
Par Normunda Zviedra kandida-
tūru balsoja koalīcijas deputāti Artis 
Brūvers (“Sadarbība”), Karina Tina-
magomedova (“Saskaņas centrs”), Ju-
ris Antonovs (“Saskaņas centrs”), Ilze 
Pētersone (“Vienotība”), Adrija Keiša 
(“Visu Latvijai!”/”Tēvzemei un Brīvī-
bai/LNNK”), Uģis Dambis (“Zaļo un 
zemnieku savienība”) un Edvīns Šēpers 
(“Zaļo un zemnieku savienība”) un de-
putāts Normunds Zviedris (“Vienotī-
ba”). Pret – partijas “Reģionu alianse” 

deputāti Kerola Dāvidsone, Pēteris Bal-
zāns, Pēteris Pultraks, Valērijs Bulāns, 
Jānis Ruks, Liāna Pumpure un bijušais 
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
(“Zaļo un zemnieku savienība”). 

“Ceru, ka, balstoties uz godīgiem prin-
cipiem, Ādažu novadā izdosies izveidot 
daudz ko skaistu un labu iedzīvotājiem 
par prieku. Tāpat gribētu sastrādāties ar 
visiem deputātiem, nevis tikai daļu no vi-
ņiem. Man ir liela atbildības izjūta ādaž-
nieku priekšā. Ceru, ka viss izdosies,” tik-

ko pēc ievēlēšanas pauda jaunais domes 
priekšsēdētājs Normunds Zviedris. 

“Līdz šim viņš ir pierādījis sevi reā-
los darbos, nevis runās,” jauno domes 
priekšsēdētāju raksturo Karina Tina-
magomedova.

Koalīcijas deputāti skaidro, ka nepie-
ciešamība mainīt esošo novada domes 
priekšsēdētāju saistīta ar vadības stilu, 
koalīcijas līguma pārkāpšanu un nespēju 
īstenot vēlētājiem sniegtos solījumus.

DZĪVE PĒC ŠOVA. “Šis šovs bija bal
stīts uz salīdzināšanu,” pāris mēne
šus pēc piedalīšanās muzikālajā šovā 
“Jaunā talantu fabrika” atzīst ādaž
nieks Edgars Gusts, kurš tajā ieguva 
trešo vietu.

3. lpp.

PIRMIE. Ģimene no Ādažu novada izveido 
pirmo elektronisko, interaktīvo pasaku lat
viešu valodā. Visas ilustrācijas tajā ir izsmal
cināts roku darbs. Pasakas autors to rakstī
jis savām dvīņu meitām, kuras ir prototips 
pasakas varonēm. 

10. lpp.

 12. lpp.
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Ādažu novadam – jauns vadītājs
Ar 8 deputātu balsīm par un 7 pret par Ādažu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts deputāts Normunds Zviedris

2014. ga da februāris Ādažu novada dome www. adazi. lv Nr. 160

Šā gada 28. janvārī pēc koalīcijas ierosinājuma notika neuzticības balsojums līdzšinējam domes priekšsēdētājam Mārim Sprindžukam. 
Par jauno Ādažu novada domes priekšsēdētāju ievēlēts deputāts Normunds Zviedris no partijas "Vienotība". 
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MĒNESIS BILDĒS
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 Ādažu Fotogrāfu biedrība viesojas pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa, lai dāvātu viņam grāmatu “Fotografēts Ādažos”. 

 Ziemas prieki jaunajā 
slidotavā. 

 Vēsturiskos mirkļus, kā ak-
cijas “Gaismas ceļš – Grāmatu 
draugu ķēde” laikā pirmās grā-
matas no vecās Latvijas Nacio-
nālās bibliotēkas ēkas nokļuva 
jaunās Gaismas pils plauktos, 
izdevās fiksēt arī Ādažu novada 
bibliotekārēm.

 Labdarības akcijas ietvaros 
Ādažu  Fotogrāfu biedrības 
aktīvisti iemūžina mazās 
sirsniņas fotogrāfijās. 

 Balsojums par jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanu. 

