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Ādažnieki iededz Ziemassvētku egli
Uz lielās novada egles iedegšanas svētkiem Ziemassvētku vecītis bērniem par prieku ieradās zirgu pajūgā

NOVĒRTĒJAM SEN AIZMIRSTO. Ādažu pagasta Tautas 
namam – 120! Pieredzējis dažādas varas. Tā sienās un gai-
teņos mainījušies cilvēki un viņu likteņi, dažādi notikumi, 
mundieri un himnas. 20. gadsimta 20. – 30. gados te no-
tika sanāksmes un balles, koncerti un  izstādes, te atradās 
arī pagasta bibliotēka, pasta un telefona centrāle. 

10. lpp.

MĒĢINĀT UN TICĒT. Ādažos, izrā-
dās, dzīvo Latvijas čempions spinin-
gošanā. Makšķernieka Uģa Circeņa 
dzīve ir apliecinājums tam, kā patie-
sa aizraušanās un vaļasprieks spēj 
pārtapt dzīvesveidā un pat – darbā. 

3. lpp.

 4. lpp.

4. decembrī Ādažu Līgo laukumā notika novada lielās egles iedegšanas svētki. Ādažu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, domes 
priekšsēdētāja Māra Sprindžuka aicināti, sauca Ziemassvētku vecīti, kurš palīdzēja iedegt lielo novada Ziemassvētku egli.

Nākamais – attīstības gads!

Godātie Ādažu novada iedzīvotāji, 

Ir pagājuši seši mēneši kopš jaunā 
Ādažu novada dome uzsākusi darbu.  
Arī šo gadu mēs pabeigsim ar pozitīvu 
budžeta atlikumu. Tā ir laba zīme, jo 
raksturo finanšu situācijas stabilizāciju 
jau otro gadu pēc kārtas.  Tomēr ne ti-
kai piesardzīgums un taupība finansēs 
raksturo aizgājušo gadu. 

Ādažu vidusskola uzņēma vairāk nekā 
1000 skolēnu. Labus rezultātus parādīja 
valsts un pašvaldības atbalsts privātajiem 
bērnudārziem, radot papildu vietas bēr-
niem dārziņos. Ādaži atkal kļuvuši sa-
koptāki. Deputāti un domes darbinieki, 
kopīgi strādājot, uzsākuši apjomīgu re-
formu programmu, kuras augļus redzē-
sim nākamajā gadā un turpmāk. Šobrīd 
noslēdzas funkciju un resursu izvērtēša-
na, kas diemžēl parāda būtiskas nepil-
nības domes administratīvajā sistēmā. 

Nozīmīgas pašvaldības saimnieciskās 
funkcijas bija grūti realizēt, jo izpildva-
ras saimnieciskajā 
blokā trūka vairā-
ku speciālistu: būv-
inženiera, ainavu 
arhitekta/dārznie-
ka, palīgstrādnieku 
pat elementārāka-
jām vajadzībām 
– remontdarbiem 
un ielu rotāšanai. 
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MĒNESIS BILDĒS

 Raksts par motobola vēsturi “Ādažu Vēstis” novembra numurā 
izraisījis diskusijas. Raksta autore, Kultūras centra muzeja 
projekta vadītāja Elita Pētersone, uzklausa Daces Kaulas un 
Baibas Zirnes redzējumu par motobola vēsturi.  Ādažu fotobiedrības dalībnieki un tās vadītājs Ojārs Jansons 

viesojas pie bijušās valsts prezidentes Vairas Vīķes - Freibergas, lai 
dāvātu viņai grāmatu “Fotografēts Ādažos”.  Vaira Vīķe - Freiberga 
ir viena no tās varonēm. 

 Jaunā restorāna – picērijas “Četri krasti” 
īpašniece Iveta Krūze saņem dāvanas un 
laba vēlējumus no biznesa partneriem, 
draugiem un paziņām iestādes atklāšanas 
svētkos. 

 Par godu Lāčplēša dienai ar dāvanām 
un svētku noskaņojumā Ādažu novada 
domes priekšsēdētāju ieradās sveikt 
privātās pirmsskolas izgītības iestādes 
“Pasaku valstība” audzēkņi. 

Valsts policijas  
95. gadadienā 
Ādažu novada 

domes priekšsē-
dētājs sveic Valsts 

policijas Rīgas 
reģiona pārval-
des Saulkrastu 

iecirkņa Ādažu – 
Garkalnes iecirkņa 

priekšnieci Antru 
Stradiņu.

 Ādažu Mākslas 
un mūzikas skolas 

audzēkņi atklāj 
savu talantu, 

uzstājoties svētku 
koncertā Lāčplēša 

dienā.

 Latvijas Valsts svēt-
ku koncertā Ādažu 
Kultūras centrā ar 

aizraujošu un azartis-
ku skanējumu priecē-
ja Nacionālo bruņoto 

spēku orķestris.

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks piedalās Nacionālo 

bruņoto spēku Sauszemes spēku kājnieku 
brigādes Kaujas atbalsta bataljona karoga 

pasniegšanas ceremonijā.
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Foto – Laima Jātniece

Fo
to

 –
 L

ai
m

a 
Jā

tn
ie

ce

Foto – Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas publicitātes foto.

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs kopā ar deputātiem un sociālā dienesta vadītāju – 
komandējumā Igaunijā, lai iepazītos ar veco ļaužu aprūpi tur un atvestu labas idejas uz 
Ādažiem. Foto no viesošanās Paides pilsētas domē, Paides pilsētā.

 Četri lietuviešu ģitāristi, apvienojušies 
grupā Baltic Guitar Quartet, pārsteidz ar 
patiesu izjustu izpildījumu koncertā Ādažu 
Kultūras centrā. 

Fo
to

 –
 E

lit
a 

S
ur

vi
lo

 Ādažu Kultūras centrā, Ādažu Mākslas 
un Mūzikas skolā, kā arī Ādažu novada 
domē – mācību trauksme, lai pārbaudītu, 
cik ātri iestādēs esošie spēs evakuēties 
no telpām. Mācību trauksmes norisi 
nodrošināja arī Ādažu pašvaldības 
policija.
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Maldās tie, kuri  no kopdzīves sagai-
da tikai saprašanos, gaišus mirkļus un 
jūsmīgu kopā būšanu. Liels dzīves uzde-
vums ir mācīties gudrību mīlēt vienam 
otru bez nosacījumiem,” pārliecināta 
ādažniece Jana Muižniece. Viņas un vīra 
Dzintara ģimenē aug pieci lieliski bērni 
– Daniela (14), Rozālija (11), Sofija (8), 
Teodors (6) un Stefans (2).

“Pati ģimenes piedzimšana jau ir no-
slēpums, jo satiekas divi cilvēki svešā pa-
saulē, kuri Dieva priekšā solās būt kopā 
mūžīgi. Tas bija nepieredzēti satraucošs 
laiks, kad ģimenē gaidīta un mīlēta ienā-
ca pirmā meitiņa Daniela. Viss jaunais 
bija nepazīstams. Domas par vēl kādu 
bērniņu sākotnēji šķita biedējošas, jo pēc 
cilvēciskiem aprēķiniem būtu trūcis gan 
spēku, gan pacietības, gan laika, gan, galu 
galā, – mīlestības. Tie izrādījās maldi. Jo, 
ienākot ģimenē otrai meitiņai Rozālijai, 
reizē nāca atklāsme, ka mīlestība, paldies 
Dievam, tikai vairojas! Katrs bērniņš ir 
atšķirīgs – ja viens naktī kāda kreņķa vai 
sāpītes dēļ raud, tad otrs – saldi guļ. Bēr-
ni katru dienu piepilda ar prieku, darbu, 
mācībām, arī ar jautājumiem un izaici-
nājumiem,” atzīst Jana Muižniece. Vai 
liela ģimene bija sens sapnis? “Nē, vienīgi 
skolas gados man šķita, ka līdz 25 gadiem 
man jau noteikti būs trīsistabu dzīvoklis 
un divi bērni,” smejas Jana. Dzīve gan 

iegrozījās pavisam citādi. Pirmā meitiņa 
pasaulē nāca, kad Janai bija 29, bet tikt 
pie sava trīsistabu dzīvokļa nav Muižnie-
ku ģimenes prioritāte. Svarīgākas ir pa-
visam citas vērtības: “Manam vīram jau-
nībā bija iespēja piepildīt lielu daļu savu 
materiālo mērķu, par ko viņš bija sapņo-
jis, līdz dažādi dzīves lūzumi parādīja, ka 
tiem nav nekādas vērtības.” Jaunībā viņš 
profesionāli nodarbojies ar motospor-
tu, līdz pienācis brīdis, kad visu nācies 
pārdomāt un pārvērtēt. Tas noticis, kad 
otrajai meitiņai Rozālijai bija tikai divas 
nedēļas. “Dzintars motosporta treniņā 
pirms sacesnībām salauza abas kājas un 
nokļuva slimnīcā. Lai gan Dzintars cieta 
avārijā, tajā vasarā pamanīju, cik daudz 
labu cilvēku ir mums apkārt. Ikdienā daž-
kārt palīdz arī mana māsa vai mamma, 
kura, starp citu, savos 76 gados brauc uz 
dažādām pasaules valstīm, lai piedalītos 
vieglatlētikas senioru starptautiskajās sa-
censībās,” stāsta Jana. Muižnieku ģimene 
neiekļaujas patērētājkultūras standartos. 
“Kamēr nav realizēti visi materiālie mēr-
ķi, nav laika domāt par bērniem. Jāpaiet 
laikam, jāsaņem sitieni no dzīves. Tagad 
varbūt negribam bērnu – esam aizņemti 
ar savām lietām, jābrauc uz ārvalstīm, jā-
īsteno projekti, jāveic neatliekami darbi, 
jāceļo... Un tad pēkšņi izrādās, ka ir par 
vēlu. Valsts tajā nav vainīga. Mūsu vecā-
ki dzīvoja daudz grūtākos apstākļos. Jo 

vieglāk dzīvojam, jo bezatbildīgāk pret 
visu izturamies,” pārliecināts Dzintars. 
Kad kāda Muižnieku ģimenes radiniece 
izdevumam, ko pati veido, reiz lūgusi 
bērnus raksturot savu tēti, visi cītīgi to arī 
darījuši. Pat mazais Teodors. Uz papīra 
lapas viņš vilcis drukātos burtus, neļaujot 
mammai koriģēt savas domas: “Es gribu, 
lai tētis iemāca cept torti un stūrēt.” Lai 
gan Jana iebilda, ka tētis tortes necep, 
Teodors palicis pie sava. “Pat tad, kad 
viņam bijusi gara diena un viņš pārguris 
pārrodas mājās, tētis vienmēr katram no 
mums pajautā, kā mums šajā dienā gājis,” 
par tēti Dzintaru rakstīja meita Rozālija. 
“Ja tētis ir blakus, man nekad nav bail, un 
es nekad neuztraucos par to, ka varētu 
notikt kas slikts – nekad!” atklāja vecākā 
meita Daniela. Visa ģimene pirms katras 
ēdienreizes kopā dzied Tēvreizi. Janai ir 
arī konkrētas atbildes uz jautājumu, kas 
ir laime: “Laime ir tad, ja netīši saklausu 
bērnus lūdzam Dievu par tēti, kurš de-
vies darba komandējumā un ir prom no 
mājām vairākas dienas. Ja bērni ar prieku 
gaida un svin Latvijas dzimšanas dienu ar 
pašgatavotiem karodziņiem, sarkanbalt-
sarkanām svečturu burciņām un kūku. 
Ja mūsu lauku mājās bērniem ir iespēja 
dzirdēt bišu sanoņu stropos un mācīties 
saklausīt bišu darba tikumu un čaklu-
mu.”

Jana Muižniece, Monika Griezne

Cik 
daudz 
vajag 
laimei?

2012. gada nogalē, viesojoties pie Latvijas Valsts prezidenta Ziemassvētku egles iedegšanas svētkos. 
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Attīstības jomā vairāk jāstrādā teritoriju 
plānošanas virzienā un uzņēmējdarbī-
bas jautājumos. Problēmas uzrādīja at-
tīstības un saimniecības struktūrvienību 
darbu koordinācija. Struktūrvienībām 
nepietiekami sadarbojoties, plānotie dar-
bi kavējās. Arī tautas sporta organizācija 
parādīja nepilnības – ciematos trūkst at-
bilstošas infrastruktūras un labiekārtoju-
ma sporta aktivitātēm, ir maz sporta ak-
tivitāšu ģimenēm. Galvenais uzdevums, 
uzsākot jauno gadu, būs tieši izpildvaras 
profesionālo spēju stiprināšana un moti-
vācijas sistēmas pilnveide, lai izveidotu 
spēcīgu komandu, kas īstenos domes for-
mulēto uzdevumu izpildi. Nākamā gada 
domes mērķu realizāciju noteiks domes 
budžets, kas šobrīd ir veidošanas stadijā. 

Ādažu novada iedzīvotājus gaida po-
zitīvas pārmaiņas

Galvenie darbības virzieni jaunajā 
gadā būs vērsti uz vairākām attīstības 

jomām: klientu apkalpošanas uzlabo-
šanu, lai domes sniegtie pakalpojumi 
būtu ērtāki un  pieejamāki iedzīvotā-
jiem; vides sakoptību Ādažu centrā un 
ciematos; sabiedriskās infrastruktūras 
uzlabošanu. Jāpanāk, lai Ādažu novads 
turpinātu izaugsmi un ikvienai ģimenei 
pietiktu vietas gan pašvaldības, gan pri-
vātajos bērnudārzos. Izveidosim pirmo 
iekšējo Ādažu sabiedriskā transporta 
maršrutu, aptverot Podniekus, centru, 
Stapriņu un Ataru ciemus. Lai veicinātu 
privāto līdzekļu ieguldījumu koplieto-
šanas infrastruktūrā, ieguldītājiem tiks 
piešķirtas nekustamā īpašuma nodokļa 
atlaides. Notiks pretplūdu dambja re-
konstrukcija posmā starp abiem Gaujas 
tiltiem, pludmaļu labiekārtošana Vējupē 
un Alderos un Līgo parka izbūve Ādažu 
centrā. Nākamgad tiks uzsākti maģistrā-
lo ielu rekonstrukcijas darbi, ar veloce-
liņiem un apgaismojumu, kas turpinā-

sies nākamos gadus, labiekārtoti sporta 
laukumi, ūdensapgādes un notekūdeņu 
infrastruktūras attīstības darbi Baltezerā 
un Alderu ciematos. Pēc 20 gadu pauzes 
atsāksim melioratīvo sistēmu kopšanu 
Eimura/Laveru polderī. 

Ādažu novada iedzīvotājus gaida po-
zitīvas pārmaiņas! Augot Ādažu novada 
iedzīvotāju skaitam, pieaug arī novada 
budžets un pašvaldības spēja īstenot ie-
dzīvotājiem nozīmīgus projektus. 

Ziemassvētku un gadu mijas gaisotnē 
gribētu pateikties Ādažu novada iedzī-
votājiem par atbalstu un izturību šajā 
pārmaiņu laikā. Liels paldies deputātiem 
un domes darbiniekiem par atsaucību, 
uzņemoties jaunos izaicinājumus.

Novēlu mums visiem labu gadu! Tikai 
darbojoties kopā, mēs augsim!

Patiesā cieņā, 
Māris Sprindžuks,  

Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

Izrādās, bez pasaules roka klasikas – Pink Floyd, The Do-
ors, Creedance un citām, viņa sirds pieder arī latviešu kom-
ponistu 20. gadsimta 50., 60. un 70. gadu darbiem. Īsi pirms 
koncerta “Estrādes dziesmas”sākuma Ādažu Kultūras cen-
trā Zigfrīds Muktupāvels dzer kafiju un piekrīt ekspress in-
tervijai piecās minūtēs. 

Vistuvākais un mīļā-
kais mūzikls, kurā esat 
piedalījies? 

Ā... (Nopūšas.) Katrs 
ir tik dažāds. Esmu bei-
dzis savas aktiera gai-
tas. Pielikšu visas pūles, 
lai nekad nevienu lomu 
savā mūžā vairs nespēlē-
tu. Tās nav salīdzināmas. 
Piemēram, uzvedums 
“Lāčplēsis” vai “Kaupēn, 
mans mīļais” ar “Leļļu 
operu”, kas ir pilnīgi da-
žādi žanri. Katrs iestudē-
jums, kad tas savā laikā 
tika iestudēts un uzvests, 

tajā brīdī arī ir bijis mīļākais. Protams, vislielākie lauri plūkti ar 
“Kaupēn, mans mīļais”. Tas bija tāds ļoti neaizmirstams brīdis, 
bet ne mazāk neaizmirstams ir arī “Lāč plēsis”. 

Vai tas nozīmē, ka simpātijas pret lomu nosaka tas, cik 
mūzikls bijis populārs un tautai mīļš? 

Nē. Nu, piemēram, “Leļļu opera” tika nospēlētas kādas 10 
reizes, bet tā manā CV stāv pirmajā vietā, jo dziedāt Nacio-
nālajā operā – tas ir īpaši. Nē, tā es nevaru teikt, to neietekmē 
blakus apstākļi, tikai mana iekšējā balss.  

Vai raidījumu vadītāja loma radio un televīzijā ir sirdij 
tuva, vai tas vairāk ir maizes darbs? 

Bez sirds tuvuma nevarētu darīt laikam neko. Tad es droši 
vien būtu patriekts pēc pirmajiem mēnešiem. Katrā darbā var 
atrast savu burvību. Tā amplitūda, ko daru, ir ļoti plaša, bet tad 
tā dzīve ir tāda ļoti interesanta. No rīta esmu radio, vakarā eju 
uz televīziju, pēc tam spēlēju klavieres, ģitāru vai vijoli kādā 
koncertā. Dziedu. Tas ir tāds nebeidzams aizraujošs piedzīvo-
jums. 

Tuvāks ir organizatoriskais vai aktieriskais darbs, ņemot 
vērā, ka diviem mūzikliem esat bijis producents?

Nē,  tas nav bijis biroja darbs, nē, tas viss vienmēr bijis sais-
tīts ar  muziku. Viss kas ir interesanti. Man patīk braukt gan ar 
ragutiņām, gan ar riteni.

Mīļākā mūzika? Daudzi mūziķi atzinuši, ka tas ir klu-
sums. 

Klusums ir visskaistākā, jā. Jo vecāks paliec, jo lielāks klu-
sums patīk. (Smejas.)  

Nav tā, ka, laikam ejot, mūzikas gaume mainās? 
Populārā mūzika jeb pop vai rok mūzika laikam katrai pa-

audzei visvairāk patīk tā, kas ir skanējusi viņu jaunībā. Tā ir 
visām paaudzēm. Tā ir ar maniem vecvecākiem, vecākiem, ar 
mani, maniem bērniem utt. Tā ir normāla parādība. Ieskatie-
ties tajos gados, kad man bija no 12 – 19, jūs atradīsiet pilnu 
sarakstu ar to, kas man patīk arī šodien. Ja es tā brīvprātīgi 
gribu paklausīties, man tiešām patīk klasiskā mūzika. Tādas 
pamatvērtības. 

Vai no mūzikas var nogurt? 
Protams, pamēģiniet spēlēt vijoli 14 stundas dienā. Tad jūs 

jutīsiet, kā tas ir.
Paldies. 

Monika Griezne

1. lpp. 

Klusums – vislabākā mūzika
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“Esmu priecīgs, ka atrodos te. Man 
ir sava istabiņa, kurā pats esmu saim-
nieks. Bērni apciemo un  rūpējas par 
mani. Pansijas vadītāja ir sirsnīga, 
cilvēks ar zelta rokām,“ atzīst bijušais 
populārā ziņu raidījuma „Panorāma“ 
žurnālists un Latvijas Televīzijas ziņu 
nodaļas redaktors, Ādažu pansijas ie-
dzīvotājs Roberts Bambītis. 

