātās
pirmsskolas izglītības iestādes
1. Piešķirt domes līdzfinansējumu
2011. gadā 50 Ls mēnesī bērniem, kuri apmeklē licencētu privāto pirmsskolas izglītības
iestādi, noslēdzot vienošanos ar attiecīgo izglītības iestādi par pakalpojumu sniegšanu.
2. Lēmums piemērojams ar 2011. gada
1. janvāri.
 Par zemes nomas priekšlīguma slēgšanu
Ādažu novada dome izskatīja SIA „Adazi
Bio Power” iesniegumu, kurā lūgts noslēgt
priekšlīgumu par zemes gabala nomu 0,41 ha
platībā (Kadagas NAI teritorija), lai varētu
uzsākt publisko apspriešanu par biogāzes
iekārtu izbūvi.
Dome nolēma noslēgt ar SIA „Adazi Bio
Power” priekšlīgumu zemes nomas līguma
noslēgšanai par zemes gabala „Kadagas attīrīšanas ietaises” daļu 0,41 ha platībā saskaņā
ar grafisko pielikumu, saskaņā ar Lēmuma

pielikumu (Priekšlīgums zemes nomas līgumam).
 Par telpu nomu
Dome nolēma
1. Pagarināt 22.09.2004. Nekustamā īpašuma daļas nomas līguma, kas noslēgts starp
Ādažu novada domi un biedrību „Privātā
Vidusskola ĀBVS”, termiņu un noteikt to
līdz 31.12.2011.
2. Veikt grozījumus 22.09.2004. Nekus
tamā īpašuma daļas nomas līgumā, nosakot
nomas maksu 249,56 Ls mēnesī, neieskaitot
PVN.
 Par valsts nodevas atvieglojumu piemē
rošanu
Dome nolēma piemērot valsts nodevas
atvieglojumu 100% apmērā Ādažu novadā
deklarētajiem LR pilsoņiem par paraksta
īstuma apliecināšanu Ādažu novada bāriņtiesā grozījumu ierosināšanai LR Satversmes
112.panta grozījumam un Pārejas noteikumam, kas paredz no 2012.gada 1.septembra
pakāpenisku pāreju valsts finansētajās skolās
bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo
izglītību valsts valodā.
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.

Labās ziņas
jums ir izcīnīts ļoti sīvā konkurencē. Konkursam pieteikto projektu kopējā summa piecas reizes pārsniedza
pieejamo Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI)
finansējumu. Ādažu vidusskolas renovācijas projekta
kopējās izmaksas sastāda 627 376 Ls, no kurām 85%,
jeb 533 270 Ls ir KPFI līdzfinansējums un 15%, t.i.
94 106 Ls ir pašvaldības līdzfinansējums.
Projekta realizācijas rezultātā galvenie ieguvēji būs
ādažnieku jaunā paaudze – tagadējie un nākamie
vidusskolas skolnieki. Izstrādātais renovācijas projekts
paredz šādus darbus: ārsienu siltināšanu; cokola siltināšanu un apmales atjaunošanu; jumta logu nomaiņu;
jumta siltināšanu; veco koka logu nomaiņu; elektroapgaismojuma renovāciju; ventilācijas sistēmas renovāciju; siltā ūdens sagatavošanas siltumsūkņu uzstādīšanu;
siltumapgādes un apkures sistēmas renovāciju.
Ieguvēji būs arī novada nodokļu maksātāji, jo renovācijas rezultātā apkures izmaksas samazināsies divas

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».
2011. gada 15. februāris
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440.
Iespiests A/S McĀbols

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

reizes un elektrības izmaksas samazināsies par 30%.
Tagad ir veikts pirmais solis projekta realizācijā – ir
apstiprināts projekta pieteikums un iegūta iespēja
saņemt KPFI līdzfinansējumu. Pats svarīgākais vēl
priekšā – jāizstrādā renovācijas tehniskais projekts un
kvalitatīvi jāveic būvdarbi. Esmu pārliecināts, ka Ādažu
pašvaldībai ir gana pieredzes, zināšanu un vēlmes šo
projektu sekmīgi realizēt.
Nobeigumā, gribu apliecināt, ka, realizējot šo projektu, ādažnieki varēs būt lepni par savu vidusskolas
ēku, jo tā būs pirmā Latvijā tik liela un sarežģīta zemas
enerģijas patēriņa ēka, kas ekspluatācijā minimāli piesārņos vidi un izmantos atjaunojamās enerģijas, vienlaicīgi skolniekiem nodrošinot augstākās komforta
prasības. Tas būs kā apliecinājums, ka Ādažu novads ir
par ilgtspējīgu attīstību – attīstību, kas atbilst šodienas
vajadzībām, neapdraudot turpmāko paaudžu spēju
dzīvot atbilstoši savām vajadzībām.
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta
autors, intervijās arī intervējamais.