 Ādažos atver Klientu 
apkalpošanas centru.

 Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Uģis 
Dambis sagaida aizsardzības 
ministru Raimondu Vējoni, 
lai pārrunātu Aizsardzības 
ministrijas un Ādažu novada 
domes sadarbības iespējas.

 Uz Vējupes ledus pēc 20 gadu 
pārtraukuma atdzimst ziemas 
motokross un skijorings.

 Radi, draugi, paziņas, kolēģi 
un Ādažu novada domes vadība 
sveic deju skolotāju Intu Virzu 
viņas apaļajā jubilejā.

 Ādažu vidusskolas tautas deju kolektīvs “Rūta” sniedz 
koncertu par godu Barikāžu aizstāvju atceres dienai.
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 Pēc oficiālās tikšanās ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem 
jaunais Ādažu novada domes priekšsēdētājs Normunds 
Zviedris dāvina grāmatu “Fotografēts Ādažos”. 
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“Cilvēkus nekad nevajag salīdzināt, 
tomēr šis šovs bija balstīts uz to,” pā-
ris mēnešus pēc piedalīšanās muzikā-
lajā projektā “Jaunā talantu fabrika” 
atzīst ādažnieks, ceļu būves inženie-
ris, bijušais Ādažu vidusskolas fizikas 
skolotājs un amatieru teātra aktieris, 
dziedātājs un dziesmu autors Edgars 
Gusts. Šobrīd viņš strādā savā profesi-
jā, bet brīvajā laikā – spēlē basketbolu 
un turpina apgūt dziedātprasmi.

Kāpēc pieteicies tādam šovam ar tik 
lielu auditoriju? 

Šobrīd man ir 25 gadi. 25 nav 30, to-
mēr man likās, ja tagad kaut ko nedarīšu, 
ģitāra tā arī paliks istabas kaktā, aizmirs-
ta uz mūžīgiem laikiem. Mājās vienmēr 
esmu spēlējis ģitāru, bet gribējās pa-
mēģināt kaut ko vairāk – gūt abpusējas 
emocijas. Diez vai, ka es saņemtos algot 
pedagogu. Varētu teikt, sirds paaicināja 
aiziet. Saka – cilvēkus nevajag salīdzi-
nāt, katrā ir kas īpašs, tomēr šis šovs bija 
balstīts uz salīdzināšanu. 

Atgriežoties darbā ceļu būvniecībā, 
nerīkojies pretēji tam, ko saka tava 
sirds?

Mana sirds ir arī būvdarbu vadīšanā. 
Jau pēc vidusskolas izvēlējos iet šo ceļu, 
jo man padodas aprēķini. Darbs ir di-
namisks – jābūt gan objektā, gan ofisā, 
esmu sava laika noteicējs. 

Ko izvēlētos, ja būtu jāizšķiras starp 
mūziku un ceļu būvi, bez iespējām ap-
vienot? 

Jā, zini, grūti atbildēt, jo, kāpjot uz ska-

tuves, bija baigais satraukums. Kad ne-
proti kaut ko labi darīt, vai arī – citi saka, 
ka to neproti, ir uztraukums un nav brī-
vības izjūtas uz skatuves. No vienas pu-
ses – patika, no otras – vakara uzstāšanās 
sagaidīju ar bailēm.

Vai piedalīšanās šādā sociālā ekspe-
rimentā, ilgstoši esot telpā bez logiem, 
ar ierobežotu privāto telpu, ļāva citām 
acīm paraudzīties uz ierasto ikdienu? 