Viņš turpina rakstīt savas atmiņas  
istabā, kur katru rītu iespīd cerību saule 
un ik pa brīdim uzvējo domas par jau-
kajiem dzīves mirkļiem. Robertam ir 86 
gadi. Ik vārdu uzrakstīt uz papīra sagādā 
lielas grūtības. Rokas kļuvušas vārgas, 
bet neatlaidība un mērķtiecība manāma 
vēl aizvien. Roberts šķiet labestīgs un 
dzīves gudrs. Pansijā viņš dzīvo jau 
piecus gadus. Visspilgtāk Robertam 
atmiņā iegūlušas tieši bērnu dienas. Viņš  
spilgti atceras dienu, kā pie viņa bērnu 
patversmē ieradās sveši cilvēki un teicās 
būt viņa audžu vecāki: „Bija iekšējas 
bailes un nedrošība, jo bija jāpamet gan 
draugi un kārtība, pie kuras biju pieradis, 
gan ierastā un sev tik zināmā, mīļā vieta.“ 
Lauku dzīve viņam bija sveša: „No Rīgas 
puikas negaidot biju kļuvis par mazo 
ganiņu. Laukos valdīja likums: vasarā 
– ganos, ziemā – skolā. Audžu vecāki 
bija vidēji turīgi, divu bērnu vecāki. 
Viņu pašu bērni ganos negāja,  bet mēs 
satikām labi. Kā vēlāk noskaidrojās, biju 
paņemts tikai tādēļ, lai ģimenei būtu 
lopu ganītājs, bet es neko nepārmetu. 
Ar audžu vecāku gādību beidzu Briežu 

un Rubenes skolu Valmieras rajonā, pēc 
tam sekoja Cēsu arodskola, kuru pabeid-
zu ar zelta medaļu, apliecībā bija vieni 
piecinieki.“ Ar lielu cieņu un pateicību 
Roberts atceras savu audžu māti: „Es cen-
tos viņas dēļ. Dzīvoju ar domu, ka jābūt 
pateicīgam, ka viņa leposies ar mani. 
Nezinu, kur manī bija tāda mērķtiecība. 
Ir pat tāds teiciens: „Puika nebīstās, bet 
cīnās, vēlāk pats par sevi brīnās,“ sme-
jas Roberts.  Izcilās atzīmes pozitīvi 
ietekmēja viņa tālāko likteni augstskolā.  
Latvijas Televīzijā Roberts Bambītis 
strādāja ne tikai kā žurnālists, viņš 
kļuva par ziņu nodaļas atbildīgo redak-
toru, rakstīja arī  dažādiem izdevumiem. 
Tomēr vispriecīgākie dzīves notikumi 
Robertam saistās ar sievu un bērniem: 
„Sieviņa man bija ļoti mīļa.  Arī abi bērni. 
Dzīvojām ļoti laimīgi, līdz mums ar sievu 
sašķobījās veselība. Sievai atklāja plaušu 
vēzi, bet es pats nonācu slimnīcā un 
pārcietu smagu operāciju. Esot slimnīcā, 
sieva bija nomirusi, bet es to uzzināju ti-
kai vēlāk – ārstējošie ārsti baidījās teikt, 
uzskatot, ka tas varētu kaitēt manai 
veselībai.“  Pēc sievas zaudējuma Rober-
tam atkal ar neatlaidību un gribasspēku 
nācās tikt galā. „Nu bērni izauguši, arī 
mazbērni jau ir. Katram savas gaitas un 
darbi.  Visiem vienā vietā dzīvot bija par 
šauru, tādēļ nācu uz pansiju,“ stāsta Rob-
erts.  Viņš atzīst: „Dzīvē visādi gājis. Ka-
tram savs ceļš. Katrs pats – savas laimes 
kalējs.“

Sanda Sīle

Paziņojums par detālplānojuma 
publisko apspriešanu

Pamatojoties uz Ādažu novada do-
mes 2013. gada 26. novembra sēdes 
lēmumu nr. 275, ir uzsākta detālplā-
nojuma 1. redakcijas publiskā apsprie-
šana īpašumam Lāceņu ielā 1, Kadagā, 
Ādažu novadā. Publiskās apspriešanas 
laiks noteikts no 2013. gada 18. decem-
bra līdz 2014. gada 8. janvārim, kuras 
laikā detālplānojums būs izstādīts Āda-
žu novada būvvaldes telpās. Publiskās 
apspriešanas sanāksme notiks 6. janvā-
rī pulksten 17.00 Ādažu novada būv-
valdes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos. 
Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus par detālplānojumu var iesniegt 
Ādažu novada domē no 2013. gada 18. 
decembra līdz 2014. gada 8. janvārim, 
iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un 
adresi, bet juridiskajām personām – 
nosaukumu, adresi un reģistrācijas nr.

Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde 
īpašumiem “Kalnatari” (kad.apz. 8044 
009 0037) un “Dižatari” (kad. apz. 8044 
009 0060), Ataru ciemā, Ādažu nova-
dā, saskaņā ar Ādažu novada domes 
2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu 
nr.273. Lokālplānojuma izstrādes mēr-
ķis – pamatot funkcionālā zonējuma 
maiņu. Lokālplānojuma izstrādes vadī-
tājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs 
Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšliku-
mus un ieteikumus lokālplānojuma iz-
strādei var iesniegt Ādažu novada domē 
darba dienās darba laikā, iesniegumā 
norādot vārdu, uzvārdu un pastāvīgo 
adresi, bet juridiskajām personām – no-
saukumu, adresi, reģistrācijas nr.

Paziņojums par izmaiņām 
detālplānojumā 

2013. gada 26. novembrī Ādažu 
novada dome ar lēmumu Nr. 276 no-
lemj veikt izmaiņas nekustamā īpšuma 
“Mežaparks” detālplānojumā un noteikt 
Zaļākalna ielas sarkanās līnijas atbilsto-
ši SIA “Ādaži – projekts” izstrādātajam 
projektam “Zaļākalna ielas nekustamo 
īpšumu Kadagā, Ādažu novadā sarkano 
līniju precizēšana”. Ar projekta materiā-
liem var iepazīties Ādažu novada domes 
būvvaldē pirmdienās no 10.00 līdz 18.00 
un ceturtdienās no 8.00 līdz 17.00. 

Katram savs ceļš
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Ādažu vidusskola piedalās starptautiskajā 
projektā “Go Europe”

2013. gada vasarā Ādažu vidusskola 
tika apstiprināta par vienu no starptau-
tiskā projekta “Go Europe” dalībvalstīm. 
Comenius partnerības projekta “Go-
Europe a musical about 20 years Sokrates/
Comenius Project experience” mērķis, 
sadarbojoties septiņām valstīm (Vācija, 
Itālija, Polija, Latvija, Slovākija, Turcija 
un Portugāle), ir iestudēt mūziklu, veltītu 
projekta Comenius divdesmit gades pa-
sākumam, kas notiks 2015. gada 3. maijā 
Vācijā, Kothenes J. S. Baha centrā.

Projekta uzdevumi ir stiprināt starp-
tautiskos kultūras sakarus, iegūt jaunu 
pieredzi, kā arī apliecināt skolēnu meista-
rību un radošās izpausmes tādos mākslas 
veidos kā vokālā prasme, horeogrāfija, 
skatuves mākslas, modes un stila izprat-
ne, vizuālās telpas un for-
mas uztvere. 

23. septembrī Ādažu 
vidusskolas Comenius 
projekta darba grupa – 
Sarmīte Savicka, Anda 
Kļave, Vaira Baltgaile un 
Jevgenijs Ļitvinovs – de-
vās uz Nitru (Slovākijā), 
lai piedalītos pirmajā 
projekta darba vizītē.

Projekta dalībnieki, 
sadalīti atsevišķās dar-
ba grupās, izstrādāja 
libreta, mūzikas, dejas, 
skatuves noformējuma, 
kostīmu, arī projekta 
menedžmenta noliku-
mus, pārsprieda iestudējuma ieceres, 
iepazīstināja ar savas tautas tradīcijām, 
veidoja prezentācijas, dalījās pieredzē. A 
(libreta) un B (mūzikas un deju) grupas 
tika apvienotas, tās izstrādāja mūzikla 
galvenās sižetiskās līnijas, vienojās par 

valstu individuālajiem uzdevumiem, t.i., 
mūzikla aktieru atlasi, nacionālās dejas 
izvēli un atsevišķu dziesmu sacerēšanu. 
C grupas uzdevums bija sagatavot pre-
zentāciju par mūzikla norises vietu – J. 
S. Baha centru Vācijā –, iepazīstināt ar 
skatuvi, dekorāciju metiem, kā arī radīt 
priekšstatu par izstāžu telpām, kur visām 
dalībvalstīm projekta izskaņā tiks atvēlē-
ti stendi savas valsts prezentācijām. Šī 
grupa izstrādāja arī tērpu skiču un ta-
lismanu konkursu nolikumus. D grupas 

pārstāvji precizēja  projekta 
menedžmenta nolikumu, 
izplānoja mūzikla iestudē-
juma tālāko gaitu, grupu 
tikšanās vietas, izveidoja 
jaunas vietnes sociālajos 
tīklos projekta realizācijas 
atspoguļojumam. Līdzte-
kus konkrētiem mūzikla 
iestudējuma uzdevumiem 
valstu pārstāvji vienojās par 
skolēnu apmaiņas braucie-
niem uz kādu no projekta 
dalībvalstīm. 2014. gadā 

novembrī mūs apciemos Vācijas skolē-
ni, savukārt Ādažu skolas aktīvākie pro-
jekta  dalībnieki dosies uz Vāciju 2014. 
gada maijā. 

Lai arī grupu darbs bija ļoti intensīvs, 
projekta dalībnieki nelielās ekskursijās 

iepazinās ar Nitras un Bratislavas skaistā-
kajām un ievērojamākajām vietām. Īstu, 
neviltotu pārsteigumu sagādāja Slovāki-
jas kolēģu organizētā iespēja uz Divaldo 
jaunās skatuves (Divaldo Nova Scena) 
noskatīties Jana Durovčika mūziklu  

“Romeo un Džuljeta”. 
Iedvesmas pilna mūsu skolas darba 

grupa atgriezās mājās un nekavējoties 
sāka apspriest, plānot un īstenot dažā-
dās projekta iespējas. Ādažu vidussko-
lā ir norisinājies mūzikla “Go Europe” 
izpildītāju lomu atlases konkurss, pēc 
kura tika noskaidroti spilgtākie dziedā-

tāji, dejotāji (20 skolēni), 
kuri piedalīsies mūzikla 
sagatavošanā skolā, kā arī 
kopmēģinājumos Ādažos 
un  Polijā un mūzikla gala 
izrādē 2015. gada maijā 
Vācijā , Kothenē. Šobrīd 
ir izstrādāti mūzikla no-
formējuma, kostīmu skiču 
un talismanu nolikumi, un 
skolēni tiek rosināti aktīvi 
piedalīties šajos konkur-
sos. Projekts “Go Europe” 
ir unikāla iespēja piedalī-
ties starptautiska mēroga 
skolēnu mūziklā, apgūstot  
jaunas sadarbības formas, 
bagātinot prasmes un ie-

maņas radošās meistarības izpausmēs. 
Iestudējuma process solās būt ļoti darb-
ietilpīgs, taču izaicinoši interesants un 
vērtīgs jaunas pieredzes ieguvē. 

Comenius projekta dalībniece – skolotāja 
Vaira Baltgaile
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Lai arī grupu darbs bija ļoti intensīvs, 
projekta dalībnieki nelielās ekskursijās 
iepazinās ar Nitras un Bratislavas 
skaistākajām un ievērojamākajām 
vietām.
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Eiro Latvijā un Ādažu novadā
Līdz gadu mijai visi norēķini būs latos, 

pirmās divas janvāra nedēļas – līdz 14. 
janvārim – būs iespējams maksāt gan eiro, 
gan latos, atlikumu saņemot eiro, savukārt 
pēc tam norēķini notiks tikai eiro.

No 2014. gada 1. janvāra eiro bez mak-
sas būs iespējams apmainīt 3 mēnešus 302 
Latvijas Pasta pakalpojumu sniegšanas 
vietās. Tuvākās naudas maiņas iespējas 
ādažniekiem būs “Latvijas Pasts” Carni-
kavas un Garkalnes nodaļās (līdz 31. mar-
tam), kā arī jebkurā bankas filiālē (līdz 30. 
jūnijam), piemēram, Juglā vai tirdzniecī-
bas centrā “Alfa”. Latvijas Bankā naudu 
būs iespējams apmainīt bez termiņa iero-
bežojuma.

No 2013. gada 10.decembra iespējams 
arī iegādāties eiro sākumkomplektus, par 
10 latiem saņemot 14, 23 eiro. Tuvākās 
vietas, kur ir iespējams tos iegādāties ādaž-
niekiem, ir “Latvijas Pasts” Carnikavas 
un Garkalnes nodaļās vai jebkurā bankas 
filiālē, piemēram, Juglā vai tirdzniecības 
centrā “Alfa”.

Ērtākai pārejai uz eiro aicinām izman-
tot komercbanku un VAS “Latvijas Pasts” 
norēķinu kontus, kuros konvertācija no 
latiem uz eiro 2014. gada 1. janvārī notiks 
automātiski un bez komisijas maksas, at-
bilstoši oficiālajam kursam. Jau šobrīd bez 
komisijas maksas ir iespēja iemaksāt latus 
norēķinu kontā  komercbankās. 

“Latvijas Pasts” aicina iedzīvotājus iz-
mantot iespēju no 2014. gada 2. janvāra 
līdz 14. janvārim visās Latvijas Pasta no-
daļās, tai skaitā Ādažu, izmantojot maksā-
jumu kontu, iemaksāt latus bez komisijas 
maksas un saņemt attiecīgo summu jau 
eiro līdz 31. janvārim bez komisijas mak-
sas. Iespēju robežās eiro tiks izmaksāts 
četru darbadienu laikā pēc pieteikuma sa-
ņemšanas Latvijas Pastā.

Ādažos pieejamie naudas izmaksu un 
iemaksu bankomāti: 
“Apelsīns”:
•	 “Swedbank” AS izmaksu/iemaksu 
bankomāts;
•	 AS “SEB banka” izmaksu bankomāts;
“Ādažu kukulītis”:
•	 “Swedbank” AS izmaksu bankomāts;
“Elvi”:
•	 “SEB banka” izmaksu bankomāts;
“Maxima”:
•	 “Nordea Bank Finland Plc Latvijas 
filiāle” izmaksu bankomāts.

Daži padomi par eiro!
1. Līdz gadu mijai pakāpeniski sama-

zini skaidrās naudas, īpaši monētu, ap-

jomu. Atceries, ka visērtākais veids pārejai 
uz eiro ir bezskaidras naudas norēķini.

2. Naudas izskats un drošības pazī-
mes. Uz Latvijas eiro monētām reversā 
būs redzami mūsu valsts simboli – tau-
tumeita un Latvijas ģerboņi, bet eiro mo-
nētu averss (puse, kur redzami skaitļi) un 
banknotes visās eirozonas valstīs ir vie-
nādas. Atceries, ka ar Latvijas eiro varēs 
maksāt visās valstīs, kur tiek lietots eiro, 
bet ar citu valstu eiro varēs norēķināties 
Latvijā.

3. Ievēro piesardzību naudas maiņas 
procesā:

•	 neglabā mājās lielu skaidrās naudas 
apjomu;

•	 nedodies mainīt visu skaidro naudu 
vienā reizē;

•	 publiskās vietās esi ļoti piesardzīgs, 
pārvietojoties ar skaidru naudu;

•	 maini naudu diennakts gaišajā lai-
kā, vislabāk kopā ar kādu radinieku 
vai draugu;

•	 nemaini naudu šaubīgās vietās un 
no privātpersonām;

•	 nelaid mājās, nestāsti par naudu un 
nemaini to pie svešiniekiem, kas 
ierodas tavā dzīvesvietā (uzmanību 
– krāpnieki var izlikties par valsts 
iestāžu darbiniekiem);

Ja piedzīvo krāpšanu, laupīšanu vai to 
mēģinājumu – nekavējoties ziņo par to 
policijai.

4. Pirmajās divās janvāra nedēļās 
centies veikalos maksāt ar karti vai pre-
cīzu naudu, lai neveidotos rindas.

Atceries, ka šajā laika periodā pārde-
vējs drīkstēs naudas atlikumu izdot tikai 
eiro, tāpēc nenorēķinies par sīkiem pirku-
miem ar lielām naudas zīmēm un neradi 
situācijas, kad pārdevējam nebūs ko izdot 
tev vai citam klientam.

5. Algas, pensijas, pabalsti un stipen-
dijas, sākot ar 2014. gada 1. janvāri, tiks 
izmaksāti eiro. Pārejot uz eiro, līgumi 
nav jāpārslēdz.

6. Atceries, ka eiro maiņas procesā 
neko nevar nokavēt, tāpēc rīkojies mie-
rīgi un esi pret citiem iecietīgs, īpaši jan-
vāra pirmajās divās nedēļās.

  7. Iegaumē eiro kursu: 1 eiro =  
0, 702804 lati un maksājot nesteidzies – 
rēķini rūpīgi līdzi!  

8. Noskaidro jebkuru jautājumu par 
eiro – www.eiro.lv vai bez maksas zva-
not 8000 3000.

Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 
publicitātes infomācija, sagatavoja  

Laima Jātniece

Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu

Uzsākta lokālplānojuma izstrāde 
īpašumam “Kociņi” (kad.apz. 8044 
005 0026), Kadagas ciemā, Ādažu no-
vadā, saskaņā ar Ādažu novada domes 
2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu 
nr.271. Lokālplānojuma izstrādes mēr-
ķis – pamatot funkcionālā zonējuma 
maiņu. Lokālplānojuma izstrādes vadī-
tājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs 
Silvis Grīnbergs. Rakstiskus priekšliku-
mus un ieteikumus lokālplānojuma iz-
strādei var iesniegt Ādažu novada domē 
darba dienās darba laikā, iesniegumā 
norādot vārdu, uzvārdu un pastāvīgo 
adresi, bet juridiskajām personām – no-
saukumu, adresi, reģistrācijas nr.

Lai valda miers

Ziemassvētki ir Kristus dzimšanas 
svētki. Dievs sūta pasaulē savu dēlu Jēzu 
Kristu kā dāvanu mums – cilvēkiem, lai 
caur Viņu mēs tiktu glābti. Un šo at-
pestīšanas vēsti caur nabaga ganiņiem 
pasaulei pasludina eņģelis, sakot: „Jums 
šodien Dāvida pilsētā ir piedzimis Pes-
tītājs, kas ir Kristus Kungs!“ Un tad visi 
debesu pulki pasludina Pestītāja pirmo 
vēstījumu: „Gods Dievam augstībā, un 
miers virs zemes labas gribas cilvēkiem!“ 
Gadu no gada raugoties, cilvēki gada 
nogalēs bieži vien paliek citādāki, pat 
nervozāki –steidzamies nokārtot sa-
vus mantiskos parādus, kredītus, rē-
ķinus, steidzamies trakojoši „ķem-
mēt“ veikalus, gatavoties dažādiem 
tusiņiem un citiem galvu reibinošiem 
pasākumiem, ieplūstam tajos kā ne-
kontrolējams virpulis nezināmā at-
varā. Jā, varbūt tas ir labi, drīzāk ap-
mierinoši, bet ne teicami un ne izcili. 
Bet Ziemassvētki taču ir mīlestības svēt-
ki, kad pasaulē ienāca pati mīlestība, kas 
mūs glābj no šīs steigas un grēka va-
ras. Mazais bērns Jēzus pievelk mūs un 
mūsu sirdis. Atradīsim laiku, lai nolik-
tu malā šo steigu un apstāsimies jaun-
dzimušā bērna Jēzus priekšā. Draudžu 
dievnamos raudzīsimies Betlēmes silītē, 
ko bērns Jēzus mums ir atnesis un dā-
vajis, – mieru. Ne tādu, ko pasaule dod, 
bet pats Dievs – ticības, cerības un mī-
lestības piepildītu miera dzīvi. Lai Zie-
massvētku miers un prieks ienāk katrā 
mājā un sirdī!

Ādažu militārās bāzes kapelāns  
Raimonds Krasinskis
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Viņa izaicina savas bailes, darot tie-
ši to, no kā visvairāk baidās, audzina 
un analizē sevi, jūtas daudz vecāka par 
saviem gadiem un uzskata, ka lepnībai 
dzīvē nav vietas, jo “viss vienā brīdī ļoti 
ātri var mainīties.” “Pats galvenais – 
sākt ar sevi, jo tas ir visgrūtākais. Kriti-
zēt citus ir pavisam viegli, bet, lai iztu-
rētu kritiku, kas vērsta pret pašu, jābūt 
ļoti stipram,” pārliecināta nodokļu 
ekonomiste, Ādažu novada domes de-
putāte un priekšsēdētāja vietniece Ka-
rina Tinamagomedova. 

Ko vēlaties panākt šajā darbā?
Attaisnot vēlētāju uzticību. Esmu 

Ādažu patriote, šeit ir mana skola, ģime-
ne un draugi, tādēļ vēlos, lai Ādaži kļūst 
par tādu vietu, no kuras nekad negribē-
tos braukt prom. 