2011. gada 15. februāris
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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
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Norādāmā informācija

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 1.janvārī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1140 „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumos Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” ir noteikts, ka
„ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
mēnešu laikā nepārsniedz 90 latus”. Līdz ar to pašvaldībai vairs nav tiesības noteikt citu ienākumu līmeni, pie kāda
ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu;
1.2.2. 2011.gada 1.janvārī, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1096 „Noteikumi par minimālo mēneša darba algu un
minimālo stundas tarifu likmi” minimālā darba alga valstī ir noteikta Ls 200 mēnesī. Noteikumu izmaiņas
nepieciešamas, lai būtu iespējams iekļauties 2011.gada apstiprinātajā budžetā, kur sociālajiem pabalstiem paredzēti
ir 133 000 Ls. Līdz ar to, lai iegūtu maznodrošinātās personas (ģimenes) statusu, ienākuma līmenis uz vienu
ģimenes locekli saglabājas 2010.gada līmenī. Ja 2011.gadā maznodrošinātas ģimenes (personas) ienākumi būtu
162 Ls mēnesī, pašvaldības izdevumi dzīvokļu pabalstam iekļautos 2011.gada apstiprinātajā budžetā.
Īss projekta satura
2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus (attiecīgi arī apstiprināt noteikumu grozījumus) par pašvaldības
izklāsts
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, pašvaldības reglamentē saistošajos noteikumos;
2.2. saistošo noteikumu mērķis ir:
2.2.1. sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai
apmierinātu to pamatvajadzības;
2.2.2. noteikt pie kādiem ienākumiem ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu.
Informācija par plānoto 3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;
projekta ietekmi uz
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai
pašvaldības budžetu
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Informācija par plānoto 4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvā teritorijā deklarētās
projekta ietekmi uz
personas;
sabiedrību
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, kurai pienākas sociālā palīdzība. Tiesiskais
(mērķgrupām) un
regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt informāciju,
uzņēmējdarbības vidi
veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu;.
pašvaldības teritorijā
4.3 saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Informācija par
5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests;
administratīvajām
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamo darbību līdzšinējo
procedūrām
kārtību.
Informācija par
6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem;
konsultācijām ar
6.2. pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Domes sēdē un publicēšanas
privātpersonām
pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, būtiskākos no tiem, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Noteikumi Nr. 3

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 25. janvāra
sēdes lēmumu, protokols Nr.2§3.13 Ādažos

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010.
saistošajos noteikumos Nr.2 „SAISTOŠIE
NOTEIKUMI PAR SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU ĀDAŽU NOVADĀ”
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
Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2
„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” šādus
grozījumus:
1. Izteikt p. 7 šādā redakcijā:
7. „Ģimene (persona) ir atzīstama par trūcīgu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem”.
2. Izteikt p. 8 šādā redakcijā:
8. „Ģimene (persona) ir atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz LVL 162.00 mēnesī.”
3. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu
Vēstis”.

Noteikumi Nr. 4

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 25. janvāra
sēdes lēmumu, protokols Nr. 2§4 Ādažos

Grozījumi Ādažu novada domes 25.08.2009.
saistošajos noteikumos Nr. 25 „ĀDAŽU
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 23. pantu, 24. pantu
un 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.
Papildināt nolikumu ar jaunu IV.¹ nodaļu šādā redakcijā:
IV.¹ KONSULTĒŠANĀS AR PRIVĀTPERSONĀM SAISTOŠO NOTEIKUMU IZSTRĀDĒ
71¹. Pašvaldība publicē oficiālajā mājas lapā internetā saistošo noteikumu projektu un paskaidrojuma rakstu divu darbdienu laikā pēc attiecīgās komitejas sēdes, kurā šie saistošie noteikumi
ir izskatīti un tiek virzīti apstiprināšanai domes sēdē.
71.² Privātpersona rakstiski iesniedz priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu trīs darba
dienu laikā pēc to publikācijas mājas lapā, nosūtot uz paskaidrojuma rakstā minēto e-pasta
adresi vai iesniedzot pašvaldības kancelejā, Gaujas ielā 33A (3. stāvā), Ādažos, Ādažu novadā.
71.³ Domes jurists izvērtē iesniegtos priekšlikumus un,
– ja ir iesniegti priekšlikumi, noteikumu projektu kopā ar priekšlikumiem nodod izskatīšanai
attiecīgajai komitejai un saistošo noteikumu projekta gala redakcijas caurlūkošanai;
– ja nav iesniegti priekšlikumi, tad saistošo noteikumu projekts kopā ar paskaidrojuma rakstu
tiek sagatavots izskatīšanai un apstiprināšanai domes sēdē.
2. Grozījumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
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Ādažu novada domes pamatbudžets 2011. gadam
Ieņēmumu daļa
Nr.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.

Sadaļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
pārskata gada
iepriekšējā gada
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
pārskata gada
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
pārskata gada
iepriekšējo gadu parādi
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas
valsts nodevas
pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Nīderlandes fonds (projekts “Sabiedrība ar
dvēseli”)
citi nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
pārdošana
zemes īpašuma pārdošana
pašvaldības mantas realizācija
Valsts budžeta transferti
dotācija mākslas skolas algām
dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)
t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība
t.sk.: - skolotāju algām
t.sk.: - interešu izglītība
dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai
dotācija sporta skolai
dotācija 1. klases skolēnu ēdināšanai
dotācija nodarbinātības pasākumiem

2011. gada
plāns
3 624 710
3 624 710
0
471 259
451 259
20 000
204 655
194 655
10 000
10 000
22 500
2 500
20 000
10 000
3 514
3 514
0
0
0
0
1 109 772
91 336
829 340
105 060
692 364
31 916
0
29 419
14 296
62 887

Nr.p.k.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.13.1.
9.13.2.
9.13.3.
9.13.3.
10.
10.1.
10.1.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.

