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na, nekavējoties veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus;
9.10. sniega un ledus tīrīšana, ietvju slīdamības novēršana katru dienu (arī izejamās un svētku dienās) līdz plkst.
8.00;
9.11. pasākumi, lai namīpašumos, kas uz noteiktu vai
nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciskā darbība, novērstu nepiederošu personu iekļūšanu
un uzturēšanos, to teritorijas iežogošana, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas. Lai šie
objekti nebojātu ainavu un netraucētu blakus esošo īpašumu lietošanu;

9.12. īpašuma adreses numura zīmju, pēc pašvaldības
apstiprināta parauga (Pielikums Nr. 1) izvietošana pie katra
īpašuma, ievērojot šādas prasības:
9.12.1. pie namiem no pieguļošā ceļa redzamās vietas
2-3m augstumā, ja ēka atrodas ne tālāk kā 10 m no ceļa;
9.12.2. uz žogiem vai stabiem no pieguļošā ceļa
redzamās vietās 1,5 -2m augstumā, ja ēka atrodas tālāk kā
10 m no ceļa;
9.12.3. neapbūvēto vai ar ceļu nenorobežoto īpašumu īpašuma adreses numura zīmju piestiprināšanai jāierīko stabi īpašumā robežas sākumā atbilstoši 9.12.2. punkta
prasībām;
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9.13. daudzdzīvokļu māju, ražošanas objektu un
sabiedrisko iestāžu ieejas durvju apgaismošana diennakts
tumšajā laikā.
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā
pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
11. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku
zaudē 2009. gada 24. novembra saistošie noteikumi
Nr. 31 „Saistošie noteikumi par vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu Ādažu novada
teritorijā”.

PIELIKUMS NR. 1
Ādažu novada domes 2011. gada 22.novembra Saistošajiem noteikumiem Nr. 30
MĀJAS ADRESES PLĀKSNĪTES STANDARTS PARAUGS
Krāsa: uz balta fona melni burti
1.Vertikālā adreses plāksne (mm), paraugs:

2. Horizontālā adreses plāksne (mm), paraugs:

* plāksnes garums, ņemot vērā īpašuma adresi, var atšķirties
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Biedrības „Gau.as Partnerība” paziņo.ums
Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas
3. kārtu Lauku attīstības programmas 2007. –
2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2012. gada 15. februāra līdz 2012. gada
16. marta, plkst.15.00.
Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir
124 916,60 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Gaujas
Partnerība” birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā
33A, 2. stāvā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku
attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 4. ass
413. pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā”
ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras

izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību
un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības,
sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu)
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai
rīcībai:
1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmācībai,
izglītošanai un jaunu iemaņu iegūšanai, kā arī
kultūrizglītības apgūšanai nepieciešamo materiālo resursu pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības un
sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”, pieejamais
finansējums 77 594,21 LVL;
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:
3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk. individuālās nodarbinātības, attīstīšanai nepieciešamās
infrastruktūras izveide un materiāltehniskās
bāzes nodrošināšana”, pieejamais finansējums
15 774,13 LVL.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Lauku

attīstības programmas 2007. – 2013. gadam 3. ass
411. pasākuma „Konkurētspējas veicināšana
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide
lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai,
kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot
zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu,
žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu
ierīkošana” ietvaros šādai rīcībai:
3.4. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā arī ilggadīgo
augļkopības kultūraugu stādu iegāde, stādījumu
balstu sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādījumu ierīkošana”, pieejamais
finansējums 15 774,13 LVL;
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma,
informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras
izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un
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pirmapstrādei mājas apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkcijas iepakošanai” ietvaros šādai rīcībai:
3.5. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos”,
pieejamais finansējums 15 774,13 LVL.
Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var iepazīties
un projekta iesniegumus var iesniegt biedrībā
„Gaujas Partnerība” Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas
ielā 33A, 2.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas
lapā www.lad.gov.lv, Ādažu novada domes mājas
lapā www.adazi.lv un biedrības „Gaujas Partnerība”
mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv. Kontaktpersonas: ELFLA administratīvā vadītāja Gunta Dundure