Kā to panākt? 
Panākot uzlabojumus infrastruktūras 

attīstībā un sporta jomā. Ilgtermiņā – 
jāsakārto ēka, kur kādreiz atradās pasts, 
kā arī centrālā – Gaujas iela. Muiža ir 
briesmīgā stāvoklī, tā jāsaved kārtībā, ka-
mēr neviens vēl nav cietis. Tā kā dzīvoju 
Ādažos, pati katru dienu saskaros ar šīm 
problēmām. Uzņēmējdarbība ir ekono-
mikas attīstības dzinējspēks, tādēļ jāat-
balsta uzņēmēji, cik vien varam. Mūsu 
valstī ir ierasts cīnīties ar sekām, taču 
pamatā jāķeras klāt cēloņiem. Ja gribam 

panākt uzlabojumus veselī-
bas jomā, pēc iespējas vairāk 
cilvēku jāiesaista dažādās 
sporta aktivitātēs.  Protams, 
prātā ir milzīgs ideju sa-
raksts, ko gribētos realizēt un 
kas iepriecinātu daudz iedzī-
votāju, bet jārēķinās ar resur-
su ierobežotību, kas vienmēr 
ir sāpīgs jautājums. Tā kā 
esmu pieradusi analizēt savu 
rīcību, uzskatu, ka šajā darbā 
pats galvenais ir būt godīgai 
pašai pret sevi. Komanda, 
kurā pašlaik strādāju, mani 
atbalsta, tādēļ redzu ceļu, pa 
kuru iet. 

Kā radās interese iesaistī-
ties politikā?

Tā ir apstākļu sakritība, 
sagadīšanās. Bijušais klases-
biedrs man piezvanīja un 
pajautāja: “Gribi piedalīties? 

Meklējam foršus un aktīvus 
jauniešus.” Līdz tam brīdim man nebi-
ja nekādas saistības ar politisko partiju 
“Saskaņas centrs”. Līdzko pirmo reizi 
piedalījos vēlēšanās, mani uzreiz arī ievē-
lēja. Man palika 21, un pēc sešām dienām 

bija vēlēšanas. Mācījos augstskolā dienas 
nodaļā un paralēli strādāju par deputāti.  
Mamma jokojot teica: “Labāk ej strādā 
uz McDonald’s, nevis domi, vairāk no-
pelnīsi. Toreiz, strādājot par deputāti, 
mana alga gadā bija apmēram 660 latu.

Attaisnot uzticību
Kā pašai likās, kādēļ tik daudz cilvē-

ku savu balsi atdeva par jums? 
Nezinu. Neko lielu nebiju izdarīju-

si. Varbūt kāds ievēroja manu attieksmi 
pret cilvēkiem – ja es varēju, tad vienmēr 
centos palīdzēt, vai tas būtu ar naudiņu 
vai kā citādi. Vēl man vienmēr piemitu-
si izteikta taisnīguma izjūta. Domāju, ka 
par mani balsoja tie, kuri zina, kāds cil-
vēks esmu. 

Kā tas ir – 25 gados būt tik svarīgā 
amatā? 

Pret amatu attiecos kā pret darbu, 
kurā varu paust savas idejas, mēģinot 

rast risinājumu dažādām problēmām. 
Psiholoģiski jūtos daudz vecāka – liekas, 
ka man ir vismaz 40. Kad iesaistos asā 
diskusijā, nejūtu, ka būtu jaunāka. Bieži 
vien, esot kopā ar jauniešiem, es vienkār-
ši klusēju, jo saprotu, ka viņi mani nesa-
prot. Mācoties 11. klasē, pa brīvdienām 
sāku strādāt par oficianti. Kamēr citi gāja 
uz disenēm, strādāju, bet brīvajos brīžos, 
kad nebija jāapkalpo klienti, lasīju obli-
gāto literatūru. Darbs palīdzēja sevi orga-
nizēt  un izdarīt vēl vairāk nekā tie, kuri 
nestrādāja. Lai gan daudzkārt mani no 
klases izdzina par sliktu uzvedību, mācī-
jos ļoti labi. Katru gadu saņēmu atzīnī-
bas rakstu. Laikam kaut kāds apzinīgums 
manī tomēr bija jau skolas laikā. Pat tad, 
kad negribēju spēlēt klavieres, bet skriet 
ārā kopā ar citiem bērniem, es tomēr sa-
ņēmos un beidzu klavieru klasi. 

Kāpēc izvēlējāties studēt nodokļu 
administrēšanu? 

Bērnībā gribēju kļūt par advokāti vai 
veterinārārsti. Pēc skolas beigšanas, uz-
zināju, ka Rīgas Tehniskajā universitātē 
ir jauna studiju programma “Muitas un 
nodokļu administrēšana”. Es biju iz-
tēlojusies, kā ar suni staigāšu pa mežu 
un sargāšu mūsu valsts robežu, bet pēc 

iepazīšanās ar kursa biedriem, kuri jau 
tolaik strādāja muitā, sapratu, ka manas 
fantāzijas nesakrīt ar reālo darbu tur. 
Tāpat – pēc iestāšanās Eiropas Savienī-
bā daudzas robežas likvidēja. Kad otrajā 
kursā vajadzēja izlemt, kādā jomā specia-
lizēšos, izvēlējos nodokļu administrēša-
nu. Pēc pieredzes kļuva skaidrs, ka darbs 
Valsts Ieņēmumu dienestā nav vērsts uz 
iedzīvotāju interešu aizstāvību. Galu galā 
es sapratu, ka jāmaina valsts sistēma un 
domāšana, bet pats galvenais – jāsāk ar 
sevi, jo tas ir visgrūtākais. Kritizēt citus 
ir pavisam viegli, bet, lai izturētu kritiku, 
kas vērsta pret pašu, jābūt ļoti stipram. 
Būt godīgai pret sevi

Paziņas nepārmet, ka pēc kļūšanas  
par priekšsēdētāja vietnieci, esat kļuvu-
si lepnāka? 

Nē, kad mammai vai māsai saku, ka 
nevaru runāt, man jāpiedalās sēdē, pretī 

Sākt ar sevi

Zolitūdes traģēdijā aizgāja bojā mana kursabiedrene. 
Viņai bija tikai 25. Līdz šim manā izpratnē viņa bija 
daudz laimīgāka un perspektīvāka nekā es.
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saņemu: “Man vienalga, vai tev tur sēde 
vai kas, kāpēc tu no rīta neizmazgāji savu 
kafijas krūzi?” (Smejas.) Nezinu, varbūt 
zemapziņā kaut kas tāds notiek, bet es 
ļoti cenšos sevi dresēt, lai tā nebūtu. Kā 
parāda pēdējie notikumi Latvijā, dzīvē 
viss vienā brīdī ļoti ātri var mainīties. Zo-
litūdes traģēdijā aizgāja bojā mana kur-
sabiedrene. Viņai bija tikai 25. Līdz šim 
manā izpratnē viņa bija daudz laimīgāka 
un perspektīvāka nekā es. Viņai bija ģi-
mene, vīrs, suns, savs dzīvoklis, pašas no-
pelnīts. Vīrs – pilots, pati – ar ļoti labu 
izglītību un amatu. Lai studētu, viņa Rīgā 
ieradās no Daugavpils. Dzīvoja kopmīt-
nēs. Cilvēks, kura ļoti daudz sasniedza 
pati saviem spēkiem… Runājot par lep-
nību, ir tā, ka reizēm nevari, drīzāk – ne-
drīksti, izrādīt labestību, jo to sāk izman-
tot. Nauda, ar kuru palīdzam citiem, nav 
mūsu, tā ir iedzīvotāju nodokļu nauda. 
No savas mājas un dārza es varu atdot 
visu, ko gribu, bet šeit jābūt atbildīgam. 
Ir cilvēki, kuri visu mūžu strādā, lai vilk-
tu slinķus, kuri vienkārši negrib strādāt. 
Ļoti žēl, ka labestību reizēm uztver kā 
vājumu…

Man liekas gluži otrādi, ka labestība 
ir spēks. 

Protams, labestība ir ļoti nopietna un 
nobrieduša cilvēka iezīme, tāda, kurš ne-
meklē savu izdevīgumu, bet gan – domā 

par citiem, protams, bet 
diemžēl – cilvēki to iz-
manto. 

To sakāt no piere-
dzes? 

Jā. Ja kādam trīs, čet-
rus gadus palīdzi, bet 
pienāk brīdis, kad jāiz-
dara izvēle starp kādu, 
kuram šobrīd klājas 
grūtāk un palīdzība ne-
pieciešama vairāk, tad 
tas pirmais apvainojas.  
Palīgs kļūst par bries-
moni prasītāja acīs. Tie 
trīs, četri gadi pazūd kā 
nebijuši. Ja desmit rei-

zes nāc pretī, bet vien-
padsmitajā – atsaki, 
kļūsti par slikto. Uz visu 
mūžu. Ja desmit reizes 
atsaki, bet vienpadsmi-
tajā – palīdzi, saņem 
pateicību. 
Cilvēki ir 

ļoti dažādi. 

Atklāt jaunas idejas  
un vietas

Kā pavadāt brīvo laiku?
Kad ir silts, braukāju ar 

riteni, skrituļslidām, spēlēju 
volejbolu. Ziemā nodarbojos 
ar snovbordu. Divreiz nedēļā 
eju uz jogu. Tāpat – jau no 
bērnības ļoti mīlu dzīvnie-
kus. Manā bērnībā laikam 
nebija tādu miskastes kaķu, 
kas nebūtu nonākuši mūsu 
mājās. Mēs ar māsu tos stie-
pām pie sevis, barojām un 
slēpām no vecākiem. Kad ve-
cāki juta aizdomīgu klusumu 
un prasīja, ko darām, atbil-
dējām, ka kaut ko veidojam 
mājturībai. Šobrīd mums ir 
16 gadu veca kaķene un su-
nīte Īrisa.  Ar sakostām au-
sīm un ķepām pirms diviem 
mēnešiem viņa nonāca pie 
manis. Tagad viņa ir  ļoti 
dzīvespriecīgs zvērs.  Pedējais 
no maniem vaļaspriekiem ir 
dzintars – akmens, par kuru klīst daudz 
leģendu un īpašību. Domāju, ka Latvijā jē-
dziens “Dzintars” skan kā kaut kas ierasts 
un tuvs (kosmētika, personvārds, produk-

tu nosaukumi u.c.), brīžiem aizmirstot par 
šā akmens unikālajām īpašībām un vērtī-
bu. Man mājās ir daudz saktu un rotāju-
mu no dzintara. Patīk ņemt caurspīdīgu 
vāzi, piepildīt to ar dzintariem un apliet 
ar ūdeni. Tā saules stari atspoguļojas visā 
telpā, piepildot to ar “siltu gaismu”.

Kustība ir dzīvības avots. Cenšos ceļot, 
atklāt jaunas vietas, smelties jaunas idejas. 
Man patīk sevi pārbaudīt, piemēram, nā-
kamgad plānoju iziet  augsto un bīstamo 
“Karaļa taku” Spānijas klintīs, kas spāņu 
valodā zināma kā “El Caminito del Rey”. 
Tāpat –  izlēkt ar izpletni. Tas viss tādēļ, 
ka man  bail no augstuma. Un tieši tāpēc 
esmu izlēkusi ar gumiju un dabūjusi mo-
tocikla vadītāja apliecību. 

No kurienes tāda vēlme – pārvarēt 
bailes?

Psiholoģijas teorijas vēsta, ka mums ir 
bail ne jau no augstuma, bet iespējas tapt 
ievainotam un nomirt. Pašsaglabāšanās 
instinkts ir tas, kas liek baidīties. Ikvienam 

ir kādas bailes, jautājums tikai, kurš kuru 
kontrolē – bailes mani vai es – bailes. Es 
izvēlos otro variantu. 

Monika Griezne

Ikvienam ir kādas bailes, jautājums 
tikai, kurš kuru kontrolē – bailes mani 
vai es – bailes. Es izvēlos otro variantu.

Fo
to

 –
 N

o 
pr

iv
āt

ā 
ar

hī
va

Fo
to

 –
 N

o 
pr

iv
āt

ā 
ar

hī
va

Dagestānas kalnos pat gaiss ir citādāks nekā šeit. Brūces 
un pušumi tur sadzīst daudz  ātrāk.

Karina ciemojas pie savas vecmāmiņas Buhti ciemā 
Dagestānā.
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“Ādažu pagasta Tautas namam jeb, 
kā šobrīd ierasts teikt, vecajai domes 
ēkai – 120! Vai zinājāt, ka to projektējis 
viens no slavenākajiem latviešu profe-
sionālajiem arhitektiem – Konstantīns 
Pēkšēns? Ka tajā reiz atradusies liela 
sarīkojumu zāle ar 400 sēdvietām? Ka 
politiķa un rakstnieka Fēliksa Cielēna 
māte  kopā ar Ādažu pagasta aktīvā-
kajām dāmām vākusi no saimniekiem 
ziedojumus, rīkojusi loterijas, lai sapnis 
par namu īstenotos? Ka 1928. gadā ik-
dienā pašvaldībā strādāja vien trīs cilvē-
ki?” jautā Ādažu Kultūras centra muze-
ja projekta vadītāja Elita Pētersone.

Sanāksmes, balles, pasts 
un telfoncentrāle

Vecā Ādažu Tautas nama sienas ne 
reizi vien savā pastāvēšanas vēsturē ir 
piedzīvojušas kuplu jo kuplu ļaužu pulcē-
šanos – gan plašajos Labdarības biedrību 
sarīkojumos tūlīt pēc nama uzcelšanas 
19. gadsimta 90. gados, gan 1905. gada 
nemierīgajos mītiņos un sapulcēs, kad arī 
ādažnieki sāka apzināties savu latvisko 
identitāti. Pagājušā gadsimta 20. – 30.ga-
dos te notika daudzo un dažādo Ādažu 
biedrību un izrīcības komiteju sanāksmes 
un balles. Tika spēlēts teātris, iekārtotas iz-

stādes, koncertos uzstāties ieradās mūziķi 
no galvaspilsētas un apkārtnes. Saviesīgā 
dzīve sita augstu vilni! 20. gadsimta 20. – 
30. gados Ādažu Tautas namā atradās arī 
pagasta bibliotēka, pasta un telefona cen-
trāle, Ādažu Krājaizdevumu biedrība, kā 
arī telpas pagasta valdei un tehniskajiem 
darbiniekiem.

Ādažu pagasta galvenos jautājumus pa-
gastnamā lēma 18 cienījamākie apkārtnes 
vīri (pēc 1929. gada statistikas rādītājiem) 
jeb vēlētā pagasta padome. Goda vīri, ku-
rus ādažnieki izraudzījās ne pēc partiju 
piederības, bet gan pēc viņu nopelniem 
un darba sasniegumiem. Jo kurš pats ir 
godājams, tas nekad nelaimē nepametīs 
savu tuvāko.

Pagasta vecākais, darbvedis 
un ziņnesis

1928. gada statistika liecina, ka Ādažu 
pagastā dzīvojuši 4156 ļaudis, bet viņu in-
tereses ikdienā pašvaldībā vadīja vien trīs 
cilvēki – pagasta vecākais, darbvedis un 
ziņnesis. Turklāt, darbvedis, 
kura ģimenei bija ierādīts 
dzīvoklis pagastnama telpās, 
reizē bija arī rakstvedis, bib-
liotekārs, apkalpoja pasta un 
telefona centrāli, bija Uguns-

dzēsēju biedrības priekšnieks, 
Krājaizdevumu biedrības va-
dītājs, darbvedis Slimokasē, 
Mednieku, Kūdras ražoša-
nas un Meliorācijas biedrī-
bu valdes priekšsēdis. Tikai 
trīsdesmito gadu beigās, kad 
vairojās valsts birokrātija un 
ikdienas darbu darītāji, līdzīgi 
kā mēs šobrīd, pamazām sāka 
“apaugt ar papīriem”, Āda-
žu pašvaldības dienestā tika 
pieņemtas papildu vēl divas 
kancelejas ierēdnes – sekretā-
res. Darbi ritēja raiti līdz 1940. 

gadam, kad namu pārņēma cita vara un 
citādi domājoši ierēdņi.

Ceļ trīs gadus? 
Lai gan Ādažu pagasta Tautas nams 

novada centrā (vecā domes ēka) slejas nu 
jau gandrīz 120 gadu, par precīzu nama 
būvniecības datējumu ir mazliet pretrunī-
ga informācija, jo presē un literatūrā mi-
nēts gan 1893., gan 1895. celšanas gads.* 
(Tātad apaļu jubileju varam svinēt, gan 
šogad, gan vēl pēc diviem gadiem.) Inte-
resanti, ka Ādažu pagasta valdes 30. gadu 
budžeta pārskata dokumentos visur at-
rodama frāze – “nams celts 1890. gadā”. 
Būve, visdrīzāk, tikusi celta gadus trīs 
(1890 – 1893), bet “1895.gads” preses sle-
jās iemaldījies nejauši.

Sapnis par namu un 
ziedojumi

Arī politiķis un rakstnieks Fēlikss Cie-
lēns (1888 – 1964) savās bērnības atmiņās 
(viņš dzimis Baltezera krastā Alderu mui-
žā) apraksta savas mātes aktīvo iesaistīša-
nos Ādažu pagastnama projekta īstenoša-
nā. Amanda Cielēna apbraukājusi pagasta 
galvenos “runas vīrus” (tagad laikam teik-
tu – sponsorus) un pārliecinājusi viņus 
par priekš tiem laikiem vērienīgās būves 
patiesu nepieciešamību. Cielēnas kundze 
kopā ar Ādažu pagasta aktīvākajām dā-
mām vāca no saimniekiem ziedojumus, 
rīkoja bazārus un loterijas, lai sapnis par 
namu īstenotos.  Nauda tika atrasta, un 
mērķis realizējās. Gadsimtu mija vēl ne-
bija pienākusi, kad ādažnieki jau varēja 
lepoties ar staltu divu stāvu ķieģeļu ēku – 
pagasta Tautas namu, kurā atradās arī lie-
la sarīkojumu zāle ar 400 sēdvietām.  Par 
celtnes projektētāju tika uzaicināts tolaik 

Ādažu pagasta pašvaldības darbinieki  
30. gados. No kreisās – ziņnesis Grunduļa 
kungs, vidū ar amata zīmi uz krūtīm – 
pagasta vecākais J. Kalniņš, darbvedis  
P. Lībtāls.

Ādažu pagasta nams 20. gadsimta 20. gados.

Vecā domes ēka 2009. gada ziemā.

Svētku koncerts Tautas nama sarīkojumu zālē. Foto ap 1928. gadu.

Nams ar stāstu
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vēl gados jaunais, bet vēlāk viens no slave-
nākajiem latviešu profesionālajiem arhitek-
tiem – Konstantīns Pēkšēns.

Pēkšēns – nejauši uzrunāts 
Rīgas Latviešu biedrības 
namā? 

Konstantīns Pēkšēns bija pirmais lat-
viešu arhitekts, kurš akadēmisko izglītību, 
studējot inženierzinātnes un arhitektūru, 
guva Rīgas Politehnikumā.  Paralēli arhi-
tekta darbam Konstantīns Pēkšēns darbojās 
Rīgas Latviešu biedrībā un piedalījās vairā-
ku latviešu laikrakstu izdošanā. Starp citu, 
arī Fēliksa Cielēna māte 19. gadsimta beigās 
aktīvi darbojās Rīgas Latviešu biedrības lab-
darības valdē. Iespējams, ka tieši tur jaunais 
arhitekts tika nolūkots un arī uzrunāts Āda-
žu pagastnama būvei.

Pēc arhitekta Konstantīna Pēkšēna pro-
jektiem uzceltas aptuveni 250 ēkas. 19. un 
20. gs. mijā celtnes tika veidotas tipiskās 
eklektisma formās – kaut vai viņa slavenais 
Berga bazāra  ēku komplekss, kā arī dau-
dzie dzīvojamie nami Brīvības, Marijas, Kr. 
Barona ielās. 20. gs. sākumā viņa darbi jau 

tapa racionālā jūgendstila (arī nacionālā ro-
mantisma) formās. Piemēram, izcili skais-
tais nams Rīgā,  Alberta ielā 12, kur šobrīd 
atrodas Jūgendstila muzejs, Jaņa Rozentāla 
un Rūdolfa Blaumaņa memoriālie muzeji – 
tie arī ir mūsu pagastnama autora Konstan-
tīna Pēkšēna projektēti. Viņš pats šajā namā 
savulaik arī dzīvoja. 

Daudz laimes 120. dzimšanas 
dienā!

Mūsu vecais Ādažu pagastnams piere-
dzējis visādas varas, tā sienās un gaiteņos 
mainījušies cilvēki un viņu likteņi, dažādi 
notikumi, mundieri un himnas. Bet staltais 
nams palicis uzticīgs saviem cēlājiem. Un 
pēc visa piedzīvotā, klusējot tas noraugās 
uz mums, ikdienā garāmskrejošajiem, un 
neviļus aicina mūs, ādažniekus, nodzīvot 
savu dzīvi ar gaišām domām un patiesi tīru 
sirdsapziņu. Daudz laimes dzimšanas die-
nā, mūsu Tautas nams!