Sadaļa
dotācija bibliotēkai-internets
dotācija mācību grāmatām
dotācija Izglītības sadarbības programmai
“Comenius”
garantētā minimālā ienākuma (GMI)
pabalsts
līdzekļi neparedzētiem izdevumiem - plūdi
iestāžu uzturēšanas izdevumu transferts
ES struktūrfondu līdzekļi
t.sk.:- Norvēģu divpusējais finanšu
instruments
t.sk.:- dabas zinību kabineti vidusskolai
ESF Administratīvās kapacitātes
stiprināšana
Ādažu vidusskolas informatizācija
LEADER
Pašvaldību budžeta transferti
no citām pašvaldībām izglītības funkciju
nodrošināšanai
t.sk.:- ĀBVS PII
kultūras funkciju nodrošināšanai (Dziesmu
svētki)
Budžeta iestāžu ieņēmumi
maksa par izglītības pakalpojumiem
ieņēmumi par nomu un īri
budžeta iestāžu maksas pakalpojumi
pārējie ieņēmumi
Valsts Kases kredīts
budžeta un finanšu vadībai
projektiem
Finanšu stabilizācijas aizdevums
Kopā ieņēmumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā

2011. gada
plāns
480
636
157
14 600
0
0
66 621
0
30 011
9 250
15 665
11 695
150 000
150 000
32 000
0
316 700
10 000
26 700
250 000
30 000
1 140 665
0
1 140 665
0
7 063 775
836 063

Izdevumu daļa
Nr.p.k.
1.

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

2.
2.1.
3.
3.1.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

Sadaļa
Vispārējie vadības dienesti
pārvalde
funkcijas nodrošināšana
nomas maksa
uzturēšanas izdevumi
t.sk.- komunālie maksājumi
deputāti
administratīvā komisija
vēlēšanu komisija
aizņēmumu procentu maksājumi
Iemaksas PFIF
iemaksas PFIF
Pārējie vispārēja rakstura transferti
izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Sabiedriskā kārtība un drošība (ĀGD)
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Būvvalde
Attīstības un informācijas daļa
nodaļa
projekts (Administratīvās ēkas FEP)
projekts (Nīderlandes fonds)
projekts (KF ūdenssaimniecība)
projekts (ERAF satiksmes drošības
uzlabojumi)

2011. gada
plāns
646 375
447 300
325 937
75 204
46 159
9 789
23 550
10 225
0
165 300
534 700
534 700
132 000
132 000
140 400
1 486 735
89 000
1 177 130
68 200
0
7 028
936 885
158 342

Nr.p.k.

5.2.5.
5.3.
5.4.
6.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.3.1.
7.1.4.
7.2.
7.3.
7.4.
7.4.1.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.2.1.
8.
8.1.

Sadaļa
projekts (Kanalizācijas sistēmas izbūve
apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā
Baltezera)
Objektu apsaimniekošana un uzturēšana
Lauku atbalsta dienestam
Veselība (Ādažu slimnīca)
Atpūta, kultūra un reliģija
kultūras un radošās izglītības centrs
kultūras funkcijas nodrošināšana
t.sk.: - domes finansējums
nomas maksa
uzturēšana
t.sk.: komunālie maksājumi
mūžizglītība
Kultūrizglītības centrs
Bibliotēka
Sporta skola
dotācijas
Sporta centrs
sporta funkcijas nodrošināšana
uzturēšanas izdevumi
t.sk.:- komunālie maksājumi
Izglītība
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par
izglītības iestāžu pakalpojumiem

2011. gada
plāns

6 675
220 000
605
0
504 161
318 215
111 419
111 419
128 473
75 453
16 723
2 870
0
11 500
52 646
29 419
121 800
85 965
35 835
30 500
2 706 986
170 000
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Nr.p.k.

Sadaļa

8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.2.1.
8.2.2.
8.2.2.1.
8.2.2.2.
8.2.2.3.
8.2.3.
8.3.
8.3.1.
8.3.1.1.
8.3.1.2.
8.3.1.2.1.
8.3.2.
8.3.2.1.
8.3.2.2.
8.3.2.3.
8.3.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.1.1.
8.4.1.1.1
8.4.1.1.2
8.4.1.2.