Jā, pirmkārt, novērtēju elementāru 
brīvību – iespēju doties turp, kur pats vē-
los. Tas bija sava veida cietums. Pēc šova 
baigi forši likās pat tas, ka vari vienkārši 
ņemt un aizbraukt uz veikalu. Laikam pēc 
kara vai cietuma izjūt ko līdzīgu – cik pa-
tīkama ir tāda brīvība, kad dari, ko gribi. 
Vari satikties ar cilvēkiem. Mainījusies 
laika izjūta. Esot šovā, par to, cik varētu 
būt pulkstenis, varējām nojaust tikai pēc 
tā, cikos vajadzēja sākties tiešraidēm. Zi-
nājām, ja ir pusdienas, tad ir 13.00. Šo-
brīd es daudz mazāk skaitu laiku. Tā ir 
pārmaiņa, ko paņēmu līdzi. Būvdarbu 
organizācijā laikam ļoti jāseko līdzi, jo 
ikvienas tehnikas izmantojums stundā 
maksā ļoti lielu naudu. Tas viss manī at-
tīstīja spēju jebkurā diennakts laikā pa-
teikt, cik ir pulkstenis. Tagad vairāk at-
ļaujos aprunāties ar cilvēkiem, neskriet 
tik ļoti. Nezinu, cik ilgi man šāda izjūta 
saglabāsies. Tāpat – atklāju arī daudz 
jauna par sevi – ja agrāk likās, ka esmu 
super nosvērts, tagad saprotu, ka stresa 
brīdī mani moka dažādas domas, ko nav 
iespējams apiet. Lai gan ar prātu apzinā-
jos, ka uztraukums nepalīdzēs nodziedāt 
labāk, tomēr ar to bija ļoti grūti tikt galā. 
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Tālāk!

UZMANĪBU! SVARĪGI!

Ādažu novada domes laikrakstam 
“Ādažu Vēstis” (Nr.160) izdots in-
formatīvs pielikums, kurā publicēti 
šādi Ādažu novada domes saistošie 
noteikumi:
• Nr.1 (28.01.2014.) “Par Ādažu no-

vada Stapriņu ciema lokālplānoju-
ma nekustamo īpašumu „Intas” un 
„Alises” detālplānojuma teritorijā 
grafisko daļu un teritorijas izmanto-
šanas un apbūves noteikumiem”,

• Nr. 3 (28.01.2014.) “Par Ādažu nova-
da pašvaldības budžetu 2014. gadam”,

• Nr. 63 (17.12.2013.) “Grozījums 
Ādažu novada domes 29.05.2012. 
saistošajos noteikumos Nr. 20 “Āda-
žu novada pašvaldības sabiedriskās 
kārtības saistošie noteikumi””,

• Nr. 65 (17.12.2013.) “Grozījumi 
Ādažu novada domes 22.10.2013. 
saistošajos noteikumos Nr. 33 “Par 
pašvaldības palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā””, 

Šie saistošie noteikumi publicēti arī 
Ādažu novada domes mājas lapā  
www.adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var 
iepazīties Ādažu novada Klientu apkal-
pošanas centrā Gaujas ielā 33A, 1. stāvā, 
Ādažu novada sociālajā dienestā Gaujas 
ielā 13/15, SIA „Ādažu Namsaimnieks” 
Gaujas ielā 16 un Ādažu novada domes 
bibliotēkā Gaujas ielā 30.

Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 
2014.  gada 28.  janvāra sēdes lēmu-
miem Nr.  9 “Par atļauju izstrādāt lo-
kālplānojuma projektu nekustamajam 
īpašumam Ādažu novadā, Ādažu cie-
mā “Gundegas” un Nr.  10 “Par darba 
uzdevuma apstiprināšanu nekustamā 
īpašuma “Gundegas” lokālplānojuma 
projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta lo-
kālplānojumu izstrāde ar mērķi pama-
tot funkcionālā zonējuma maiņu no 
apstādījumu teritorijas uz mežaparka 
apbūves zonu nekustamajā īpašumā 
“Gundegas” (kadastra apzīmējuma 
Nr. 8044 008 0007). 

Par lokālplānojuma izstrādes vadī-
tāju ir apstiprināts Ādažu novada teri-
torijas plānotājs Silvis Grīnbergs. 

Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus minētā lokālplānojuma izstrādei 
lūdzam iesniegt Ādažu novada domē 
Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
katru darba dienu domes darba laikā vai 
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būv-
valdē: silvis.grinbergs@adazi.lv.