Elita Pētersone

* Augusts Deglavs “Dienas Lapa”, 1900., 
nr.235.

UZMANĪBU! SVARĪGI!

Ādažu novada domes laikraks-
tam “Ādažu Vēstis” (Nr.158) iz-
dots informatīvs pielikums, kurā 
publicēti šādi Ādažu novada do-
mes saistošie noteikumi: 

Nr.34 (12.11.2013.) "Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 4 "Saistošie  notei-
kumi par Ādažu  novada pašvaldī-
bas budžetu 2013. gadā,""

Nr.37 (26.11.2013.) "Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr. 4 "Saistošie  notei-
kumi par Ādažu  novada pašvaldī-
bas budžetu 2013. gadā,""

Nr.39 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.33 “Par pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā,””

Nr.40 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.8 “Saistošie notei-
kumi par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātājiem Ādažu novadā,””

Nr.41 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.30 “Saistošie notei-
kumi par Ādažu novada pašvaldī-
bas  līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai,””

Nr.42 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.3 “Saistošie notei-
kumi par Ādažu pašvaldības mate-
riālo atbalstu aprūpes vai kopšanas 
pakalpojuma nodrošināšanai,””

Nr.43 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Saistošie notei-
kumi par Ādažu pašvaldības pabal-
stu personas apbedīšanai,””

Nr.44 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.2 “Saistošie notei-
kumi par sociālās palīdzības pie-
šķiršanas kārtību Ādažu novadā,””

Laikmeta liecības Tautas nama sarīkojumu zālē – bleķa krāsns un sienu gleznojumi 
nacionālā romantisma stilā. Svētku pasākums, foto ap 1928. gadu.

Ādažnieki draiski laižas dejā Tautas nama sarīkojumu zālē. Foto ap 1928. gadu.

 13. lpp.
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Makšķernieka, ādažnieka Uģa Cir-
ceņa dzīve ir apliecinājums tam, kā 
patiesa aizraušanās, vaļasprieks spēj 
pārtapt dzīvesveidā un pat – darbā. 
Vajag tikai mēģināt un ticēt. Pirmo 
reizi Latvijas spiningošanas čempionā-
tā viņš piedalījās 23 gados, bet pirmo 
makšķeri rokās turēja, kad viņam bija 
10. Tagad, sasniedzot augstus rezultā-
tus spiningošanas čempionātos Latvijā 
un pasaulē, Uģis Circenis pieliek visas 
pūles, lai jomā, kurā darbojas, Latvijas 
vārdu pasaulē nestu vēl pārliecinošāk. 

Lai gan esat profesionāls makšķer-
nieks jūsu tēvs Fēlikss Circenis citiem 
palīdzēja apgūt šahu. Vai par to arī ir 
kāda interese? 

Gājienus zinu, uzspēlēt varu, bet ne-
aizrauj. Tēvam bija sasniegumi ne tikai 
šahā, bet arī soļošanā PSRS laikā. Atce-
ros, kā viņam braucu līdzi uz Eiropas 
šaha čempionātu Čehijā. Milzīga zāle, 
pilns ar spēlētājiem, kuri sēž pie maziem 
galdiņiem un domā. Es to kaut kā ne-
varēju saprast. Tā vietā izvēlējos staigāt 
apkārt pa pilsētiņu. 

Ir tādi cilvēki, kuri bez copes pie 
upes vai ezera var pavadīt visu dienu 
un ir tādi, kuriem, ja necopē, ātri pa-
liek garlaicīgi un zūd interese par mak-
šķerēšanu kā tādu.  Jums nekad nepa-
liek garlaicīgi? 

Nē, jo tā ir baigi foršā atpūta. Makšķe-
rēšana kā sports – tas ir kas cits. Ja ir labs, 
skaists laiks, tā ir iespēja atslēgties no 
ārējās pasaules, neko nedomāt, aizmirst 
savas problēmas. Stresa ikdienā pietiek 

tāpat, bet makšķerējot var gūt pozitīvu 
adrenalīnu. Pieļauju, ka lielākajai daļai, 
kas aizraujas ar makšķerēšanu, saista 
tieši šī iespēja – atstāt ikdienu. Sākumā 
arī man tas bija kā hobijs, līdz parādījās 
sportiska interese. Jā, daudziem paliek 
garlaicīgi, ja copes nav. Tas ir normāli. 
Tad vajag aizbraukt uz vietām, kur labi 
ķeras, un tad tā lieta aiziet. Bieži brau-
cam uz Ālandu salām ķert līdakas. So-
mijas ziemeļos iedzīvotāju ir salīdzinoši 
maz, bet zivju – daudz. No krasta ķeram 
foreles, no laivām – līdakas, zandartus, 
asarus. 

Vai izdevies noķert savu sapņu 
lomu? 

Parasti vairākums copmaņu saka – 
mana mūža zivs aizgāja, es par sevi tā ne-
varu teikt. Es savējo izvilku tepat, Gaujā. 
Līdaka. 13 kg 850 gramu. 

Dabas piesārņojums un 
uzturs

Kā tas izdevās?
Zivs bija jākausē diezgan ilgi. Kamēr 

to velc, neko nevari pasākt. Tā ir auklas 
galā un dara, ko grib. Tā riņķo, piekūst 
un tikai tad vari dabūt to krastā.  Sportis-
ti pārsvarā zivis laiž atpakaļ ūdenī. Spor-
tā aizliegts lietot arī dzīvo ēsmu. Ja cil-
vēks piemājas dīķītī saķer mazās zivtiņas 
ēsmai, bet pēc tam ar tām brauc copēt uz 
Baltezeru, tad pastāv iespēja ienest dažā-
das slimības.  Zivis arī slimo un pārnēsā 
dažādas baktērijas. Arī pie mums aiz-
liegts zivis pārvest no vienas ūdenstilp-
nes uz citu. Norvēģijā pie ūdenstilpnēm 
dežurē cilvēks, kurš dezinficē iebraucēju 

līdzatvestos makšķerēšanas piederumus. 
Norvēģi ēsmai izmanto saldētas mazas 
zivtiņas. Mākslīgi audzētie norvēģu laši 
arī pārnēsā slimības. To dēļ sāk izmirt 
arī savvaļas laši. Nevienam neiesaku  ēst 
māklsīgi audzētās zivis. Daba ir piesār-
ņota, un tas atstāj sekas arī uz uzturu, ko 
lietojam. 

Kur copējāt? 
Ādažos tepat Vējupē, Gaujā, Dūņeze-

rā, Dzirnezerā un Kadagas ezerā. 
Kur Ādažu novadā ir labākā copes 

vieta? 
Laikam jau tomēr Gaujā. 
Bieži daudz makšķernieku redzami 

pie dīķa, kas blakus Kultūras centram. 
Tur arī labi copē?  

Ko kurš sauc par zivi. Vienam asaris 
ir baigi labā zivs, otram – tā vispār ne-
skaitās zivs. Tajā dīķī ir mazas zivtiņas. 
Mailes, baltie sapali. 

Daudzi rūdīti makšķernieki saka,  
ka pēc dabas apstākļiem jūt un progno-
zē – būs cope vai nē? Jums arī ir ķēriens 
uz to? 

Jā, tā ir gaisa spiediena maiņa, sau-
lains vai apmācies laiks. Pilns vai dilstošs 
mēness. Augošā tiešām ķeras labāk nekā 
dilstošā. Draugi, kuri dzimuši Sibīrijā, 
atceras sava vectētiņa sacīto – ja trīs die-
nas pēc kārtas nav vienmērīgi un stabili 
laikasptākļi, viņš nemaz uz copi neiet. 
Mūsdienu vide un attālināšanās no da-
bas ieviesusi savas korekcijas – strādājo-
šiem cilvēkiem brīvais laiks ir tik daudz, 
cik ir. Kad nav jāstrādā, dodies copēt, un 
ir gluži vienalga, kāds laiks. 

Sacensību garša 
Kā sākāt aizrauties ar spiningošanu 

kā sportu? 

PIETURZĪMES
ü Latvijas čempioni spiningošanā no 

krasta. Komandā – Uģis Circenis, 
Uno Bergmanis, Edvīns Bergmanis, 
Lauris Fridrihsons. 

ü 5. vieta individuāli Latvijā spinin-
gošanā no krasta. 

ü 2. vieta komandā un individuāli 
spiningošanā no laivām – Latvijas 
kauss. 

ü Latvijas čempioni divcīņā (makšķe-
rēšanas un kastings) Kastings – me-
šana mērķī.

ü 2. vieta individuāli, komandā 3. vie-
ta – Baltijas kauss (Igaunija).

ü 7. vieta pasaules čempionātā foreļu 
spiningošanā no krasta. (Komandā 
– Latvijas izlase)

Prom 
no  

ikdienības
Iegūstot Latvijas čempionu titulu spinigošanā no krasta. 
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Kad man bija 23, slavenais makšķer-
nieks Egons Simsons piedāvāja piedalīties 
pirmajās sacensībās. Tajās nevari ķert, ko 
gribi, jāvadās pēc noteiktas formulas, kas 
jāizpilda. Sacensībās noķertās zivs garumu 
centimentros reizina ar 10.  Par 10 centi-
metru garu asari saņem 100 punktu. Ja asa-
rus atļauts ķert dažāda lieluma, tad līdakas 
– tikai virs 50 cm, zandartus – virs 45. Pa-
rasti sportisti ātri saķer asarus, lai dabūtu 
kādus punktus, bet pēc tam brauc lielās zi-
vis meklēt, lai uzlabotu rezultātu. 

Materiāli, ar ko copē, sacensībās dalīb-
niekiem ir vienādi? 

Nē, katram ir savs inventārs un savi kni-
fiņi. 

Sanāk, ka tam, kam vairāk naudas, var 
nopirkt dārgākus materiālus un iegūt la-
bākus rezultātus?

Nē, jo tie, kuri piedalās makšķerēšanas 
sacensībās, meklē sponsorus, kuri atbalsta. 
Runāju ar kaimiņiem lietuviešiem, viņi 
uzskata, ka latvieši spiningošanas sportā 
ir daudz vairāk attīstījušies nekā viņi paši. 
Tur ir tik daudz sīkumu un detaļu, ko vien-
kāršs makšķernieks pat nevar iedomāties. 

Piemēram? 
Stils, kādā darbojamies, atšķiras. Pagā-

jušajā gadā Čehijā piedalījāmies pasaules 
čempionātā foreļu spiningošanā no krasta. 
Palikām septītie 16 valstu konkurencē. Pir-
majā dienā mums pavisam negāja – pali-
kām pēdējie. Nākamajā dienā bijām otrie. 
Nedaudz pietrūka veiksmes. Šajā sportā kā 
jebkurā citā jomā veiksme ir ļoti nepiecie-
šama.  Spiningošana no krasta ir nedaudz 
grūtāka un arī interesantāka, jo momentā-
ni jāreaģē, katra minūte ir no svara. Latvi-
jā Foreļu festivālā spiningošanā no krasta 
mēs kā komanda ieguvām čempionu ti-
tulu. Spiningošanā no krasta komandā ir 
Uno un Edvīns Bergmaņi, Lauris Fridrih-
sons un es, bet spiningošanā no laivām ko-

mandu veido Ainārs Eg-
lītis, Kaspars Poišs, Igors 
Fiļipovs un es. Sacensības 
parasti sākas sestdien pa 
dienu, beidzas astoņos 
vakarā. Pēc tam pāris vār-
du ar vienu, otru, trešo... 
Beigu beigās sanāk gulēt 
kādas trīs, četras stundas, 
bet otrais posms sākas 
svētdien puspiecos no rīta. 
Pēc apbalvošanas svētdien 
brauc mājās kā izmīcī-
ta klimpa.  Uz pasaules 
čempionātu brauc tie, kas 
parāda labākos rezultātus 
individuālajā startā. 

Komandas spēks
Kā notiek spiningošana no krasta?
Ūdenstilpē tiek iekārtotas četras zonas, 

kur katra tiek sadalīta 15 sektoros. Startē, 
piemēram, 13 komandas, ko parstāv četri 
sportisti. Katrs no viņiem izlozē zonu, kurā 
jāstartē. Pēc tam izlozē, kurš pēc kārtas do-
sies sektorā. Sacensību laikā auklu nedrīkst 
mest pāri sektora nodalītajām līnijām, ko 
uzrauga aiz muguras stāvošais tiesnesis. 
Sacensību laikā sportists var pārvietoties 
tikai pa tukšajiem sektoriem. Katra dalīb-
nieka iedalītais tiesnesis pārbauda, vai āķu 
atskabargas ir nolocītas, vai uztveramais 
tīkliņš ar zivi netiek nolikts zemē, un zivs 
saudzīgi atlaista. Valstij, kura organizē pa-
saules sacensības, ir savas priekšrocības, 
jo tās dalībnieki labi pārzina ūdenstilpnes, 
arī tiesneši ir vietējie. Pasaules čempionā-
tā Čehijā piedalījos tikai pirmo gadu. Nā-
kamgad brauksim uz Bulgāriju. Mēs esam 
laba komanda. Cerams, ka turpmāk mums 
veiksies vēl labāk.

Monika Griezne

Vareni. Lielais loms. Izdevies noķert meža vimbu (Aspius 
aspius)  jeb salati.
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Brangais lasis. Pagājušā gada februārī 
Salacas upē izdevies noķert lasi.

Fo
to

 –
 G

in
ts

 S
po

le

Nr.45 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.37 “Saistošie no-
teikumi par Ādažu novada pašval-
dības vienreizēju pabalstu ģimenei 
sakarā ar bērna piedzimšanu,””

Nr.46 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.4 “Ādažu  novada 
teritorijā esošo kapu uzturēšanas 
un darbības noteikumi,””

Nr.47 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.6 “Saistošie notei-
kumi par vienreizēju pabalstu poli-
tiski represētajām personām,””

Nr.48 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.7 “Saistošie notei-
kumi par pašvaldības nodevu par 
Ādažu novada būvvaldes izsniegta-
jām būvatļaujām,””

Nr.49 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.8 “Par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās Ādažu 
novada teritorijā,””

Nr.50 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.15 “Par pašvaldības 
nodevu par reklāmas, afišu, slu-
dinājumu un citas vizuālās infor-
mācijas izvietošanu Ādažu novada 
teritorijā,””

Nr.51 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.22 “Saistošie no-
teikumi par Ādažu novada augstas 
detalizācijas topogrāfiskās infor-
mācijas un citas ģeotelpiskās in-
formācijas aprites kārtību Ādažu 
novadā,””

Nr.52 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.24 “Saistošie notei-
kumi par pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēša-
nu Ādažu novadā,””

Nr.53 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.24 “Ādažu  novada 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīk-
lu, un to būvju aizsardzības notei-
kumi,””

 14. lpp.
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Ojāra Vācieša 80. gadskārtā Ādažu 
vidusskola atjaunoja jaunrades darbu 
konkursu “Gaujas prēmija”, kas aizsākās 
dzejnieka 60. dzimšanas dienā un nori-
sinājās līdz 2007. gadam. Šogad Ādažu 
vidusskola aicināja konkursā piedalīties 
dažādu Gaujas tuvumā esošo skolu pār-
stāvjus. Aicinājumam atsaucās un kon-
kursā piedalījās Ādažu Brīvās Valdorfa 
skolas, Krimuldas, Līgatnes novada,  
Siguldas pilsētas vidusskolas, Garkalnes 
MVV un Sējas pamatskolas 5. – 12. klašu 
skolēni, kā arī paši pasākuma organizē-
tāji – Ādažu vidusskola. 

Konkurss tika atklāts ļoti spilgti, emo-
cionāli un radoši – ar Ādažu vidusskolas 
skolēnu literāri muzikālu kompozīciju, 
un tā tas arī izskanēja. Apbalvošanas ce-
remonijā uzstājās gan Ādažu vidusskolas 
skolēni, gan aktrise Marija Bērziņa.  Ak-
trise lasīja Ojāra Vācieša dzeju, spilgtā-
kos fragmentus no skolēnu konkursa sa-
cerējumiem, kā arī veltīja klātesošajiem 
pāris dziesmu ar Ojāra Vācieša vārdiem. 
Pasākuma emocionālo, dziļo pamatu 
veidoja fragmenti no konkursa dalībnie-
ku darbiem, viņu atklātība, sirsnīgums 
un patiesums, kas ietērpts bagātīgā, 
skaistā un izteiksmīgā valodā. Arī žūrijas 
komisijas locekle, Ādažu novada domes 
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu 
komitejas priekšsēdētāja Ilze Pētersone 
atzina, ka iespēja ielūkoties skolēnu iek-
šējā pasaulē viņu patiesi aizkustinājusi 
un likusi domāt par to, cik dziļas un no-
pietnas personības aug.  Ādažu novada 

domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
uzsvēra, ka spēja labi rakstīt ir talants, 
kas ne katram ir dots.

Darbu vērtēšanas gaitā  autori  bija šif-
rēti, un aploksnes ar viņu vārdiem atvēra 
tikai pēc rezultātu apstiprināšanas. Žūri-
jas komisiju veidoja Ādažu vidusskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotā-
jas Vaira Baltgaile, Dace Dambe, Edīte 
Kāna, Ineta Lancmane, Helēna Vilkosta, 
krievu valodas un literatūras skolotāja 
Diāna Smirnova, kā arī Ādažu vidus-
skolas direktore Dace Dumpe, Ādažu 
Kultūras centra vadītāja Linda Tiļuga un 
Ādažu novada domes Izglītības, kultūras 
un sporta jautājumu komitejas priekšsē-
dētāja Ilze Pētersone.  Pirmo vietu 5. – 6. 
klašu grupā dalīja Anda Vītola un Eliza-
bete Maija Liepa, otro – Agija Buliņa un 
Anna Luīze Rezevska, trešo vietu ieguva 
Alise Samoviča, bet atzinību saņēma In-
driķis Preiss. 7. – 9. klašu grupā  pirmo 
vietu saņēma Diāna Daktiņa, otro vietu 
dalīja Daniela Muižniece un Kristiāna 
Vilcāne, trešo vietu ieguva Renāte Gru-
dule, bet atzinību saņēma Raimonds Ga-
balis, Veronika Veļikaja, Valters Kroičs, 
Edgars Jegurs, Agute Klints un Marta 
Stokova. 10. – 12. klašu grupā otro vie-
tu ieguva Santa Rauzāne, trešo – Leina 
Markevica, bet atzinību saņēma Ieva 
Bumbiere un Fanija F. Grinberga. Āda-
žu novada dome piešķīra finansējumu 
balvu iegādei, piemiņas veltēm un pasā-
kuma norises organizēšanai. 

Edīte Kāna, Monika Griezne

Nr.54 (26.11.2013.) 
“Grozījumi Ādažu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.27 “Sais-
tošie noteikumi par nodevu tirdz-
niecībai publiskās vietās Ādažu paš-
valdības teritorijā,””

Nr.55 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.30 “Saistošie notei-
kumi par publiskā lietošanā esošo 
ūdeņu izmantošanu Ādažu novada 
teritorijā,””

Nr.56 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Saistošie notei-
kumi par Ādažu novada pašvaldī-
bas līdzfinansējumu pirmsskolas 
izglītības ieguvei privātās pirms-
skolas izglītības iestādēs,””

Nr.57 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.30 „Saistošie no-
teikumi par teritoriju kopšanu un 
būvju uzturēšanu,””

Nr.58 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.34 “Par Ādažu no-
vada simboliku,””

Nr.59 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.15 “Saistošie notei-
kumi par suņu un kaķu turēšanu 
Ādažu novadā,””

Nr.60 (26.11.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.20 “Ādažu novada 
pašvaldības sabiedriskās kārtības 
saistošie noteikumi,””

Nr.61 (26.11.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.27 “Saistošie notei-
kumi par neapbūvētu Ādažu nova-
da pašvaldībai piederošo vai piekrī-
tošo zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanas kārtību.””

Šie saistošie noteikumi publicēti 
arī Ādažu novada domes mājas lapā 
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem 
var iepazīties Ādažu novada domes 
kancelejā Gaujas ielā 33A, 3.stāvā, 
Ādažu novada sociālajā dienes-
tā Gaujas ielā 13/15, SIA „Ādažu 
Namsaimnieks” Gaujas ielā 16 un 
Ādažu novada domes bibliotēkā 
Gaujas ielā 30.