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
izglītības funkcijas nodrošināšana
t.sk.: - Domes finansējums
t.sk.: - mērķdotācijas
t.sk. piecgadīgo bērnu apmācība
uzturēšana
t.sk.: - atalgojums
t.sk.: - komunālie maksājumi
t.sk.: - pārējās uzturēšanas izmaksas
ēdināšana
Kadagas PII
izglītības funkcijas nodrošināšana
t.sk.: - Domes finansējums
t.sk.: - mērķdotācijas
t.sk.:- piecgadīgo bērnu apmācība
uzturēšana
t.sk.: - atalgojums
t.sk.: - komunālie maksājumi
t.sk.: - pārējas uzturēšanas izmaksas
ēdināšana
Privātās izglītības iestādes
ĀBVS
t.sk.:- ĀBVS PII
t.sk.: - piecgadīgo bēnu apmācība
t.sk.: - Domes finansējums (Ls 50)
t.sk.:- ĀBVS vidusskola
t.sk.: - Ādažu domes līdzfinansējums
izglītojamiem
t.sk.: - dotācija ēdināšanai,
mērķdotācijas
t.sk.: - transfērs no citām pašvaldībām
par izglītojamiem
t.sk:. - Domes finansētie izdevumi
Pārējās privātās PII
t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība
t.sk.: - Domes finansējums (Ls 50)
Ādažu vidusskola
izglītības funkcijas nodrošināšana
t.sk.: - mērķdotācijas
t.sk.: - skolotāji

8.4.1.2.1
8.4.1.2.2
8.4.1.2.3
8.4.1.2.4
8.4.2.
8.4.2.1.
8.4.2.2.
8.5.
8.5.1.
8.5.1.1.
8.5.1.1.1.

2011. gada
plāns
536 200
287 441
221 594
65 847
65 847
161 189
85 704
55 917
19 568
87 570
310 080
152 777
130 582
22 195
22 195
112 703
71 076
35 500
6 127
44 600
118 515
88 025
18 338
8 138
10 200
69 687
36 035
1 462
32 100
90
30 490
2 220
28 270
1 136 625
816 917
730 939
692 364
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Nr.p.k.

Sadaļa

8.5.1.1.2.
8.5.1.1.3.
8.5.1.2.
8.5.2.
8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.
8.5.6.1.
8.5.6.2.
8.5.6.3.
8.6.
8.6.1.
8.6.1.1.
8.6.1.2.
8.6.2.
8.6.2.1.
8.6.3.
8.6.4.
8.7.

t.sk.: - pulciņi
t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība
t.sk.: - Domes dotācija
uzturēšana
t.sk.: - atalgojums
t.sk.: - komunālie maksājumi
dotācijas ēdināšanai
dotācijas grāmatām
dotācijas Dziesmusvētkiem
projekti
t. sk.:- dabas zinību kabineti
t. sk.:- vidusskolas informatizācija
t. sk.:- Leader
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
izglītības funkcijas nodrošināšana
t.sk.: - mērķdotācijas
t.sk.: - Domes finansējums
uzturēšana
t.sk.:- komunālie maksājumi
nomas maksa
projekti (LEADER)
Pierīgas izglītības un sporta pārvalde
Sociālā aizsardzība
Sociālais dienests
sociālās funkcijas nodrošināšana
t.sk.: - pabalsti
t.sk.: - mērķdotācijas
uzturēšana
t.sk.:- komunālie maksājumi
Stipendiāti / bezdarbnieki
t.sk.: - mērķdotācijas
Bāriņtiesa
Kredītu pamatsummas atmaksa
Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā
SIA “Gaujas centrs”
SIA “Ādažu slimnīca”
SIA “Ādažu namsaimnieks
Kopā izdevumi
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.1.1.1.1
9.1.2.
9.1.2.1.
9.2.
9.3.
10.
11.
11.1.
11.2.
11.3.

Ādažu novada domes
specbudžets 2011. gadam
30 000,00 Ls
80 036,00 Ls
0,00 Ls

2. Noteikt Ādažu novada domes specbudžeta izdevumu daļu 2011.gadam kopā
izdevumos 110 036,00 Ls t.sk.
Dabas resursu nodoklis
Auto ceļu fonds
Specbudžeta atlikums gada sākumā

3. Ziedojumi un dāvinājumi 2011.gadam
Ieņēmumi 1300,00 Ls

30 000,00 Ls
80 036,00 Ls
0,00 Ls

Ziedojumi
Atlikums

500,00 Ls
800,00 Ls

Ziedojumi
Atlikums

1300,00 Ls
0,00 Ls

Izdevumi 1300,00 Ls

18 262
1 092 458
332 829
300 850
31 979
0
7 855 726
44 112

LAUKSAIMNIEKIEM!

1. Noteikt Ādažu novada domes specbudžeta ieņēmumu daļu 2011.gadam kopā
ieņēmumos 110 036,00 Ls, t.sk.
Dabas resursu nodoklis
Auto ceļu fonds
Specbudžeta atlikums gada sākumā

2011. gada
plāns
31 916
6 659
85 978
265 208
172 748
73 150
12 834
636
0
41 030
14 441
15 665
10 924
425 940
240 852
91 336
149 516
67 316
14 276
109 672
8 100
9 626
279 082
195 320
191 834
132 956
14 600
3 486
3 000
65 500

Lauku atbalsta speciāliste aicina
lauksaimniekus – uzņēmējus uz
semināru š.g. 18. februārī plkst.
11.00 Gaujas ielā 33A,
Ādažos, Kultūras un izglītības
centra Ceriņu zālē.
Diskutēsim par:
•

2011. gada izmaiņām nodokļu
sistēmā;

•

valsts un ES finansējuma
saņemšanas iespējām 2011.
gadam;

•

elektroniskās deklarēšanās sistēmu
un tās pielietošanu.