(tālrunis: 67996086, e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv),
ELFLA finanšu vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis:
26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības
vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0
līdz 2 (0 = „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, kas ieguvis
lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības
stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam.
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Minimālais punktu skaits, lai par projektu sniegtu
pozitīvu atzinumu, – 16 punkti.
Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, biedrība„Gaujas Partnerība”
rīko semināru par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu
iesniegumu veidlapas. Seminārs „LEADER veida
pasākumi lauku teritorijas attīstībai” notiks
2012. gada 20. februārī plkst. 18.30 Ādažos,
Gaujas ielā 33A, Kultūras un radošās izglītības
centrā, Ceriņu zālē, kurā tiks stāstīts par to, kā
sagatavoties projektu iesniegšanai Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros.
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Biedrības „Gau.as Partnerība” paziņo.ums
Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina atklāta
konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda
atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības
stratēģijas ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2012. gada 15. februāra līdz 2012. gada
16. marta, plkst.15.00.
Trešajā kārtā pieejamais publiskais finansējums ir
64 032,69 LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības „Gaujas
Partnerība” birojā Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā
33A, 2. stāvā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
Rīcības programmas Eiropas Zivsaim nie cības
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā pasākuma
„Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”
2009. – 2013. gadam ietvaros šādām aktivitātēm un rīcībām:
aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības
darbības, atjaunošana un attīstība” ietvaros šādai
rīcībai:
2.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu un
īstenošanas vietu attīstība, izveide un labiekār-

tošana, to pieejamības un informācijas nodrošināšana, t.sk. nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un
visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās (arī
starptautiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana un aizsardzība”, pieejamais
finansējums 39 863,78 LVL;
aktivitātes „Ekonomiskās darbības restrukturēšana, pārorientācija un darbību dažādošana”
ietvaros šādai rīcībai:
3.1. rīcība „Atbalsts nodarbinātības, t.sk. sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām, un mikrouzņēmējdarbības veicināšanai un pakalpojumu
dažādošanai”, pieejamais finansējums 4 833,78 LVL;
aktivitātes „Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītas maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu
attīstība” ietvaros šādai rīcībai:
3.2. rīcība „Tūrisma pakalpojumu un pakalpojumu zivsaimniecībai dažādošana vai pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem”,
pieejamais finansējums 19 335,13 LVL.
Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var iepazīties un
projektu iesniegumus var iesniegt biedrībā „Gaujas
Partnerība” Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2.
stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.
gov.lv, Ādažu novada domes mājas lapā www.adazi.lv
un biedrības „Gaujas Partnerība” mājas lapā www.

gaujaspartneriba.lv. Kontaktpersonas: EZF administratīvā vadītāja Ineta Martuzāne (tālrunis: 29254554,
e-pasts: legendagold@apollo.lv), EZF finanšu vadītājs
Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978, e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).
Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifiskajiem vērtēšanas
kritērijiem notiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0
= „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierinoši”; 1,5 =
„labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki projekti ir ieguvuši
vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta
pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu
atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpašajam kritērijam. Minimālais punktu skaits, lai par
projektu sniegtu pozitīvu atzinumu, – 16 punkti.
Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, biedrība„Gaujas Partnerība”
rīko semināru par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu
iesniegumu veidlapas. Seminārs „LEADER veida
pasākumi zivju teritorijas attīstībai” notiks
2012. gada 22. februārī plkst. 18.30 Ādažos,
Gaujas ielā 33A, Kultūras un radošās izglītības
centrā, Ceriņu zālē, kurā tiks stāstīts par to, kā
sagatavoties projektu iesniegšanai Eiropas
Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
2007. – 2013. gadam pasākuma ietvaros.

  E 

µǡ06.02.2012. plkst. 15.00#āæÄæ¢ÄæȂ
 ¢ ͛͛ǡ #āǡ #ā ¢ Ȃ  Ä ǡ 07.02.2012. plkst. 10.00  #ā
æÄæ¢ÄæȂ ¢͛͘ǡ#āǡ#ā¢ȂÄ
  08.02.2012. plkst.10.00  #ā  æÄ æ¢ Äæ  
 ͛͘ǡ #āǡ #ā ¢ Ȃ  Ä Ǥ

¢ ¢  #ā  æÄ ¢ ¢ ¢ ǤǤ   ¢ ͚͟͞͡͡͞͡͠
ȋ¢ Äæ   Ä Î Ä¢ ǤȌǤ