13. lpp. 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks un Ādažu vidusskolas direktore 
Dace Dumpe sveic konkursa 2. vietas ieguvēju 5.-6. klašu grupā Ādažu vidusskolas 6.c 
klases skolnieci Agiju Buliņu. 
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Kadastrālo vērtību izmaiņas Ādažu novadā 2014. gadā
Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekus-

tamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību. 
2014. gadā bāzes vērtību izmaiņas novada teritorijās būs šādas:
•	 Dārzkopības teritorijās “Smilgas” un “Jaunceriņi” in-

dividuālās apbūves zemei bāzes vērtība samazināsies no 
9 Ls/m2 uz 6 Ls/m2, bet savrupmājām no 200 Ls/m2 uz 
160 Ls/m2;

•	 Apogu un Cīruļu ielas apkārtnes teritorijā bāzes vērtība 
samazināsies no 7 Ls/m2 uz 6 Ls/m2, savukārt savrupmā-
jām no 180 Ls/m2 uz 140 Ls/m2;

•	 Teritorijās ap Dūņezeru un Lilastes ezeru zemei bāzes 
vērtība palielināsies no 3 Ls/m2 uz 5 Ls/m2, bet savrup-
mājām no 100 Ls/m2 uz 120 Ls/m2.

Ādažu novada dzīvojamo māju apbūves 
vērtību zonas 2014. gadam, individuālās ap-
būves zemes bāzes vērtības Ls/m2 (iesvītrots 
zemes bāzes vērtību pieaugums vai samazinā-
jums attiecībā pret 2013. gadu)

Nelielas izmaiņas sagaidāmas arī  komerc-
darbības objektiem, taču tās  attieksies uz ne-
lielu objektu skaitu (3 komercdarbības objek-
ti): Alderos ēkām bāzes vērtība palielināsies 
no 125 Ls/m2 uz 140 Ls/m2, Garkalnē – no 90 
Ls/m2 uz 100 Ls/m2. Visā novadā bāzes vēr-
tības komercdarbības telpām samazināsies 
vidēji par 15%. Ādažos komercdarbības tel-
pām bāzes vērtība samazināsies no 225 Ls/m2 
uz 200 Ls/m2. Ādažu novadā vidējas kvalitātes 
lauksaimniecības zemei bāzes vērtība palie-
lināsies no 750 Ls/ha uz 820 Ls/ha. 

SVARĪGI! Kaut arī kādā teritorijā vai īpa-
šumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, 
tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja 
notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, 
pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, 
reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra 

informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesa-
jam stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu 
aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
likuma 13. pants. 

Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta-
jiem objekta datiem un prognozēto kadastrālo vērtību var uz-
zināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv 

Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt spe-
cializētajā mājas lapā www.kadastralavertiba.lv, kā arī infor-
matīvajā bukletā “Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams 
VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.

Valsts zemes dienests

Ādažnieki, atbalstiet Ādažus!
Nekustamā īpašuma nodokļa atlai-

des līdz 90%
Juridiskām un fiziskām personām, ku-

ras par saviem finanšu līdzekļiem Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā izbū-
vējušas pašvaldībai vai privātpersonai 
piederošas maģistrālās koplietošanas 
inženierbūves (ūdensvadi, kanalizācijas 
tīkli, ielas (ielas daļa), ielu apgaismo-
jums, gājēju celiņš, meliorācijas sistē-
mas u.tml.) sabiedriskajām vajadzībām 
vai kuras investējušas līdzekļus jaunu 
sabiedriskās nozīmes infrastruktūras 
objektu izbūvē, pirms darbu uzsākšanas 
noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību, 

pienākas nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojums 90% apmērā. Sabiedriskās 
nozīmes infrastruktūras objekti šo no-
teikumu izpratnē ir spēļu un sporta lau-
kumi, publiskas pludmales labiekārtoša-
na un tml. objekti, kas netiek izmantoti 
komerciālos nolūkos. Nodokļu atvieglo-
jums ir piešķirams pēc attiecīgā objekta 
nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem objekta nodošana 
ekspluatācijā ir nepieciešama.

Deklarējiet savu dzīvesvietu un reģis-
trējiet juridisko adresi Ādažu novadā!

Ja līdz 2013. gada 31. decembrim 
plkst. 24.00 fiziskas personas būs dekla-

rējušas savu dzīvesvietu Ādažu novadā 
un juridiskas personas būs reģistrēju-
šas savu juridisko adresi Ādažu novadā, 
tad nekustamā īpašuma nodokļa likme 
zemei būs 1% no zemes noteiktās ka-
dastrālās vērtības. Pārējiem šī likme būs 
1,5%. Tiem, kuriem pieder nekustamais 
īpašums Ādažu novadā un kuri Ādažu 
novadā dzīvo jau ilgu laiku, kā arī dotajā 
brīdi ir deklarējušies (pierakstīti) Ādažu 
novadā, nav jāuztraucas, jo NĪN nodok-
lis 1% apmērā no zemes kadastrālās vēr-
tības tiks aprēķināts automātiski. 

Vera Saleniece, nekustamā īpašuma  
nodokļu administratore, tālr.: 67996458
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Ādažu novada domes ārkārtas (12.11.2013. un 14.11.2013.) 
un kārtējā (26.11.2013.) domes sēdē izskatītie jautājumi un 

domes lēmumu kopsavilkums
Arkārtas domes sēde (12.11.2013.)

Domes sēdē piedalās 10 deputāti: Artis Brū-
vers, Uģis Dambis, Jānis Ruks, Ilze Pētersone, 
Māris Sprindžuks, Karīna Tinamagomedova, 
Valērijs Bulāns, Adrija Keiša, Normunds Zvied-
ris, Pēteris Pultraks.

1. Par nekustamā īpašuma iegūšanu paš-
valdības īpašumā.

Lēmums: Iegūt īpašumā nekustamo īpašu-
mu Gaujas iela 3, Ādaži, piedaloties Rīgas ap-
gabaltiesas iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja J. 
Lazdāna rīkotajā izsolē, nosakot maksimālo pir-
kuma cenu ar atsevišķu domes lēmumu pirms 
izsoles.

Balsojums: vienbalsīgi (10) „par”.
2. Par sadarbību ar Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienestu.
Lēmums: Konceptuāli atbalstīt sadarbību 

ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu 
(VUGD) tās teritoriālās struktūrvienības izvie-
tošanai domei piederošajā nekustamajā īpašu-
mā – ēkā, Depo ielā 2, nodrošinot VUGD nepie-
ciešamo telpu izmantošanu bez atlīdzības un to 
iekārtošanu (mēbeles, sadzīves tehnika), atbil-
stoši VUGD prasībām. Pēc VUGD piekrišanas 
veikt pārrunas ar Carnikavas novada pašvaldību 
un Nacionālo bruņoto spēku Sauszemes spēku 
Kājnieku brigādi, kas atrodas Ādažu novadā, 
par sadarbības iespējām materiāli vai finansiāli 
atbalstīt VUGD teritoriālo struktūrvienību, kas 
atradīsies Ādažos. 

Balsojums: vienbalsīgi (10) „par”.
3. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašu-

mā.
Lēmums: Piekrist, ka SIA „RICH SOULS” 

iegūst īpašumā nekustamā īpašuma „Jaunkūlas 
1”, Ādaži, zemesgabalu rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmuma uzturēšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (10) „par”.
4. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām.
Lēmums: Piešķirt daudzdzīvokļu dzīvoja-

mās mājas un darījumu iestādes „Čiekurkrasti”, 
Baltezers, dzīvokļiem un telpu grupām numu-
rus no 1 līdz 67 saskaņā ar apstiprinātu būv-
projektu un ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas 
informāciju.  

Balsojums: vienbalsīgi (10) „par”.
5. Par SIA „Ādažu Ūdens” aktivitātēm 

ūdensvada un kanalizācijas sistēmu un pie-
vadu izbūvē un pārņemšanā Podnieku un 
Jaunkūlu rajonā, Ādažu novadā.

Lēmums: Atbalstīt SIA „Ādažu Ūdens” ak-
tivitātes, iegādājoties ūdens un kanalizācijas 
sistēmas  Podnieku un Jaunkūlu apkārtnē un 
izbūvējot kanalizācijas tīklu pieslēgumu „Ob-
jekts „Jaunkūlas – 2” pieslēgšana centralizēta-
jiem kanalizācijas tīkliem Rīgas gatvē Ādažos”, 
kas nodrošina SIA „Latfood” un SIA „ADAZI 

ASSETS” tīklu pieslēgšanu SIA „Ādažu Ūdens” 
tīkliem, kā arī nodrošina iespēju dzīvojamām 
mājām pieslēgties pie šiem tīkliem.

Balsojums: vienbalsīgi (10) „par”.

Arkārtas domes sēde (14.11.2013.)
Domes sēdē piedalās 10 deputāti: Artis 

Brūvers, Uģis Dambis, Kerola Dāvidsone, Ilze 
Pētersone, Māris Sprindžuks, Karīna Tinama-
gomedova, Valērijs Bulāns, Adrija Keiša, Nor-
munds Zviedris, Pēteris Pultraks.

1. Par cenu nekustamā īpašuma iegūša-
nai pašvaldības īpašumā.

Lēmums: Noteikt, ka maksimālā pirkuma 
cena par nekustamo īpašumu Gaujas iela 3, 
Ādaži, ir LVL 85 800. Līdzekļus paredzēt no 
pamatbudžeta līdzekļiem – ieņēmumu pārsvara 
pār izdevumiem.

Balsojums: vienbalsīgi (10) „par”.

Kārtējā domes sēde (26.11.2013.)
Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Artis 

Brūvers, Uģis Dambis, Kerola Dāvidsone, Ilze 
Pētersone, Māris Sprindžuks, Karīna Tina-
magomedova, Valērijs Bulāns, Adrija Keiša, 
Normunds Zviedris, Juris Antonovs, Pēteris 
Balzāns, Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Edvīns 
Šēpers, Pēteris Pultraks.

1. Par pašvaldības deputātu komandēju-
mu uz Igauniju.

Lēmums: Komandēt Karinu Tinamagome-
dovu, Uģi Dambi, Ilzi Pētersoni, Kerolu Dā-
vidsoni, Pēteru Pultraku un Arti Brūveru divu 
dienu darba vizītē uz sociālo aprūpes centru 
Viimsi un Paidi (Igaunija), pieredzes apmaiņai, 
tiekoties ar pilsētas domes pārstāvjiem.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
2. Par pašvaldības deputātu komandēju-

mu uz Igauniju 
Lēmums: Komandēt domes priekšsēdētāju 

Māri Sprindžuku divu dienu darba bizītē uz so-
ciālo aprūpes centru Viimsi un Paidi (Igaunija), 
pieredzes apmaiņai, tiekoties ar pilsētas domes 
pārstāvjiem.

Balsojums: vienbalsīgi (13) „par” (M.Sprindžuks 
balsojumā nepiedalās).

3. Par deleģējuma līguma slēgšanu.
Lēmums: Slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA 

„Rīgas ūdens” uz 5 gadiem par ūdenssaimniecī-
bas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu novada 
administratīvās teritorijas daļā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
4. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ka-
dagas ciemā, „Kociņi”.

Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma „Ko-
ciņi” lokālplānojuma izstrādāšanu Silvja Grīn-
berga vadībā ar mērķi pamatot funkcionālā 
zonējuma maiņu no mežaparka teritorijas uz 
mežaparka apbūves zonu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
5. Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

nekustamā īpašuma „Kociņi” lokālplānoju-
ma izstrādāšanai.

Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu ne-
kustamā īpašuma „Kociņi” lokālplānojuma iz-
strādāšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
6. Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu 

nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, At-
aru ciemā, „Kalnatari” un „Dižatari”.

Lēmums: Uzsākt nekustamo īpašumu „Kal-
natari” un „Dižatari” lokālplānojuma izstrādā-
šanu Silvja Grīnberga vadībā ar mērķi pamatot 
funkcionālā zonējuma maiņu no mežaparka ap-
būves zonas uz savrupmāju dzīvojamās apbūves 
zonu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
7. Par darba uzdevuma apstiprināšanu 

nekustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižata-
ri” lokālplānojuma izstrādāšanai.

Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu ne-
kustamo īpašumu „Kalnatari” un „Dižatari” lo-
kālplānojuma izstrādāšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
8. Par Ādažu novada Kadagas ciema ne-

kustamā īpašuma Lāceņu ielā 1 detālplānoju-
ma grozījumu projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai.

Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai Kadagas ciema nekusta-
mā īpašuma Lāceņu ielā 1 detālplānojuma gro-
zījumu projektu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
9. Par Zaļākalna ielas sarkano līniju pre-

cizēšanu Ādažu novada Kadagas ciema detāl-
plānojumā nekustamajam īpašumam „Meža-
parks”.

Lēmums: Veikt izmaiņas nekustamā īpa-
šuma „Mežaparks” detālplānojumā un noteikt 
Zaļākalna ielas sarkanās līnijas atbilstoši SIA 
„ĀDAŽI-PROJEKTS” izstrādātajam projektam 
„Zaļākalna ielas nekustamo īpašumu Kadagā, 
Ādažu novadā sarkano līniju precizēšana”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
10. Par Ādažu novada domes 2012. gada 

18. decembra sēdes lēmuma Nr. 17 § 1.1.1. 
atcelšanu un par atļauju izstrādāt zemes ie-
rīcības projektu nekustamajam īpašumam 
Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Spīdolas”.

Lēmums: Atcelt Ādažu novada domes 2012. 
gada 18. decembra sēdes lēmumu Nr. 17 § 1.1.1. 
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekus-
tamajam īpašumam Baltezera ciemā, „Spīdolas” 
un atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu šim 
nekustamajam īpašumam ar mērķi veikt zemes-
gabala sadalīšanu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
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11. Par nosacījumu apstiprināšanu zemes 
ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam „Spīdolas”.

Lēmums: Apstiprināt nosacījumus zemes 
ierīcības projekta izstrādei Baltezera ciema ne-
kustamajam īpašumam „Spīdolas”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
12. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam Ādažu 
novadā, Ataru ciemā, „Attari”.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam Ataru cie-
mā, „Attari”, ar mērķi veikt zemesgabala sada-
līšanu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
13. Par nosacījumu apstiprināšanu zemes 

ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam „Attari”.

Lēmums: Apstiprināt nosacījumus zemes 
ierīcības projekta izstrādei Ataru ciema nekus-
tamajam īpašumam „Attari”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
14. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības 

projektu nekustamajam īpašumam Ādažu 
novadā, Birznieku ciemā, „Freimaņu Strēl-
nieki”.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības 
projektu nekustamajam īpašumam Birznieku 
ciemā, „Freimaņu Strēlnieki”, ar mērķi veikt ze-
mesgabala sadalīšanu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
15. Par nosacījumu apstiprināšanu zemes 

ierīcības projekta izstrādei nekustamajam 
īpašumam „Freimaņu Strēlnieki”.

Lēmums: Apstiprināt nosacījumus zemes 
ierīcības projekta izstrādei Birznieku ciema ne-
kustamajam īpašumam „Freimaņu Strēlnieki”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
16. Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Baltezera ciema nekustamajiem īpa-
šumiem Ezera ielā 9, Ezera ielā 12 un Ezera 
ielā 12A apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Baltezera ciema ne-
kustamo īpašumu Ezera ielā 9, Ezera ielā 12 
un Ezera ielā 12A zemes ierīcības projektu un 
piekrist zemesgabala sadalīšanai un savstarpējo 
robežu pārkārtošanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
17. Par zemes ierīcības projekta Ādažu no-

vada Ādažu ciema nekustamajam īpašumam 
„Sūnas” apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašuma 
„Sūnas” zemes ierīcības projektu un piekrist ze-
mesgabala sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
18. Par zemes ierīcības projekta Ādažu 

novada Divezeru ciema nekustamajam īpašu-
mam „Baloži” apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Divezeru ciema ne-
kustamā īpašuma „Baloži” zemes ierīcības pro-
jektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
19. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašu-

mā.
Lēmums: Piekrist, ka Krievijas Federācijas 

pilsone T. S. iegūst īpašumā nekustamo īpašu-

mu domājamās daļas Ataros Atspulga ielā 2, 
„Amandas” un Krasta ielā 16.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
20. Par Ādažu Sporta centra reorganizāci-

ju un jauna amata izveidošanu.
Lēmums: Ar 2014. gada 1. februāri likvidēt 

domes struktūrvienību „Ādažu Sporta centrs” 
un izveidot jaunu domes administrācijas struk-
tūrvienību – „Sporta daļa”. Ar 2014. gada 1. jan-
vāri izveidot jaunu amatu vienību „Sporta daļas 
vadītājs” un par Sporta daļas vadītāju ar 2014. 
gada 1. janvāri iecelt Pēteri Sluku.

Balsojums: „par” 8 balsis (Artis Brūvers, 
Adrija Keiša, Karina Tinamagomedova, Juris 
Antonovs, Edvīns Šēpers, Uģis Dambis, Nor-
munds Zviedris, Ilze Pētersone), „pret” 6 balsis 
(Liāna Pumpure, Pēteris Pultraks, Kerola Dā-
vidsone, Valērijs Bulāns, Pēteris Balzāns, Jānis 
Ruks). 

21. Par Ādažu novada domes Ādažu 
pirmsskolas izglītības iestāžu struktūras iz-
maiņu apstiprināšanu un darbinieku atlīdzī-
bu.

Lēmums: Ar 2014. gada 01. septembri ap-
stiprināt Ādažu un Kadagas pirmsskolas izglī-
tības iestāžu struktūrā jaunu amatu – Izglītības 
psihologs, nosakot mēnešalgu LVL 210,00 par 
pusslodzi. 

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
22. Par pašvaldības amatpersonu un dar-

binieku atlīdzības izteikšanu euro.
Lēmums: Ar 2014. gada 1. janvāri apstip-

rināt pašvaldības amatpersonu un darbinieku 
darba samaksu, noapaļojot mēnešalgu eiro va-
lūtā. 

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
23. Par ēdināšanas maksas noteikšanu 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē.
Lēmums: Noteikt ēdināšanas maksu Ādažu 

pirmskolas izglītības iestādes audzēkņiem par 
viena bērna ēdināšanu trīs reizes dienā LVL 
1,32, neieskaitot PVN, bet ar 2014. gada 1. jan-
vāri EUR 1,88, neieskaitot PVN.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
24. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Ka-

dagas pirmsskolas izglītības iestādē.
Lēmums: Noteikt ēdināšanas maksu Kada-

gas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem 
par viena bērna ēdināšanu 3 trīs reizes dienā 
LVL 1,30, neieskaitot PVN, bet ar 2014. gada 1. 
janvāri EUR 1,85, neieskaitot PVN.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
25. Par ciemata „Cits Mežaparks” inže-

nierkomunikācijām.
Lēmums: Uzdot SIA „Ādažu Ūdens” līdz 

2013. gada 31. decembrim izvērtēt iespēju pie-
ņemt bezatlīdzības lietošanā un apsaimnieko-
šanā vai arī iegūt īpašumā ciematā „Cits Mež-
aparks”, Kadaga, izbūvētos ūdensapgādes un 
kanalizācijas maģistrālos tīklus.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
26. Par redakcionāliem labojumiem 

22.10.2013. saistošajos noteikumos Nr. 30.
Lēmums: Veikt redakcionālus labojumus 

domes 2013. gada 22. oktobra saistošo notei-
kumu Nr. 30 „Par teritoriju kopšanu un būvju 

uzturēšanu”, aizstājos 13. punktā skaitli 13 ar 
skaitli 12, bet 14., 16. un 18. punktā skaitli 14 ar 
skaitli 13.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
27. Par transportlīdzekļu izmantošanu 

Ādažu novada pašvaldībā.
Lēmums: Apstiprināt domes noteikumus 

„Noteikumi par transportlīdzekļu izmantošanu 
Ādažu novada pašvaldībā”. Apstiprināt pašval-
dības amatu sarakstu, kuros atļauts izmantot 
personīgo transportlīdzekli amata pienākumu 
izpildei, kā arī apstiprināt degvielas patēriņa 
normas.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
28. Par 1. un 2. klases pirotehnisko līdzek-

ļu tirdzniecību.
Lēmums: Piekrist, ka SIA „MK COPE” veic 

sezonas tirdzniecību ar 1. un 2. klases piroteh-
nikas līdzekļiem no 24.12.2013. līdz 31.12.2013. 
tirdzniecības centrā „Apelsīns” pēc speciālās at-
ļaujas saņemšanas.      

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
29. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Lienei Krūzei savienot Do-

mes Administratīvās komisijas locekļa amatu ar 
Domes būvinspektores pienākumiem, nosakot 
ierobežojumus. 