Vallija Ošiņa 67997657, 26403177
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Noteikumi Nr. 1

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 20. janvāra sēdes lēmumu, protokols Nr.1§1
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.p., likumu „Par budžetu un finansu vadību”, likumu „Par Valsts
budžetu 2011.gadam”, Ministru Kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumiem Nr.1180 „Noteikumi par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2011.gadā”

Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2011.gadā
1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2011.gada 1.janvārī Ls 836`063
apmērā, pamatbudžetu 2011.gadam ieņēmumos Ls 7`063`775 apmērā un izdevumos Ls 7`855`726, saskaņā ar 1. pielikumu.
2. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības finanšu līdzekļu atlikumu speciālajā
budžetā uz 2011. gada 1.janvāri īpašiem
mērķiem iezīmētiem līdzekļiem 0 Ls apmērā, bet ziedojumiem un dāvinājumiem
Ls 800 apmērā, speciālo budžetu īpašiem
mērķiem iezīmētiem līdzekļiem 2011. gadam
ieņēmumos Ls 110`036 apmērā un izdevumos Ls 110`036 apmērā, ziedojumiem un
dāvinājumiem 2011. gadam ieņēmumos
Ls 500 un izdevumos Ls 1’300, saskaņā ar
2. pielikumu.
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.
4. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības maksimālo aizņēmuma summu
Stabilizācijas projekta 1.kārtas 2.posmam ne
vairāk kā Ls 500’000 apmērā kavēto kreditoru segšanai, saskaņā ar 4.pielikumu.
5. Ādažu novada domes Finanšu komiteja ir pilnvarota apstiprināt pašvaldības
struktūrvienību ieņēmumu – izdevumu
tāmes apstiprinātā budžeta ietvaros saskaņā
ar spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem par budžeta ieņēmumu, izdevumu
un finansēšanas klasifikāciju atbilstoši izdevumu funkcionālajām kategorijām mēneša
laikā pēc pašvaldības budžeta apstiprināšanas domes sēdē.
6. Ādažu novada domes Finanšu komiteja ir tiesīga lemt par grozījumiem Ādažu
novada pašvaldības 2011.gada budžetā
ieņēmumu un izdevumu klasifikācijas kodu
griezumā.

7. Ādažu novada domes Finanšu komiteja ir tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu
neparedzētiem gadījumiem 2011.gada
budžeta rezerves fonda ietvaros, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
8. Ādažu novada domes finansists
budžeta ieņēmumu daļas neizpildes gadījumā rosina domes izpilddirektoru samazināt struktūrvienībām atvērto finansējumu proporcionāli budžeta ieņēmumu
izpildei.
9. Noteikt, ka struktūrvienību vadītāji
ir atbildīgi par budžeta disciplīnas ievērošanu un nepieciešamības gadījumā iesniedz
priekšlikumus budžeta grozījumiem struktūrvienību tāmēs.
10. Līdz stabilizācijas procesa pabeigšanai, veicot izmaiņas pašvaldības budžetā
pirms jautājuma iesniegšanas izskatīšanai
Ādažu novada domes Finanšu komitejā, tās
ir jāsaskaņo ar Finanšu ministrijas iecelto
stabilizācijas procesa uzraugu.

„Sabiedrība ar dvēseli” Ādažos turpināsies arī 2011. gadā

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

2010. gadā Ādažos pirmo reizi tika īstenots
KNHM fonda projektu konkurss
„Sabiedrība ar dvēseli”, kura mērķis ir uzla
bot dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan sociā
lajā jomā Ādažu novadā, veicināt Ādažu
novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību
par savu dzīves vidi.
Konkursa ietvaros savas idejas īstenoja
11 projektu grupas. Par to, kādi ir viņu
sasniegumi un gūtie secinājumi, ikviens
varēja pārliecināties, apmeklējot projektu
konkursa noslēguma pasākumu Ādažos
2010. gada decembrī. Projektu rezultāti ir
apskatāmi arī šobrīd – labiekārtotie vai no
jauna izveidotie bērnu, sporta un atpūtas
laukumi Kadagā, Podniekos un Baltezerā,
rekonstruētās kāpņu telpas Ādažos,
Jaunbērziņos un Kadagā, labiekārtotais

Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parka celiņš,
iekārtotā atpūtas telpa Ādažu mākslas un
mūzikas skolā, izveidotās „tropu mājiņas” 3
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes grupiņās, izveidotie pirmie darbi foto arhīva
„Ādaži, Ādažu cilvēki” veidošanā, kā arī
uzšūtie skaistie skatuves tērpi jauniešu
korim.
Vēl viens KNHM fonda konkursa noslēguma pasākums, bet jau daudz plašākā
mērogā notika šī gada janvārī Lielvārdē. Tur
savus projektus prezentēja labākās projektu
grupas no visām Latvijas pašvaldībām,
kurās tika īstenots projektu konkurss
„Sabiedrība ar dvēseli 2010”.
Tā kā Ādažu novadā par labāko projektu
tika atzīts jauniešu kora „Mundus” projekts
„Jauniešu kora „Mundus” skatuves tērpu
šūšana”, uz Lielvārdi devās vairāki desmiti
kora dalībnieku. Salīdzinot ar pārējām projektu grupām, ādažnieku uzstāšanās
Lielvārdes pasākuma organizētājiem un
apmeklētājiem bija trīs reizes iespaidīgāka,
jo „Mundus” ne tikai pastāstīja par savu
projektu (kā to darīja visi), bet arī node-

monstrēja savus darinātos tērpus un izpildīja skaistu dziesmu.
Ar prieku paziņojam, ka „Sabiedrība ar
dvēseli” Ādažos turpināsies arī 2011. gadā.
Atbilstoši KNHM fonda darbības stratēģijai fonds ar katru nākamo savas darbības
gadu konkrētā teritorijā samazina savu
atbalsta intensitāti un 2011. gadā fonda
līdzfinansējums būs 50% (kā zināms, 2010.
gadā KNHM finansēja 100% no attiecināmajām izmaksām). Tomēr, pateicoties pašvaldības atbalstam (Ādažu novada dome
apņemas nodrošināt atlikušos 50% no attiecināmajām izmaksām), potenciālās projektu grupas arī šogad varēs īstenot projektus
neieguldot savu līdzfinansējumu.
Projektu konkursa uzsaukums, t.i.,
projektu pieteikumu pieņemšanas
sākums plānots martā, un pieteikumi tiks
pieņemti 1 mēnesi. Lai palīdzētu sagata
voties pieteikumu noformēšanai, intere
sentiem Ādažu kultūras un radošās izglī
tības centra Ceriņu zālē tiks rīkots infor
matīvs seminārs par pieteikuma veidlapas
aizpildīšanu.
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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

2.

Īss projekta satura izklāsts

3.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

4.

5.
6.

Norādāmā informācija
1.1 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 2010. gada 1. oktobrī ir stājušies spēkā grozījumi likumā, norādot jaunu kārtību saistošo noteikumu izstrādē un dokumentu
publicēšanas termiņos. Rezultātā nepieciešami grozījumi Nolikumā
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:
2.2.1.
papildināt nolikumu ar jaunu regulējumu par kārtību, kādā notiek konsultācijas ar privātpersonām saistošo
noteikumu izstrādē.
3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts
iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki un amatpersonas;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, uzlabojot informācijas apriti pašvaldībā un
iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome;
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamo darbību 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, izvērtējot lietderības apsvērumus, būtiskākos no tiem, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Biedrība „Gaujas Partnerība” gatavojas izsludināt
2011. gada konkursus LEADER projektu īstenošanai

Inga Pērkone,

projektu vadītāja
Jau vairākkārt tika rakstīts, ka 2010. gadā
Ādažu novadā tika uzsākta LEADER veida pasākumu īstenošana Ādažu novada teritorijā.
LEADER programmas tiešais ieviesējs šajā teritorijā ir biedrība „Gaujas Partnerība”, kas, pirmkārt, izstrādā vietējo attīstības stratēģiju (kas ir
vietējā līmeņa plānošanas dokuments, uz ko
balstīties, plānojot LEADER projektus attiecīgajā
novadā) un, otrkārt, izsludina pieteikšanos
atklātajos konkursos Lauku attīstības programmas (t.s. „lauku” ) un Rīcības programmas (t.s.,
„zivju”) ietvaros. Atklātajos konkursos ikviens

interesents (uzņēmējs, biedrība, pašvaldības
iestāde vai atsevišķos gadījumos – arī fiziska
persona) biedrībā var iesniegt projektu pieteikumu kādā no vietējā attīstības stratēģijā minētajām rīcībām.
Kā „lauku”, tā arī „zivju” programmu ietvaros pagājušajā gadā biedrība saņēma 4 projektu iesniegumus.
Atbilstoši LAD atzinumiem ir apstiprināti visi 4 „lauku”
projektu iesniegumi un līdz 2010. gada beigām – divi
„zivju” projektu pieteikumi.
Noslēdzoties biedrībā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai, tika secināts, ka Ādažu novada uzņēmumiem un biedrībām vai nu trūkst papildus informācijas par LEADER sniegtajām iespējām, vai arī

piedāvātie projektu finansēšanas un īstenošanas
nosacījumi nav bijuši saistoši. Lai padarītu programmu pievilcīgāku ikvienam potenciālajam projektu
iesniedzējam, biedrība 2010. gada nogalē veica dažas
izmaiņas vietējā attīstības stratēģijā (palielināja katrai rīcībai pieejamo finansējumu, palielināja maksimāli pieejamo attiecināmo izmaksu apjomu vienam
projektam).
Saņemot LAD lēmumu par stratēģijā veikto grozījumu apstiprināšanu, biedrība izsludinās kārtējos konkursus „lauku” un „zivju” projektu iesniegšanai. Plānots,
ka tas notiks martā. Ar plānotajām rīcībām 2011.
gadam var iepazīties Ādažu novada domes mājas lapā
www.adazi.lv, sadaļā „Aktualitātes” / „LEADER”.