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
30. Par Administratīvās komisijas sastāva 

izmaiņām.
Lēmums: Atbrīvot Edmundu Garanču no 

darba domes Administratīvajā komisijā, apstip-
rināt Lieni Krūzi par domes Administratīvās 
komisijas locekli.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
31. Par pašvaldības mantas iznomāšanas 

un atsavināšanas komisijas izveidi.
Lēmums: Izveidot uz vienu gadu pašval-

dības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 
komisiju, kura būs pilnvarota veikt pašvaldībai 
piederošās mantas nomas tiesību izsoli, noteikt 
piemērojamo izsoles veidu un apstiprināt publi-
cējamo informāciju par nomas objektu – atbil-
stoši 8.06.2010. Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 515. Komisijas sastāvā apstiprināt Edvīnu 
Šēperu, Volli Kukk, Maiju Dadzi un Daini Po-
povu, par priekšsēdētāju iecelt Edvīnu Šēperu.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
32. Par nekustamā īpašuma „Garkalnes 

katlu māja”  atsavināšanu.
Lēmums: Nodot atsavināšanai pašvaldībai 

piederošo nekustamo īpašumu „Garkalnes kat-
lu māja”, Garkalne, nosakot atsavināšanas veidu 
– pārdošana izsolē. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par” (Edvīns Šēpers 
balsošanā nepiedalās).

33. Par papildus dāvanu karšu pieņemša-
nu.

Lēmums: Piekrist LPS piedāvājumam pie-
ņemt dāvinājumu – papildus dāvanu kartes 
„Elektrības norēķinu kartes” 37 gab. (53,70 LVL 
vērtībā katra) par kopējo summu LVL 1986,90, 
ar mērķi – celt novada trūcīgo un citu mazaiz-
sargāto ģimeņu ar bērniem sociālo labklājību. 

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
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Bērnudārza “Pasaku valstība” audzēkņi viesojas 
pansijā 

Starptautiskajā Veco ļaužu dienā, saposušies svētku drēbēs, devāmies 
uz Ādažu pansiju “Anruma”, lai ar skanīgām dziesmām un dejām ie-
priecinātu pansijas iedzīvotājus. Sarūmējušies mazajā svētku istabiņā, ar 
zinātkāri un neviltotu prieku mūs mīļi sagaidīja sirmie vecīši. Ņipri savā 
noskaņojumā viņi dziedāja un plaudēja mums līdzi. Pēc koncerta pansijā 
izstaigājām katru istabiņu, neviens nepalika bez sveiciena. Bērni ar īpašu 
rūpību bija darinājuši vāzītes, cepuši cepuma bumbas, zīmējuši kļavu la-
pas un izteikuši vēlējumus. Paldies, mīļie bērni, par Jūsu centību un vēlmi 
sagādāt citiem prieku! Paldies par muzikālo atbalstu mūzikas skolotajai 
Ivetai Garozai, spēlējot akordeonu, kā arī “Pasaku valstības” skolotājai Sar-
mītei Bezzubovai par noderīgo dāvanu – staiguli “Anruma” iedzīvotājiem. 

Lai Jums visiem veselība, radošs gars, darba spars un prieks par kat-
ru gaišo domu, ko sūtām otram! Lai mīlestībā veiktie darbi atmaksājas ar 
uzviju un nes svētību gan pašiem, gan citiem!

Sanda Sīle, bērnudārza «Pasaku valstība» «Taureņu» grupas skolotāja

Pateicība Ādažu pašvaldības 
policijai

Ādažu pašvaldības policija un tās priekšnieks 
Oskars Feldmanis saņēmis pateicību “Par priekš-
zīmīgu un profesionālu darbu, ievērojamu iegul-
dījumu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, un 
sakarā ar Latvijas Republikas Valsts policijas 95. 
gadadienu”. Oskars Feldmanis izsaka pateicību vi-
sai savai komandai.

Monika Griezne

Pirmā vieta Latvijas čempionātā badmintonā 
veterāniem

Latvijas čempionātā badmintonā veterāniem  Linda Jūra ieguvusi 
pirmo vietu sieviešu vienspēlēs un trešo – jauktajās dubultspēlēs. Pirmā 
spēle bija pret Aneti Zunti, otrā – pret Ievu Piebalgu un trešā – pret Tat-
janu Dvorniku. Pirmajā spēlē Linda Jūra uzvaru guva ar rezultātu 21:7 
pirmajā setā un  21:9 otrajā, nākamajā spēlē  ar rezultātu 21:7 pirmajā 
setā un 21:14 otrajā, bet trešās spēles pirmais sets noslēdzās ar rezulātu 
21:11, otrais – ar 21:6. 

Linda Jūra 

Panākumi džudo 
Olimpiskajā Sporta centrā notika ikgadējais 

“Dinamo LAT-budoshop.lv” kauss džudo cīņās. 
Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolu (BJSS) 
šoreiz pārstāvēja 19 sportistu. Ar izcīnīto 2. vie-
tu apsveicam Frici Štrausu un Gustavu Ekmani, 
ar 3. vietu – Lūkasu Gertmani, Eduardu Niku un 
Artūru Kiseļevski. Pavisam sacensībās piedalījās 
21 sporta klubs, no kuriem Pierīgas BJSS palika 
10.vietā. Sveicam sportistus un viņu trenerus, kā 
arī vēlam veiksmi nākamajās sacensībās.

Pierīgas BJSS administrācija

Ādažu novadā apseko sabiedriskās 
ēkas

Saskaņā ar Ādažu novada domes būvvaldes va-
dītājas Daces Mednieces sniegto informāciju, būv-
valdes speciālisti no 27. novembra līdz 3. decem-
brim ir veikuši Ādažu novadā esošo sabiedrisko 
būvju – pirmsskolas izglītības iestāžu, veikalu, tai 
skaitā tirdzniecības centra “Apelsīns”, kā arī skolu 
un Ādažu Kultūras centra, apsekošanu. Pārbaudes 
noritējušas veiksmīgi, netika atrastas būtiskas ne-
pilnības. Būvēs, kur tika konstatētas plaisas apme-
tumā un krāsojumā, būvvalde ierosināja veikt teh-
nisko apsekošanu. Tika apsekotas arī evakuācijas 
izejas un norādīts, ka šīm izejām ir jābūt atbrīvo-
tām. Turklāt pārtikas veikalu tīkls “Rimi” ir pasū-
tījis ekspertus, kas veiks “Rimi” veikalu pārbaudes, 
arī Ādažos.  

Laima Jātniece

Inspektors Gints Dzirkalis ar 
apbalvojumu

Goda zīme Ādažu novada 
pašvaldības policijas 
inspektoram Gintam 
Dzirkalim

Goda zīmi “Par nopelniem Valsts 
policijas darbā” par godu Valsts polici-
jas 95. gadadienai saņēmis Ādažu no-
vada pašvaldības policijas inspektors 
un Valsts policijas Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes Satiksmes drošības 
pārvaldes Satiksmes uzraudzības un 
koordinācijas biroja Speciālo uzdevu-
mu nodaļas priekšnieka vietnieks, kap-
teinis Gints Dzirkalis.

Monika Griezne
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Atzinības raksts Ādažu vidusskolai

16. novembrī, Starptautiskajā iecietības dienā, Melngalvju namā noti-
ka Mazākumtautību konsultatīvās padomes paplašinātā sēde un vizuālās 
mākslas konkursa “Latvija – mūsu drošās mājas” laureātu apbalvošana. 
Konkursā skolēni savus zīmējumus varēja veidot par kādu no šādām čet-
rām tēmām: “Dažādība ir mūsu bagātība!”, “Sasveicinies ar dažādo!”, “Ne-
ieslīgsti stereotipos!” vai “Sūti savu mīlestību nākotnei!”. Ādažu vidusskola 
konkursā saņēma atzinības rakstu.

www.president.lv

Juridiskām personām obligāti jādeklarē e-pasta adrese 
pašvaldībā

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, kas stājas spēkā ar 
2014. gada 1. janvāri nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam – ju-
ridiskai personai – ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa 
maksāšanas pienākuma rašanās brīža paziņot e – pasta adresi pašvaldībā. 

Juridiskā persona, kura kļuvusi par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
līdz 2014. gada 1. janvārim, paziņo savu e – pasta adresi līdz 2014.gada 1. jūli-
jam.

Ziņojiet, sūtot adresi uz vera.saleniece@adazi.lv, zvanot pa tālr. 67996458 
vai ierodoties Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 232. kabinetā. Va-
rat rakstīt iesniegumu un nosūtīt to pa pastu uz adresi: Gaujas iela 33A, Ādaži, 
Ādažu novads, LV – 2164.

Vera Saleniece

Pieredzes apmaiņas seminārs 
Privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība” pedagoģe San-

da Sīle organizēja un vadīja pedagogu pieredzes apmaiņas semināru “Bēr-
nu pašdarinātas spēles brīvajam laikam”. Tajā skolotājas kopīgi izspēlēja 
dažādas spēles; darināja, veidoja un mācījās tās pielietot prakstiski; uzklau-
sīja ieteikumus, lai tos varētu izmantot integrēti dažādu zināšanu un pras-
mju apguvē, kā arī dalījās pedagoģiskajā pieredzē. “Rūpnieciski izgatavotas 
spēles var būt glītākas un ērtāk pielietojamas, taču tās nav tik nozīmīgas 
bērna attīstībā kā bērna paša gatavots materiāls. Turklāt daudzas spēles ir 
iespējams veidot no dažādiem dabas vai otrreiz lietojamiem materiāliem. 
Pieredze liecina, ka pats veidošanas process bērniem ir prieka pilns un 
radošs,” atzīst Sanda Sīle. Pēc semināra skolotājas tika iepazīstinātas ar 
izglītības iestādes darbību un sasniegumiem. Pēc radošo darbu izstādes 
aplūkošanas, dalībnieces viesojās glīti noformētajās bērnudārza grupiņās, 
kas veidotas tā, lai veicinātu bērnu attīstību. Ikviens varēja smelties idejas 
un ierosmes. Semināra dalībnieces tā noslēgumā saņēma maisiņus ar žāvē-
tiem āboliem un cidonijām. Veselībai, spēkam un izturībai. Skolotājas bija 
gandarītas, ka varēja gūt jaunas idejas, ieceres un, protams, gūt pārliecību – 
mēs visas strādājam radoši un esam uz pareizā ceļa, audzinot un izglītojot 
mazos ķiparus.

Sanda Sīle 

Ādažu vidusskolas skolēnu  
panākumi sportā

2013. /2014. mācību gada pirmais pusgads 
tuvojas noslēgumam. Ādažu vidusskolai tas bi-
jis ļoti veiksmīgs sportā. Pierīgas novadu sko-
lēnu sporta spēlēs skolas komandas startējušas 
visos sporta veidos: futbolā jaunākajā grupā, 
“Olimpiskās dienas stafetēs”  jaunākajā, vidējā 
un vecākajā grupā, rudens krosā, basketbolā zē-
niem jaunākajā un vidējā grupā, “tautas bum-
bā”  zēniem un meitenēm. No septiņiem sporta 
veidiem sešos iegūti kausi par izcīnīto pirmo, 
otro vai trešo vietu. Pateicamies visiem klašu 
audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem, skolas 
administrācijai, skolēnu vecākiem, kuri atbals-
tīja piedalīšanos sporta spēlēs. Ļoti patīkama ir 
jau par tradīciju kļuvusī labāko sportistu pie-
ņemšana pie skolas direktores Daces Dumpes. 
Tas motivē skolēnus vēl nopietnāk trenēties un 
piedalīties sacensībās.

Mirdza un Juris Dzirnieki

Ādažu poligona medus – Briselē 
16. un 17. novembrī NATO galvenajā 

mītnē Briselē notika tradicionālais labdarības 
tirdziņš, kas ir lielākais sabiedriskais noti-
kums NATO galvenajā mītnē. Latvija tirdziņā 
piedāvāja dažādus Latvijā ražotus produktus, 
tai skaitā arī Ādažu poligonā ievākto medu 
un citus biškopības produktus. Tirdziņā bija 
iespēja apskatīt katras dalībvalsts stendu, 
izgaršot un iegādāties tās produktus, kā arī 
bija iespēja piedalīties ikgadējā loterijā. Lat-
vija savus tradicionālos produktus un citas 
preces tirdziņā piedāvā kopš 2004. gada, kad 
Latvija iestājās NATO. Latvijas pārstāvji tirgū 
pārdod tradicionālos produktus: maizi, medu, 
konfektes, alu, balzāmu, žāvētus augļus, linu 
izstrādājumus, koka rotaļlietas, keramiku un 
citas preces. Savāktie līdzekļi nokļūst NATO 
dalībvalstu, tai skaitā Latvijas rehabilitācijas 
centros, pansionātos un citās iestādēs. Pa-
teicoties Latvijas ražotāju un militārpersonu 
sadarbībai iegūst Latvijas bērni un gados ve-
cāki cilvēki, kuriem palīdzība ir nepieciešama 
visvairāk. 

www.delfi.lv
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Pasākumu programma Ādažu Kultūras centrā
22. decembrī 

plkst.16:00 Ceriņu zālē Jauniešu kora MUNDUS un kora draugu Ziemassvētku koncerts 
PRETĪ GAISMAI. Ieeja: Bez maksas

29. decembrī
plkst.15:00 Skatītāju zālē BRĪNUMSKAPJA Ziemassvētku koncertizrāde  

TUMŠAS-GAIŠAS DIENAS

31. decembrī/
1. janvārī

plkst. 19:00
plkst. 00:30

Viesnīcā PORT HOTEL 
iesildies JAUNGADA DISKO ballei

JAUNGADA DISKO NAKTS RADIO BOOM FM DISKO ar UFO 
(Kasparu Upacieri) 
KARAOKE sadarbībā ar Starptautisko Forumu Konsorciju
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230 (Kultūras centra kase)

No sirds sveicam seniorus jubilejā! 

Dauguli Juri 70 g. 
Ezerosi Dzintru 70 g.
Kalniņu Velgu 70 g.
Ozoliņu Jāni 70 g.
Šņori Juri 70 g. 
Tomilinu Ēriku 70 g.

Jančenko Grigoriju 75 g.
Karpenko Ņinu 75 g.
Kokuševu Renu 75 g.
Krilovu Ligitu Birutu 75 g.
Krūmiņu Laimoni 75 g.
Šehteli Mariju 75 g. 

Eipuri Annu 80 g.
Kušķi Smaidu 80 g.
Reinfeldi Valentīnu Astrīdu 80 g. 

Binderi Anastasiju 85 g.
Drozdovu Larisu 85 g.
Dzirkali Dainu 85 g.
Freidenfeldu Ilmāru 85 g. 
Savčuku Hristinu 85 g.

Naumovu Jevgeniju 90 g.

Osīti Elzu 95 g. 

Patiesā cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMI 
ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES KAPELĀ

Ziemassvētku vakars – Ganiņu sv.Mise
otrdien, 24. decembrī, plkst. 15.00.

Ērģelniece Aina Dzene

Kristus dzimšanas sv. Mise bērniem 
trešdien, 25. decembrī, plkst. 15.00.

Svētdien, 29. decembrī, plkst. 15.00 
Draudzes sv. Mise par dzīvajiem  

un mirušajiem.

Svētdien, 5. janvārī, plkst.15.00 
Kunga epifānijas svētki – Zvaigznes diena. 

Tiks svētīts krīts, vīraks, zelta un sudraba 
rotaslietas. 

Piedalās Ādažu Kultūras centra senioru 
vokālais ansamblis “Gaujmalas lakstīgalas”, 

vadītāja Elīna Bukovska, 
koncertmeistars Ivars Kraucis

Pirms katras sv. Mises 14.00 Rožukronis  
un Grēksūdzes sakraments.

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personu 
apliecinošs dokuments. 

Informācija pa tālr. 26434830.

PATEIcīBA
Mīļus, gaišus Ziemassvētkus un veiksmi 
jaunajā gadā novēlam visai pensionāru 

apvienības “Optismists” saimei un visiem, 
kuri rūpējas un pastāvīgi atbalsta mūs. Būsim 

veseli, dzīvespriecīgi, sniegsim kaut sīku 
prieku viens otram ar labu vārdu, ar siltumu!

Pensionāru padome

PATEIcīBA 
Ādažu novada bibliotēka saka lielu paldies 

čaklajiem lasītājiem – gan lieliem, gan 
maziem. Paldies visiem novada iedzīvotājiem 

par aktīvu dalību akcijā “Zaļā bibliotēka” un 
“Tautas grāmatu plaukts”, paldies visiem par 

dāvinājumu mums! 
Prieka pilnus  un gaišus Ziemassvētkus!

Jaunajā gadā daudz labu domu un darbu, kas 
piepilda sirdi!

Ādažu novada bibliotēka

MISIJAS BAPTISTU DRAUDZE
Ielūdz uz Ziemassvētku vakara dievkalpojumu. 

Dievkalpojumā ar netradicionālu formātu 
muzicēs mākslinieki no Rīgas Mateja 
draudzes. Norises laiks: 24.decembrī 

plkst.17:00 bērnu centrā “Pasaku valstība”, 
Rīgas gatvē 28b, Ādažos. 

Priecīgus svētkus!
Kaspars Šterns

ZIEMASSVĒTKU DIEVKALPOJUMS
24. decembrī Ādažu vecā pagastnama 

telpās, Gaujas ielā 16,  
no plkst.15.00 līdz 17.00  

notiks Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus 
draudzes Ziemassvētku dievkalpojums. 
Dievkalpojumu vadīs ordinēta mācītāja 

Māra Krasovska. Dievkalpojumā piedalīsies 
mūziķi no Ādažu Mākslas un mūzikas skolas. 

Aicināti kristieši no visām konfesijām.
Kontakttālrunis: 29106421.

PEnSIOnĀRU APVIEnīBAS 
“OPTIMISTS” ZIEMASSVĒTKU 

IESKAņAS PASĀKUMS
18. decembrī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16

Ziemassvētku dziesmas dziedās
 vokālie ansambļi E. Bukovskas  

un G. Freidenfelda vadībā.
Mīļi aicināti visi Ādažu novada pensionāri.

Pensionāru padome

ZIEMASSVĒTKU BALLE 
PEnSIOnĀRIEM Un REPRESĒTAJIEM

27. decembrī plkst. 14.00 Kultūras centrā
Būs klāti galdi, pašdarbības kolektīvu koncerts 

un deju mūzika.
Mīļi aicināti visi Ādažu novada pensionāri.

Pensionāru padome

ĀDAŽU ROKDARBnIEčU 
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIņš

Rokdarbu pulciņa “Ādažnieces” sagatavotās 
dāvaniņas varēs iegādāties
no 14. līdz 30. decembrim

t/c “Apelsīns”
Pensionāru padome

© „Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv 
Maketētāja alda palmbaha. 
redaktore Monika griezne. (tālr. 67996500. e-pasts: monika.griezne@gmail.com)
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.
Iespiests SIa „Mcābols poligrāfija”. tirāža 4000 eksemplāri.

Aicinām ziedot

Ādažu novada dome kopā ar Sociālo 
dienestu aicina Jūs arī šogad pievienoties 
Ziemassvētku labdarības akcijai, ziedo-
jot savas firmas produkciju vai naudas 
līdzekļus, lai ar pārtikas paciņām, dāva-
nām un eglītēm iepriecinātu bērnus un 
jauniešus ar īpašām vajadzībām, bērnus 
bāreņus, riska ģimeņu bērnus, I grupas 
invalīdus, vientuļos pensionārus, daudz-
bērnu ģimenes un  novada trūcīgos ie-
dzīvotājus. Ādažu novadā dzīvo 27 bērni 
invalīdi, 13 bērni bāreņi, 10 jaunieši ar 
īpašām vajadzībām, 45 pirmās grupas 
invalīdi, 65 vientuļi pensionāri, deviņas 
ģimenes ar četriem un vairāk bērniem, 
165 trūcīgie iedzīvotāji. 