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi februāra mēneša jubilāriem!
100 gadu
jubileju svin

Anna Auziņa

85 gadu jubileju svin
Anastasija Ruskule

80 gadu jubileju svin
Gaļina Čvikova
Marija Firsova

75 gadu jubileju svin
Līvija Gunta Egle
Anna Kusiņa
Ināra Mardarenko
Inta Austra Pavāre

70 gadu jubileju svin
Indulis Cintiņš
Jānis Gēmis
Ligita Irbe
Uldis Kaktiņš
Ināra Puķīte
Svetlana Samoylenko
Paulis Timrots

Janvārī
80 gadu jubileju
svinēja
Biruta Virkava

Ādažu novada dome
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17. februārī plkst. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
pedagogu koncerts
Ieeja bez maksas

18. februārī plkst. 17.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Leļļu teātra izrāde bērniem „Ledus
Pele”
Biļetes: Ls 2-4
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru
dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv

plkst. 19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Varis Vētra
Koncerts mīlestībai
„Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...”
Aktiera un dziesminieka
pirmā dziesmu albuma prezentācija
Dziesmas, dzeja, sarunas
Koncertu rīko „Bilžu Birojs”
Biļetes: Ls 4-6
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru
dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv

Kompānija „DOMINO teātris” kļuvusi plaši
pazīstama, pateicoties izrādei „Kailie brieži” ar
stāstu par Latvijas mazpilsētiņas bezdarbniekiem.
Savukārt jaunajā projektā stāsts ir par
izskaidrošanos Ņujorkas augstākajā sabiedrībā
sakarā ar negaidīti gaismā nākušiem lugas
varoņu seksuālās dzīves faktiem.
Izrādē darbojas:
advokāts Sems Rigss (Ivars Kalniņš) •
psihoterapeite un profesore Filisa Rigsa (Rēzija
Kalniņa) • rakstnieks Hovards (Ainārs Ančevskis
vai Marģers Eglinskis)• rakstnieka sieva Kerola
(Santa Didžus ) • kāda baņķiera meita Džuljeta
(Ērika Eglija). V.Allenam raksturīgā manierē
notikumi attīstās ļoti negaidīti, un tos pavada
asprātīgu joku un komentāru virkne.
„Happy end” ar pārsteigumu garantēts.
BRĪDINĀJUMS!
Visi personāži ir izdomāti, un sakritības ar vairāku
Latvijā pazīstamu pāru dzīvi ir nejaušas!
Izrādi iesakām intelektuāla, veselīga un ciniska
humora cienītājiem, kā arī cilvēkiem, kas mīl
fantastikas un detektīva žanru, psiholoģisko
drāmu, stilīgu apģērbu, labus dzērienus un,
protams, dzīvi. Izrāde nav ieteicama personām,
jaunākām par 16 gadiem ,un tiem, kam vārds
„sekss” liekas nepiedienīgs.
Tulkojusi Dace Rukšāne.
Izrādes režisors (viņš arī izrādes „Kailie brieži”
radītājs) – Oļegs Šapošņikovs
Kostīmu mākslinieks - Jozs Statkevičs pasaulslavenais lietuviešu modes mākslinieks,
kura klientu vidū ir ne tikai televīzijas, teātra un
kino zvaigznes, bet arī vairāku
valstu pirmās personas.
Biļetes: Ls 5-8
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru
dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv

19. februārī plkst. 14.00

1. martā plkst. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Senioru kolektīvu festivāls
„Dziesmu un deju putenis”

CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
1.klašu audzēkņu koncerts
„Pirmie soļi”
Ieeja brīva

26. februārī plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Latvijas Radio kora koncerts „Mīlas
valši”
Diriģents Sigvards Kļava
Aldis Liepiņš /klavieres/
Dace Kļava /klavieres/
Programmā: A.Maskats, J.Brāmss, V.Šmidbergs,
J.Ābols, P.Butāns
Biļetes: Ls 2-6
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv

28. februārī plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ivars KALNIŅŠ, Rēzija KALNIŅA,
Santa DIDŽUS
starptautiskā teātra kompānijas
„DOMINO teātris”
skandalozā projekta jaunajā versijā
„SEKSS UN GRĒKPILSĒTA”
(intelektuālā humora meistara Vudija Allena
provokatīva bez tabu komēdija)

4. martā plkst. 19.00

11. martā plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
LABVĒLĪGAIS TIPS
Jaunā koncertprogramma „Kurvis”
Biļetes: Ls 5-7
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv

14. martā plkst. 14.00
CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
stīgu instrumentu nodaļas audzēkņu
mācību koncerts.
Ieeja brīva

15. martā plkst. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„KAILIE BRIEŽI”
Iestudējuma pamatā ir Entonija Makartena
(Anthony McCarten) un Stīvena Sinklaira
(Stephen Sinclair) izcilā komēdija „Ladies night”,
kas aizvadīto gadu laikā ir bijusi viena no pasaulē
iestudētākajām lugām. Patiess stāsts par to, kā
Latvijas vīri striptīzu dejoja. Iestudējums „Kailie
brieži” ir kļuvis par vienu no aizvadītā gada
populārākajām un pieprasītākajām izrādēm
Latvijā. Izrādes režisors Oļegs Šapošņikovs un
horeogrāfs Agris Daņiļevičs jums piedāvā lielisku
komēdiju, kuras darbība pielāgota Latvijas
apstākļiem. Lauris Reiniks, Agris Daņiļevičs,
Roberto Meloni, Jānis Jarāns, Jānis Vimba, Artūrs
Krūzkops un Aleksandra Kurusova.
Viņi iejutīsies kādas mazpilsētiņas bezdarbnieku
ādā un meklēs savu izeju no valsts krīzes...
izveidojot striptīza grupu, kuras komiskie
priekšnesumi turpmāk nesīs prieku ne vienai vien
Latvijas pilsētai! Arī Jūs varat paspēt ieņemt savu
vietu zālē, kurā šoreiz norisināsies šī kaislību un
pārsteigumu pilnā un, ņemot vērā „striptīza
grupas” dalībnieku vārdus, ekskluzīvā izrāde!
Izrādes ilgums-3stundas. Biļetes: Ls 5-8
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv

16. martā plkst. 14.00
CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
ģitārspēles un akordeona nodaļas
audzēkņu mācību koncerts.
Ieeja brīva

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Neatkarīgā teātra „Kabata” izrāde
bērniem „Pepija Garzeķe”
Lomās:
Egija Missa-Silāre, Arnita Jaunzeme, Imants
Pakalnietis vai Kārlis Neimanis, Enriko Avots, Atis
Bētiņš, Aīda Ozoliņa. Komponists Mārtiņš Brauns.
Scenogrāfe Ināra Gauja.
Režisore Dita Balčus
Izrādes ilgums 1 stunda 30 minūtes, 2 cēlieni
Biļetes: Ls 2-4
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv

CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas stīgu
instrumentu nodaļas audzēkņu mācību
koncerts. Ieeja brīva

8. martā plkst. 14.00

25. martā plkst. 19.00

CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
klavierspēles nodaļas
audzēkņu mācību koncerts.
Ieeja brīva

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Veronika Plotņikova un Marts Kristians
Kalniņš. „Mīlestības vārdā”
Iestudējuma režisore- Rīgas Mihaila Čehova
Krievu drāmas teātra aktrise Veronika Plotņikova.

17. martā plkst. 14.00
CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
pūšamo un sitamo instrumentu
nodaļas audzēkņu mācību koncerts.
Ieeja brīva

18. martā plkst. 14.00

2011. gada 15. februāris
Vēstījums par vīrieša un sievietes attiecību
līkločiem - no romantikas līdz strīdiem, no
vientulības līdz atkalredzēšanās priekam, arī
savstarpējo attiecību komiskā puse - joki un
pārpratumi. Programma daudzveidīga un krāšņa
- skanēs gan pasaules hiti, gan Raimonda Paula
kompozīcijas, kā arī īpaši muzikāli pārsteigumi.
„Koncerts būs kā pateicība visiem, kas mūs
atbalstīja šova laikā un rūpējās par to, lai mēs
uzvarētu. Esam rūpīgi strādājuši, lai dažādotu
repertuāru un piedāvātu labāko, ko varam,” saka
dueta dalībnieki. Koncertu klausītājiem būs
iespēja baudīt aboslūti „dzīvu” izpildījumu, jo par
dueta muzikālo pavadījumu rūpēsies grupas
„Autobuss debesīs” mūziķi.
TV3 televīzijas šovs „Dziedi ar zvaigzni. Milžu
cīņas” noritēja pērnā gada rudenī 11 nedēļu
garumā. Šova finālā Marts Kristiāns Kalniņš un
Veronika Plotņikova ieguva visvairāk skatītāju
balsu, līdz ar to šova galveno balvu.
Biļetes: Ls 5-10
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru
dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv

30. martā plkst. 19.00
CERIŅU ZĀLĒ
Amatierteātris „Kontakts”aicina uz
teātra sportu smieklu dienas
noskaņās
Ieeja bez maksas

1. aprīlī plkst. 19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„Estrādes serpentīns”
Piedalās:
Liene Šomase, Ieva Akuratere, Viktors Lapčenoks,
Santa Zapacka & Harijs Ozols un Zigurds
Neimanis
Gan zināmas un iemīļotas, gan jaunas dziesmas,
humoreskas un atgadījumi,
dzīvesprieks, enerģija un pārdomas
Biļetes: Ls 3-6
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja)
katru dienu no 9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīzes” tirdzniecības vietās,
www.bilesuparadize.lv
Ādažu kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764
Tālr.Fakss(+371)67997171
linda@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv

Pensionāru apvienības

„OPTIMISTS”
kārtējais saiets
notiks
š.g. 23. februārī
plkst.13.00
Gaujas ielā 16