Sociālā dienesta vadītāja Ieva Roze  
(mob. 29451628, tālr. 67997977)

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS 
AKCIJAI
Ādažu novada dome
Gaujas iela 33A, LV-2164
REĢ. Nr. 90000048472
Valsts Kase
Konts: LV43TREL9802419010000
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 12. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.16§2) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 34

Ādažu novadā

2013. gada 12. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 4 
„saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības  

budžetu 2013. gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, likumu “Par budžetu un 
finansu vadību”, likumu “Par valsts budžetu 2013. gadam”, Ministru kabineta 

2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 874 “Noteikumi par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013. gadā”

Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie  noteikumi par 
Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2013. gadā” šādus grozījumus: 
1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. apakšpunktus šādā redakcijā:
„2.2. pamatbudžets 2013.gadam ieņēmumos (1.pielikums) Ls 6’953’435 apmērā un aizņēmumi no Valsts 

kases Ls 424’852; 
2.3. pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1. pielikums) Ls 8’029’251 apmērā un 2013. gadā atmaksā-

jamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem Ls 368’128 apmērā un konta atlikums uz gada 
beigām ir Ls 188’984”.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§6) 

saistoŠie noteikumi nr. 37
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 4 
„saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības  

budžetu 2013. gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, likumu “Par budžetu un 
finansu vadību”, likumu “Par valsts budžetu 2013. gadam”, Ministru kabineta 

2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 874 “Noteikumi par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013. gadā”

Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadā” šādus grozījumus: 
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1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. un 2.5. apakšpunktus šādā redakcijā:
„2.2. pamatbudžets 2013. gadam ieņēmumos (1.pielikums) Ls 7’174’127 apmērā un aizņēmumi no 

Valsts kases Ls 130’000; 
2.3.  pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1.pielikums) Ls 7’847’968 apmērā un 2013. gadā atmak-

sājamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem Ls 643’782 apmērā un konta atlikums uz 
gada beigām ir Ls 20’453;

2.5.  speciālais budžets īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem 2013. gadam ieņēmumos Ls 136’760 
apmērā un izdevumos Ls 186’803 apmērā, ziedojumi un dāvinājumi 2013. gadam ieņēmumos Ls 
1’000 un izdevumos Ls 1’550, saskaņā ar 2. pielikumu”.

2. Apstiprināt noteikumu 4.pielikumu jaunā redakcijā.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 33  
„saistošie noteikumi par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

paskaidrojuma 
raksta sadaļas

norĀdĀmĀ informĀcija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Ādažu novada dome 2013. gada 22. oktobrī pieņēma saistošos notei-
kumus Nr. 33 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”; 

1.2.  ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzi-
numu Nr. 28-6/11294 nepieciešams veikt grozījumus atsevišķos notei-
kumu punktos.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā grozī-
jumus izriet no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
6. panta otrās daļas, 7. panta sestās daļas, 14. panta pirmās daļas 6. 
punkta un 15. panta, 24. panta pirmās daļas. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.  noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas, darba vietas;

3.2.  noteikumu mērķis – precizēt atsevišķus noteikumu punktus.

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

4.1.  mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums, ir novada administratīvās teritorijā deklarētas maznodrošinātas 
personas, kuras atbilst Likumā un Noteikumos noteiktajām personu 
kategorijām, kurām pašvaldībai ir pienākums sniegt palīdzību dzīvokļa 
jautājuma risināšanā. 

4.2.  netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemē-
rošanā, ir pašvaldības dome;

5.2.  noteikumu projekts nosaka prasības, pie kurām pašvaldība ir tiesīga 
sniegt palīdzību. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Nav attiecināmas. 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 26.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.18§25) 

saistoŠie noteikumi nr. 39
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 33 
„par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
6.panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 14. panta pirmās daļas 6. punktu un  

15. pantu, 24. panta pirmo daļu.

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 33 „Saistošie noteiku-
mi par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā„ (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „2.1. kura ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ādažu novada administratīvajā teritorijā”;
1.2. Izteikt Noteikumu 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „2.1. ja personas īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā 

māja, dzīvojamā telpa vai cits nekustamais īpašums”;
1.3. Izteikt Noteikumu 9.4.apakšpunktu šādā redakcijā:
 „savā īpašumā, valdījumā vai tiesiskā lietojumā esošos nekustamos īpašumus Latvi-

jas Republikas teritorijā vai apliecina, ka personai nepieder nekustamais īpašums”; 
1.4. Svītrot Noteikumu 23.4. apakšpunktu. 

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

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Ādažu novada domes 2011. gada 22. februāra saistošajos noteikumos 
nr. 8 „saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma 

nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”

paskaidrojuma 
raksta sadaļas

norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām”14. panta pirmās daļas trešais punkts nosa-
ka, ka pašvaldībai ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu 
no nodokļu maksāšanas. 
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1.2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk Likums) 5. panta 
trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros 
paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sātāju kategorijām. Ādažu novada pašvaldībā nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē 
Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr. 
8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”(turpmāk Noteikumi). 

1.3. Nepieciešams papildināt Noteikumus ar nodokļu maksātāju katego-
rijas, kurām piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, kā 
arī saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32. pantu veikt naudas 
vienības grozījumus no latiem un euro. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

2.1. Noteikumu grozījumi paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumus:

2.1.1. fiziskām un juridiskām personām, kuras par saviem finanšu līdzekļiem 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā izbūvējušas un nodevušas 
ekspluatācijā koplietošanas inženierbūves; 

2.1.2. uzņēmumiem par jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām, kas tiek iz-
mantotas saimnieciskās darbības veikšanai vienu gadu pēc likumā „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrajā daļā 13. punktā noteikta 
laika. 

3.  Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu 

3.1. Noteikumu grozījumu īstenošanas rezultātā iespējama pašvaldības 
budžeta samazināšanās, taču prognozējamā finansiālā ietekme ir ne-
liela. Ietekme uz budžetu būs atkarīga no nodokļa maksātāju aktivitā-
tes iesniedzot pieteikumus un to atbilstību atvieglojuma piešķiršanas 
nosacījumiem. 

3.2. Noteikumu grozījumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams vei-
dot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas. 

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

4.1. Šādi atvieglojumi tiek noteikti, piemērojot Likumā noteiktos obligātos 
principus:

 a) objektīvā grupējuma princips – nodokļa atvieglojumi būs iespējami 
tiem nodokļu maksātājiem, kuri būs radījusi publisku labumu sabiedrī-
bas vajadzībām; 

 b) efektivitātes princips – atvieglojumu piemērošana neprasa papildus 
administratīvos resursus, programmatūras pielāgošana nav nepiecieša-
ma;

 c) atbildīgas budžeta plānošanas princips – noteiktie atvieglojumi nera-
dīs šķēršļus pašvaldības funkciju un nekustamā īpašuma nodokļa prog-
nozes izpildei. 

 Turklāt piemērots Likumā noteiktais izvēles princips – teritorijas attīstī-
bas un teritorijas sakārtošanas princips, t.i. noteiktie atvieglojumi veicina 
vides sakārtošanu un uzņēmējdarbības attīstību. 
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5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  Noteikumu grozījumu projekts identificē administratīvās procedūras un 
nosacījumus, kurus ievērojot, attiecīgās nodokļu maksātāju grupas ie-
gūs nodokļu atvieglojumus. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sa-
biedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievie-
notajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības 
jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā inter-
netā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu 
vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības 
apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 26.11.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.18§26) 

saistoŠie noteikumi nr. 40
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 8 
„saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 

īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas3. punktu un 

likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 „Saistošie noteikumi par at-
vieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) 
šādus grozījumus:
1. Aizstāt Noteikumu 2.4.1. punktā vārdus un skaitli „LVL 60 (sešdesmit lati)” ar skaitli un vārdu „85,00 euro”.
2. Aizstāt Noteikumu 2.4.2. punktā vārdus un skaitli „LVL 500 (pieci simti lati)” ar skaitli un vārdu „711 euro”. 
3. Papildināt Noteikumus ar jaunu 2.4.¹ punktu:
 „2.4.¹ Noteikumu 2.4. punkta nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad nekustamā īpašuma nodokļa at-

vieglojumi tiek piemēroti pamatojoties uz Noteikumu 3.10. punktu.”
4. Izslēgt Noteikumu 4.2.2. punktu. 
5. Papildināt Noteikumus ar jauniem 3.10., 3.11., 4.3¹, 4.5.¹ punktiem:

„3.10. Juridiskām un fiziskām personām, kuras par saviem finanšu līdzekļiem Ādažu novada administra-
tīvajā teritorijā izbūvējušas pašvaldībai vai privātpersonai piederošas maģistrālās koplietošanas inže-
nierbūves (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas (ielas daļa), ielu apgaismojums, gājēju celiņš, meliorācijas 
sistēmas u.tml.) sabiedriskajām vajadzībām vai kuras investējušas līdzekļus jaunu sabiedriskās nozīmes 
infrastruktūras objektu izbūvē, pirms darbu uzsākšanas noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību – 90% 
apmērā. Sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekti šo noteikumu izpratnē ir spēļu un sporta laukumi, 
publiskas pludmales labiekārtošana un tml. objekti, kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos. Nodokļu 
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atvieglojums ir piešķirams pēc attiecīgā objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem objekta nodošana ekspluatācijā ir nepieciešama. 
„3.11. Uzņēmumi par jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vienu gadu pēc likumā „Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 1. panta otrajā daļā 13. punktā noteikta laika – 25% apmērā no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.”
„4.3.¹ Ja atvieglojums tiek pieprasīts saskaņā ar Noteikumu 3.10. punktu, pieprasītājam iesniegumam jā-
pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina visu attiecīgajā punktā norādīto nosacījumu izpildi.”
„4.5.¹ Šo noteikumu 3.10. punktā noteiktais atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no summas, 
ko juridiskā vai fiziskā persona ieguldījusi infrastruktūras attīstībā. Ja piemērotais nodokļu atvieglojuma 
apmērs attiecīgajā taksācijas gadā ir mazāks nekā ieguldījums infrastruktūrā, tad aprēķināto nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemēro laikā periodā līdz 10. taksācijas gadam.”

6. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī. 
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.1) 

saistoŠie noteikumi nr. 41
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 30 
„saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 27.² panta 
otrās daļas 4. punktu un piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2012.gada 25.septembra saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie notei-
kumi par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Noteikumu 10.1.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 300,00” ar skaitli un vārdu 

„426,86 euro”.
1.2.  Aizstāt Noteikumu 10.2.apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 1000,00” ar skaitli un vārdu 

„1422,87 euro”.
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.2) 

saistoŠie noteikumi nr. 42
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 3 
„saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu 

aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu,  

43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  
23. panta otro un trešo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu, Euro ieviešanas 

kārtības likuma 6. pantu

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 “Saistošie noteikumi 
par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai” (turp-
māk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt Noteikumu 3.punktā vārdus un skaitli „Ls 70,00 (septiņdesmit lati)” ar skaitli un vārdu 

„99,60 euro”.
1.2. Aizstāt Noteikumu 4. punktā vārdus un skaitli „Ls 150,00 (viens simts piecdesmit lati)” ar 

skaitli un vārdu „213,43 euro”.
1.3. Aizstāt Noteikumu 6. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 70,00” ar skaitli un vārdu „99,60 euro”.
1.4. Aizstāt Noteikumu 7. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 150,00” ar skaitli un vārdu „213,43 euro”.

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.3) 

saistoŠie noteikumi nr. 43
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 4 
„saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu  

personas apbedīšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu,  

43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  
35. panta trešo un ceturto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu
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1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Saistošie noteikumi 
par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt Noteikumu 3.punktā vārdus un skaitli „Ls 200,00 (divi simti lati)” ar skaitli un vārdu 

„284,57 euro”.

1.2.  Aizstāt Noteikumu 4. punktā apzīmējumu un skaitli „Ls 200,00” ar skaitli un vārdu „284,57 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.4) 

saistoŠie noteikumi nr. 44
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 2 
„saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas 

kārtību Ādažu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 

43. panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma  
3. panta otro daļu, 9. panta pirmo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu, Ministru 

kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu 19.4. apakšpunktu. 

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Saistošie noteikumi par 
sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā ” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt Noteikumu 6. punktā apzīmējumu un skaitli „LVL 162,00” ar skaitli un vārdu „230,51 euro”.

1.2.  Aizstāt Noteikumu 16.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „240,00 lati” ar skaitli un vārdu  
„341,49 euro”.

1.3.  Aizstāt Noteikumu 16.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „180,00 lati” ar skaitli un vārdu  
„256,12 euro”.

1.4.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 16.2.4. punktu: „16.2.4. maznodrošinātiem pensionāriem, kuru 
ģimenē nav darbspējīgu personu.”

1.5.  Aizstāt Noteikumu 17.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „100,00 lati” ar skaitli un vārdu  
„142,29 euro”.

1.6.  Aizstāt Noteikumu 17.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „100,00 lati” ar skaitli un vārdu  
„142,29 euro”.

1.7.  Aizstāt Noteikumu 17.3. apakšpunktā skaitli un vārdu „70,00 lati” ar skaitli un vārdu „99,60 euro”.

1.8.  Aizstāt Noteikumu 17.5. apakšpunktā skaitli un vārdu „200,00 lati” ar skaitli un vārdu  
„284,57 euro”.
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1.9.  Aizstāt Noteikumu 17.6. apakšpunktā skaitli un vārdu „200,00 lati” ar skaitli un vārdu  
„284,57 euro”.

1.10.  Aizstāt Noteikumu 18. punktā skaitļus un vārdu „30.00 - 90.00 latiem” ar skaitļiem un vārdu  
„42,69 - 128,06 euro”.

1.11.  Aizstāt Noteikumu 18.1.apakšpunktā skaitli un vārdu „30.00 latus” ar skaitli un vārdu „42,69 euro”.

1.12.  Aizstāt Noteikumu 18.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „45.00 latus” ar skaitli un vārdu  
„64,03 euro”.

1.13.  Aizstāt Noteikumu 18.3 apakšpunktā skaitli un vārdu „60.00 latus” ar skaitli un vārdu „85,37 euro”.

1.14.  Aizstāt Noteikumu 18.4 apakšpunktā skaitli un vārdu „75.00 latus” ar skaitli un vārdu  
„106,72 euro”.

1.15.  Aizstāt Noteikumu 18.5 apakšpunktā skaitli un vārdu „90.00 latus” ar skaitli un vārdu  
„128,06 euro”.

1.16.  Aizstāt Noteikumu 18.4 apakšpunktā skaitli un vārdu „75.00 latus” ar skaitli un vārdu  
„106,72 euro”.

1.17.  Aizstāt Noteikumu 19.3. apakšpunktā skaitli un vārdu „1,05 lati” ar skaitli un vārdu „1,49 euro”.

1.18.  Aizstāt Noteikumu 20.punktā skaitli un vārdu „140,00 lati” ar skaitli un vārdu „199,20 euro”, skaitli 
un vārdu „70.00 lati” ar skaitli un vārdu „99,60 euro”.

1.19.  Aizstāt Noteikumu 21.punktā skaitli un vārdu „40.00 latus” ar skaitli un vārdu „56,91 euro”.

1.20.  Aizstāt Noteikumu 22. punktā skaitli un vārdu „500.00 lati” ar skaitli un vārdu „711,44 euro”.

1.21.  Aizstāt Noteikumu 24.punktā skaitli un vārdu „2 lati” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”.

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 44 
Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos nr. 2 

„saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”

paskaidrojuma raksta 
sadaļas

norĀdĀmĀ informĀcija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmās daļas 
7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka 
dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašval-
dības autonomo funkciju izpildi. 
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1.2. Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 23.02.2010. 
saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palī-
dzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” izstrādāti pamatojoties 
uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro 
daļu, 35.panta ceturto daļu un Euro ieviešanas kārtības likuma 
6.pantu. 

2. Īss projekta satura  
izklāsts 

2.1. Sociālā darba pilnveidošanai un klientu materiālās situācijas uzla-
bošanai ir nepieciešams veikt grozījumus. 

2.2. Noteikumu mērķis: 
2.2.1. Papildināt personu kategorijas, kurām ir tiesības pretendēt uz 

pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai malkas iegādei, no-
sakot, ka pabalstu komunālo maksājumu segšanai vai malkas ie-
gādei piešķir maznodrošinātiem pensionāriem, kuru ģimenē nav 
darbspējīgu personu. 

2.2.2. veikt tehniskus grozījumus pārejai uz euro.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta fi-
nansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu attiecībā pret 2013. gadā 
plānoto un izpildīto budžetu, jo 2013. gādā ir samazinājies trūcīgo 
un maznodrošināto ģimeņu skaits. 2012.gadā tās bija 287, 2013. 
gadā 238 ģimenes. No jauna pabalstu varētu saņemt 50 ģimenes 
par kopējo summu 12806 euro. 

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci. 

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

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais re-
gulējums ir maznodrošināti pensionāri, kuru ģimenē nav darbspē-
jīgu personu. 

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests. 

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 
nemaina privātpersonām veicamās darbības.

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Soci-
ālo jautājumu komitejā. 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.5) 

saistoŠie noteikumi nr. 45
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 37 
„saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Euro ieviešanas 

kārtības likuma 6. pantu 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 “Saistošie no-
teikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt Noteikumu 6.1.apakšpunktā vārdus un skaitli „Ls 100,00 (viens simts latu)” ar skaitli un 

vārdu „142,29 euro”.

1.2.  Aizstāt Noteikumu 6.2. apakšpunktā vārdus un skaitli „Ls 70,00 (septiņdesmit lati)” ar skaitli un 
vārdu „99,60 euro”.

1.3.  Aizstāt Noteikumu 10. punktā vārdus un skaitli „Ls 100,00 (viens simts latu)” ar skaitli un vārdu 
„142,29 euro”.

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.6) 

saistoŠie noteikumi nr. 46
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 4 
„Ādažu novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas  

un darbības noteikumi”.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu  

43. panta trešo daļu

Izdarīt Ādažu novada domes 2004. gada 21. septembra saistošajos noteikumos Nr. 4 “Ādažu novada terito-
rijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
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1.  Aizstāt Noteikumu 10.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 50,00” ar skaitli un vārdu  
„70,00 euro”.

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 46 
„Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 4  

„Ādažu novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi”.

paskaidrojuma raksta 
sadaļas

norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15. panta pirmās da-
ļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt 
par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro 
tīrību, tai skaitā kapsētu izveidošanu un uzturēšanu. 

1.2.  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa nosaka, ka ne 
vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi mai-
ņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, 
kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepiecie-
šams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.

2.  Īss projekta satura 
izklāsts

2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā grozīju-
mus izriet no likuma 43. panta trešās daļas un Euro ieviešanas kārtī-
bas likuma 32. pantu.

2.2.  saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus grozīju-
mus – soda naudas vienības latos aizstāšanu ar euro. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.  saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz bu-
džetu..

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

4.1.  mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regu-
lējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, 
kuru tuvinieku apglabāti pašvaldības teritorijā esošajos kapos.

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās personas;

5.2.  saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras 
un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6. 1.  nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.7) 

saistoŠie noteikumi nr. 47
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 6 
„saistošie noteikumi par vienreizēju pabalstu politiski 

represētajām personām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Euro ieviešanas 

kārtības likuma 6. pantu

Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 26. februāra saistošajos noteikumos Nr. 6 “Saistošie noteikumi par 
vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1. Aizstāt Noteikumu 4.punktā skaitli un vārdu „50 latu” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.8) 

saistoŠie noteikumi nr. 48
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 7 
„saistošie noteikumi par pašvaldības nodevu par  

Ādažu novada būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 15. punktu, 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 10.punktu,un 
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par 

kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 3. punktu,  
Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2012. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Saistošie noteikumi 
par pašvaldības nodevu par Ādažu novada būvvaldes izsniegtajām būvatļaujām” (turpmāk – Noteiku-
mi) šādus grozījumus:
1.1.  Izteikt Noteikumu 2.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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 „2.1. Par  būvatļaujas pārreģistrāciju, atkārtotu izsniegšanu, citas institūcijas izsniegtas būvat-
ļaujas reģistrēšanu, nosaka šādas nodevas likmes: 

nr.p.k. nodevas objekts
nodevas 

likme euro

1. Par būvatļaujas pārreģistrāciju mainoties īpašniekam 14,22
2. Par būvatļaujas atkārtotu izsniegšanu 14,22
3. Par citas institūcijas izsniegtas būvatļaujas reģistrēšanu 14,22

1.2.  Aizstāt Noteikumu 3.3.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu  
„14,22 euro”.

1.3.  Aizstāt Noteikumu 3.3.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu  
„28,46 euro”.

1.4. Izteikt Pielikuma Nr.1 1.tabulu šādā redakcijā:

 1.tabula. Objekta būvapjoma (likme L) noteikšana – ēku (būvju) kopējā platība

Likme L 
(euro)

Būves kopējā platība (m2) vai kopgarums (m)
no līdz (ieskaitot)

35.57 0 50
42.69 50 100
56.91 100 200
71.14 200 500
99.60 500 1000

142.29 1000 2000
213.43 Virs 2000

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.9) 

saistoŠie noteikumi nr. 49
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 8 
„par reklāmas izvietošanu publiskās vietās  

Ādažu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 7. punktu, 

Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu 
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Izdarīt Ādažu novada domes 2007. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr. 8 “Par reklāmas izvietoša-
nu publiskās vietās Ādažu novada teritorijā” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1. Aizstāt Noteikumu 4.2. punktā apzīmējumu un skaitļus „LVL 5 līdz LVL 50” ar skaitļiem un vārdiem 

„7,00 līdz 70,00 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 49 
Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 8 „saistošie 

noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Ādažu novada teritorijā”

paskaidrojuma 
raksta sadaļas norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  Reklāmas likuma 7. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības 
izdot saistošos noteikumus par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 
un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, paredzot ierobežojumus rek-
lāmas izmēram, veidam, gaismas un skaņas efektiem atbilstoši videi, 
ēku un būvju arhitektūrai, kā arī nosakot vietas, kurās aizliegta atse-
višķu preču, preču grupu vai pakalpojumu reklāmas izplatīšana, bet 
likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 43.panta pirmās daļas 7. 
punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus paredzot 
administratīvu atbildību reklāmas, materiālu, izkārtņu, sludinājumu 
un citu informatīvo materiālu izvietošanu; 

1.2.  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa nosaka, ka ne 
vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas 
kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir 
saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt 
Padomes noteikto maiņas kursu.

2.  Īss projekta satura 
izklāsts

2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā grozīju-
mus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 7. punkta un Euro ievieša-
nas kārtības likuma 32. pantu.

2.2.  saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus grozījumus – 
soda naudas vienības latos aizstāšanu ar euro. 

3.  Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.  saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz budžetu.
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4.  Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

4.1.  mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā izvieto reklāmas, sludinājumus un citus informatīvos 
materiālus un pašvaldības amatpersonas. 

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemē-
rošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās personas;

5.2.  saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un ne-
maina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  nav attiecināmas

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.10) 

saistoŠie noteikumi nr. 50
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 15 
„par pašvaldības nodevu par reklāmas, afišu, sludinājumu  

un citas vizuālās informācijas izvietošanu  
Ādažu novada teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas  
7. punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2007. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par pašvaldības no-
devu par reklāmas, afišu, sludinājumu un citas vizuālās informācijas izvietošanu Ādažu novada terito-
rijā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt Noteikumu 2.5¹. punktā apzīmējumu un skaitļus „LVL 100 līdz LVL 1000” ar skaitļiem 

un vārdiem „142,29 līdz 1422,88 euro”, apzīmējumu un skaitļus „LVL 1001 līdz LVL 5000”ar 
skaitļiem un vārdiem „1422,89 līdz 7114,36 euro”, apzīmējumu un skaitli „LVL 5001” ar skaitli 
un vārdu „7115,78 euro”. 

1.2.  Aizstāt Noteikumu 3.2. punktā skaitli un vārdus „LVL 2 (divi lati)” ar skaitli un vārdu „2,85 euro”.
1.3.  Aizstāt Noteikumu 3.7. punktā apzīmējumu un vārdu „LVL 25” ar skaitli un vārdu „35,57 euro”.
1.4.  Aizstāt Noteikumu 3.11.punktā apzīmējumu un skaitli „ LVL 5” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”.

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.11) 

saistoŠie noteikumi nr. 51
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 22 
„ saistošie noteikumi par Ādažu novada augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas 

aprites kārtību Ādažu novadā” 
Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 6. panta sesto daļu un  

26. panta trešo daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2010. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 “Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites 
kārtību Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1. Izteikt Noteikumu 1. pielikumu šādā redakcijā: 

1. pielikums

PAkALPOjuMu IzceNOjuMI ĀdAžu NOvAdĀ*

Pakalpojumu izcenojumi pielietojami pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi, un pie-
mērojami apkalpojot mērniecības darbos sertificētās personas, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas 
personas.

N.p.k. Pakalpojums
Izce-

nojumi 
(euro)**

PvN** 
21%, 

(euro)

Izcenojumi 
kopā ar 

PvN, (euro)
1. Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano 

līniju) izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi, ievadīšanu 
datu planšetēs, ievadīšanu datubāzē, reģistrēšanu un 
nosūtīšanu pašvaldībai.

Objektos, kuros ir 2 (divas) vai mazāk apakšzemes ko-
munikācijas, tāmei tiek piemērots koeficients k=0,8. 
objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts; 15,65 3,29 18,94
objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens 
objekts;

18,50 3,89 22,39

objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens 
objekts;

24,19 5,08 29,27

objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, 
bet ne vairāk kā 135,17 euro*** kopā par vienu objektu.

5,69 1,19 6,88
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2. Par izpildmērījumu (izpildshēmu) pieņemšanu, pār-
baudi, ievadīšanu datu planšetēs ievadīšanu datubāzē, 
reģistrēšanu un nosūtīšanu pašvaldībai:
inženiertīklu pieslēgums no 0 līdz 30 m, viens objekts;  5,69  1,19  6,88
trases garums no 30 līdz 300 m, viens objekts;  9,96  2,09  12,05
trases garums virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 
100 m, bet ne vairāk kā 135,17 euro*** kopā par vienu 
objektu.

 2,85  0,60  3,45

3. Par galveno būvasu ienešanu datu bāzē:
viens objekts.  2,85  0,60  3,45

4. Par vienas būves novietnes pārbaudes ienešanu datu 
bāzē
viens objekts.  11,38  2,39  13,77

5. Par viena detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta 
grafiskās daļas reģistrēšanu, ievadīšanu datubāzē un 
nosūtīšanu pašvaldībai:
viens objekts (plānojums vai projekts).  12,09  2,54  14,63

6. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosū-
tīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai 
reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgu-
miem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo 
inženiertīklu izbūvei):
pie objekta platības līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;  29,88 6,27  36,15
pie objekta platības virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo 
ha.

 6,40  1,34  7,74

7. Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu 
sarkano līniju u.c.) zemes vienības robežplānu vai citu 
mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš 
minētajos punktos, vienā zemes vienībā:
viena zemes vienība.  2,85  0,60  3,45

8. Par vienreizēju topogrāfiskās informācijas sagatavoša-
nu un izsniegšanu digitālā formātā inženierkomunikā-
ciju turētājiem:
objekta platība līdz 25 ha (ieskaitot), viens objekts;  2,85  0,60  3,45
objekta platība virs 25 ha, papildus par katru nākamo ha.  0,07  0,01  0,08

9. Aizsargjoslu datu bāzes uzturēšana - - Bez maksas

* - Pakalpojumu izmaksās ir iekļauta samaksa par informācijas izsniegšanu.
** - Pievienotās vērtības nodoklis.
*** Neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. 

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.12) 

saistoŠie noteikumi nr. 52
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 24 
„saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanu Ādažu novadā”
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 14. punkta  
f) apakšpunktu, 43. panta ceturto daļu un Autopārvadājuma likuma 35. panta 
pirmo daļu un 39. panta piekto daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 24 “Saistošie notei-
kumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ādažu novadā” (turpmāk 
– Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt Noteikumu 1.1.1. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,98 LVL” ar skaitli un vārdu 

„1,39 euro”. 

1.2.  Aizstāt Noteikumu 1.1.2. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,37 LVL” ar skaitli un vārdu 
„0,52 euro”.

1.3.  Aizstāt Noteikumu 1.1.3. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,07 LVL” ar skaitli un vārdu 
„0,10 euro”.

1.4.  Aizstāt Noteikumu 2.5. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „LVL 25” ar skaitli un vārdu „35,57 
euro”, apzīmējumu un skaitli „LVL 12,50” ar skaitli un vārdu „17,79 euro” vārdus un skaitli 
„LVL 5 (pieci lati)” ar skaitli un vārdu „7,11 euro” un skaitli un vārdus „LVL 2,50 (divi lati 
piecdesmit santīmi)” ar skaitli un vārdu „17,79 euro”. 

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 

2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.13) 

saistoŠie noteikumi nr. 53
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 24 
„Ādažu novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to 

būvju aizsardzības noteikumi”
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 

43. panta pirmās daļas 11. punktu un trešo daļu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2007. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24 “Ādažu novada ūdensap-
gādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi„ (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1.  Aizstāt Noteikumu 10.1. apakšpunktā skaitļus un apzīmējumu „50 Ls – 250 Ls” ar skaitļiem un vār-

du „70,00 –350,00 euro” un skaitļus un apzīmējumu „250 Ls – 1000 Ls” ar skaitļiem un vārdu  
„350,00 – 1400,00 euro” .

2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 53 
Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 24 „Ādažu novada 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi”. 
paskaidrojuma raksta 

sadaļas
norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15.panta pirmās da-
ļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir organizēt 
iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi un kanali-
zāciju...) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

1.2.  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa nosaka, ka ne 
vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas 
kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri 
ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams 
zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
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2.  Īss projekta satura 
izklāsts

2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā gro-
zījumus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 11. punktu trešās 
daļas un Euro ieviešanas kārtības likuma 32. pantu.

2.2.  saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus grozījumus 
– soda naudas vienības latos aizstāšanu ar euro. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.  saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz budže-
tu.

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

4.1.  mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais re-
gulējums, ir novada administratīvā teritorijā esošo nekustamo īpa-
šumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. 

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās personas;

5.2.  saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 
nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.14) 

saistoŠie noteikumi nr. 54
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 27 
„saistošie noteikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās 

Ādažu pašvaldības teritorijā” 
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu un 

trešo daļu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas  
4. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi 

par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas 9. punktu,  
Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu 

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2010. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 27 “Saistošie no-
teikumi par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā„ (turpmāk – Noteikumi) 
šādus grozījumus:
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1.1.  Aizstāt Noteikumu 6. punktā apzīmējumu „LVL” ar vārdu „euro”. 
1.2.  Aizstāt Noteikumu 6.1.1. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,50 Ls” ar skaitli un vārdu  

„0, 71 euro”, skaitli un apzīmējumu „6,00 Ls” ar skaitli un vārdu „8,54 euro”.
1.3.  Aizstāt Noteikumu 6.1.2. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „0,30 Ls” ar skaitli un vārdu  

„0, 43 euro”, skaitli un apzīmējumu „5,00 Ls” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”.
1.4.  Aizstāt Noteikumu 6.1.3. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „2.00 Ls” ar skaitli un vārdu  

„2,85 euro”.
1.5.  Aizstāt Noteikumu 6.1.4. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „1,00 Ls” ar skaitli un vārdu  

„1,42 euro”, skaitli un apzīmējumu „15,00 Ls” ar skaitli un vārdu „21,34 euro”.
1.6.  Aizstāt Noteikumu 6.1.5. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „,5,00 Ls” ar skaitli un vārdu  

„7,11 euro”, skaitli un apzīmējumu „30,00 Ls” ar skaitli un vārdu „42,67 euro”.
1.7.  Aizstāt Noteikumu 6.2.1. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „3,00 Ls” ar skaitli un vārdu  

„4,27 euro”. 
1.8.  Aizstāt Noteikumu 6.2.2. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „2,00 Ls” ar skaitli un vārdu  

„2,85 euro”. 
1.9.  Aizstāt Noteikumu 6.2.3. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „5,00 Ls” ar skaitli un vārdu  

„7,11 euro”. 
1.10.  Aizstāt Noteikumu 6.2.4. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „10,00 Ls” ar skaitli un vārdu 

„14,23 euro”.
1.11.  Aizstāt Noteikumu 6.2.5. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „3,00 Ls” ar skaitli un vārdu  

„4,27 euro”.
1.12.  Aizstāt Noteikumu 6.2.6. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „20,00 Ls” ar skaitli un vārdu 

„28,46 euro”.
1.13.  Aizstāt Noteikumu 6.2.7. apakšpunktā skaitli un apzīmējumu „10,00 Ls” ar skaitli un vārdu 

„14,23 euro”.
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.15) 

saistoŠie noteikumi nr. 55
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 30 
„saistošie noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu 

izmantošanu Ādažu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 3. punktu,  

43. panta pirmās daļas 2. punktu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 24. novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi 
par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu Ādažu novada teritorijā” (turpmāk – Noteikumi) šādu 
grozījumu:
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1. Aizstāt Noteikumu 2.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „250 latiem” ar skaitli un vārdu „350 euro” un 
skaitli un vārdu „1000 latiem” ar skaitli un vārdu „1400 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 55 
Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 30 „saistošie noteikumi 

par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izmantošanu Ādažu novada teritorijā”

paskaidrojuma raksta 
sadaļas

norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15.panta pirmās da-
ļas 3.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir noteikt 
kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūde-
ņu, ja tas likumos noteikts citādi. 

1.2.  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa nosaka, ka ne 
vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi mai-
ņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, 
kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepiecie-
šams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.

2.  Īss projekta satura 
izklāsts

2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā 
grozījumus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 2. punkta un 
Euro ieviešanas kārtības likuma 32. pantu.

2.2.  saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus grozīju-
mus – soda naudas vienības latos aizstāšanu ar euro. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.  saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz budže-
tu.

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

4.1.  mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais re-
gulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto pašval-
dības administratīvajā teritorijā esošos publiskos ūdeņus. 

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās personas;

5.2.  saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras 
un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.16) 

saistoŠie noteikumi nr. 56
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 2 
„saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās 
pirmsskolas izglītības iestādēs”.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu  
43. panta trešo daļu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas izglītības 
iestādēs” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1. Aizstāt Noteikumu 3.punktā skaitli un vārdus „LVL 100,00 ( viens simts lati)” ar skaitli un vārdu 

„142,29 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.17) 

saistoŠie noteikumi nr. 57
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 30 
„saistošie noteikumi par teritoriju kopšanu un būvju 

uzturēšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu 

un 43. panta pirmās daļas 5. un 6. punktu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30 “Saistošie noteikumi par 
teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1. Aizstāt Noteikumu 7.punktā skaitli un vārdu „250 latiem” ar skaitli un vārdu „350 euro” un skaitli un 

vārdu „1000 latiem” ar skaitli un vārdu „1400 euro”. 
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 57 
Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 30 „saistošie 

noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”

paskaidrojuma raksta 
sadaļas

norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15.panta pir-
mās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkci-
ja ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu 
un sanitāro tīrību. 

1.2.  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa nosaka, 
ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome notei-
kusi maiņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu 
grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavo-
šanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas kursu.

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skai-
tā grozījumus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 5.un 6. 
punkta un Euro ieviešanas kārtības likuma 32. pantu.

2.2.  saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus grozī-
jumus – soda naudas vienības latos aizstāšanu ar euro. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.  saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz 
budžetu.

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

4.1.  mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir novada administratīvajā teritorijā esošo nekus-
tamo īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. 

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās perso-
nas;

5.2.  saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedū-
ras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo 
kārtību. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.18) 

saistoŠie noteikumi nr. 58
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 34 
„par Ādažu novada simboliku”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 7. punktu, 
12. pantu, 43. panta trešo un ceturto daļu un likuma „Par nodokļiem un 

nodevām” 12. panta pirmās daļas 9. punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma  
6.pantu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2012. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 34 “Par Ādažu nova-
da simboliku” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt Noteikumu 18.1. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 5,00” ar skaitli un vārdu  

„7,11 euro”.
1.2.  Aizstāt Noteikumu 18.2. apakšpunktā apzīmējumu un skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu 

„28,45 euro”.
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.19) 

saistoŠie noteikumi nr. 59
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 15 
„saistošie noteikumi par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 10. punktu un 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta pirmās daļas 5. punktu 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2008.gada 22.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 15 “Saistošie noteikumi 
par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt Noteikumu 2.1.5. apakšpunktā skaitli un vārdus „ LVL 6 (seši lati)” ar skaitli un vārdu 

„8,54 euro”. 
1.2.  Aizstāt Noteikumu 5.3. apakšpunktā skaitli un vārdus „150 (viens simts piecdesmit) latiem” ar 

skaitli un vārdu „210,00 euro”.
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 59 
Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 15  

„saistošie noteikumi par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” 

paskaidrojuma raksta sadaļas norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 43.panta 
pirmās daļas 10. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot 
saistošos noteikumus paredzot administratīvu atbildī-
bu par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos par 
mājdzīvnieku uzturēšanu, kā arī noteikt nodevas par 
visu mājdzīvnieku uzturēšanu. 

1.2.  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa 
nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad 
Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod to 
saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro 
ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt 
Padomes noteikto maiņas kursu.

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, 
tai skaitā grozījumus izriet no likuma 43. panta pirmās 
daļas 10. punkta, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 5. punkta un Euro ieviešanas kār-
tības likuma 6. un 32. pantu.

2.2.  saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus 
grozījumus – nodevas un soda naudas vienības latos 
aizstāšanu ar euro. 

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1.  saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi 
uz budžetu.

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

4.1.  mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir personas, kuras uzturas vai dzī-
vo vai savu pašvaldības administratīvajā teritorijā un 
pašvaldību amatpersonas. 

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo no-
teikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome vai tās piln-
varotās personas;

5.2.  saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 
procedūras un nemaina privātpersonām veicamās dar-
bības līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.20) 

saistoŠie noteikumi nr. 60
Ādažu novadā

2013. gada 26. novembrī

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 20 
„Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības  

saistošie noteikumi” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2012. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Ādažu novada pašvaldī-
bas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1.1.  Aizstāt visā noteikumu tekstā apzīmējumu un skaitli ”Ls 250,00” ar skaitli un vārdu „350 euro”, ap-

zīmējumu un skaitli ”Ls 750,00” ar skaitli un vārdu „1070 euro”, apzīmējumu un skaitli ”Ls 100,00” 
ar skaitli un vārdu „140,00 euro”, apzīmējumu un skaitli ”Ls 150,00” ar skaitli un vārdu „210,00 
euro”, apzīmējumu un skaitli ”Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „30,00 euro”, apzīmējumu un skaitli 
”Ls 500,00” ar skaitli un vārdu „700,00 euro”, apzīmējumu un skaitli ”Ls 50,00” ar skaitli un vārdu 
„70,00 euro”, apzīmējumu un skaitli ”Ls 5,00” ar skaitli un vārdu „7 euro”, apzīmējumu un skaitli 
”Ls 200,00” ar skaitli un vārdu „280,00 euro”. 

1.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 60 
Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 20  

„Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” 

paskaidrojuma raksta 
sadaļas

norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 12.panta pirmās daļas 
12.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir piedalīties 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību. 

1.2.  Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa nosaka, ka ne vē-
lāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi maiņas 
kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri 
ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams 
zināt Padomes noteikto maiņas kursu.
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2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā grozīju-
mus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 4. punkta un Euro ievieša-
nas kārtības likuma 32. pantu.

2.2.  saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus grozīju-
mus – soda naudas vienības latos aizstāšanu ar euro. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.  saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz budže-
tu.

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

4.1.  mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais re-
gulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kas uzturas, dzīvo vai savu 
darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā un pašvaldību amat-
personas. 

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu pie-
mērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās personas;

5.2.  saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 
nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 26. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr.18§27.21) 

saistoŠie noteikumi nr. 61
Ādažu novadā

2013. gada 26.novembrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 27 
„saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada 

pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas 
maksas noteikšanas kārtību”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”18. punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6. pantu 
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1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 27 „Saistošie noteiku-
mi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas 
noteikšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.  Aizstāt Noteikumu 2.1. apakšpunktā vārdus un skaitli „LVL 3,- (trīs lati)” ar skaitli un vārdi  

„4,27 euro”. 
1.2.  Aizstāt Noteikumu 2.2.1. apakšpunktā skaitli un vārdus „LVL 2,- (divi lati)” ar skaitli un vārdu 

„2,85 euro”.
1.3.  Aizstāt Noteikumu 2.2.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „LVL 1,50 (viens lats 50 santīmi)” ar 

skaitli un vārdu „2,13 euro”.
1.4.  Aizstāt Noteikumu 2.3.apakšpunktā vārdu un skaitli „ LVL 20,- (divdesmit lati” ar skaitli un vārdu 

„28,46 euro”.
1.5.  Aizstāt Noteikumu 2.4.apakšpunktā vārdus un skaitli „LVL 2,- (divi lati)” ar skaitli un vārdu  

„2,85 euro”, vārdus un skaitli ”LVL 20,- (divdesmit lati)” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”.
1.6.  Aizstāt Noteikumu 2.5.apakšpunktā vārdu un skaitli „LVL 30,- (trīsdesmit)” ar skaitli un vārdu 

„42,68 euro”.
1.7.  Aizstāt Noteikumu 2.6.apakšpunktā vārdu un skaitli „LVL 0,50 - (piecdesmit santīmi)„ ar skaitli 

un vārdu „0,71 euro”.
1.8.  Aizstāt Noteikumu 3.punktā vārdus un skaitli „ LVL 200,- (divi simti lati)” ar skaitli un vārdu 

„284,57 euro”.
2.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 