MŪSU CILVĒKS
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Uztraukums radīja negatīvu domu plūs-
mu un paralizēja visus muskuļus. Skaņa, 
kas veidojas, ja esi saspringts, ir pilnīgi 
citāda nekā tā, kas rodas, ja esi atbrīvots. 
Ir vajadzīgs milzīgs treniņš, lai to visu 
neitralizētu. Brīdī, kad kāpu uz skatu-
ves, jau biju pārguris no stresa. Tā kā 
dziesmas uz šovu nebiju paņēmis līdzi, 
bija jādzied tas, ko vislabāk atcerējos. Un 
ļoti bieži tās dziesmas, ko izvēlējos, šova 
veidotāji neapstiprināja, tad vajadzēja 
meklēt ko citu. 

Lielāko stresu sagādāja bailes no 
vērtējuma vai apziņa, ka auditorija, 
kurai dziedi, ir ļoti liela?

Auditorijas lielums. Tās ir tādas ele-
mentāras bailes kļūdīties – izdarīt kaut 
ko ne tā, nodziedāt šķībi, jo skaidrs, ja 
latvietis ievēros kādu nepilnību, uzreiz 
skaldīs. Piemēram, visu nodziedāšu labi, 
bet vienā vietā nokļūdīšos – viss, atcerē-
sies tikai slikto un par to arī mauks. Tā 
ir tāda cīņa ar sevi – kāpt uz skatuves ar 
pilnīgu mieru un patiku. Patīkamāk ir  
uzstāties mazākai auditorijai. 

Vai ir kas tāds, kas pēc šova pie-
trūkst? 

Pietrūkst iepazīto cilvēku. Ja tik ilgi 
dzīvo vienā telpā, tas, protams, satuvina. 
Varbūt nedaudz pietrūkst arī tā, ka ik-
diena bija ļoti interesanta.

Pašvērtējums šova laikā pieauga vai 
samazinājās? 

Kad bira sliktie komentāri par to, ka 
nemāku dziedāt, protams, mazinājās. 
Tas bija līdz brīdim, kad Ieva Kerēvi-
ca atzinīgi novērtēja manu balsi. Dons 
mani uztvēra par jampampiņu, kurš 
nemāk dziedāt, nemaz nerunājot par 
Kramiņu. Beigu beigās tomēr sanāca, ka 
šovs pašapziņu ir cēlis, kas tā nebūtu, ja 
būtu aizgājis tā vidū. 

Kāds viedoklis radās par šovbizne-
su, ko nedaudz nācās iepazīt? 

Zini, laikam viss tomēr ir tā... Ja esi 
tāds, kāds esi, nekādas bumbas tev nevar 
piesiet. Es nekad netaisīšu baigo deju nu-

muru ar četrām dejotājām. Tas vienkārši 
neesmu es. Uz skatuves varu iznākt ar 
savu ģitāru, dziedāt un viss. Tagad katru 
dienu kādu stundu atrodu tam, lai mā-
cītos dziedāt. Tas ir tas laiks, ko citādi es 
pēc darba vienkārši pavadītu pie datora. 

Pateicoties šovam, esi sācis mācīties 
dziedāt... 

Jā, iepriekš es neticēju, ka dziedāt var 
iemācīties, man likās – vai nu to māk, vai 
nē, un viss. Vai nu ir talants, vai nu tā 
nav. 

Kāds bija vispriecīgākās brīdis šova 
laikā?

Kad uzvarēju kopā ar Ievu Kerēvicu, 
jo tas notika tad, kad sevi jau biju pie-
ņēmis kā nemākulīgu dziedātāju. Viņa 
mani iedvesmoja, ļāva sev noticēt, un tad 
mēs kopā uzvarējām. Tajā dienā uzstājās 
ļoti daudz slavenu dziedātāju, visiem da-
lībniekiem priekšnesumi tiešām izdevās, 
tādēļ tas bija ļoti liels pārsteigums. Arī 
tad, kad mani pēc koncerta izsauca kā 
pēdējo, es nemaz nejutos slikti. Ja ievē-
roji, pēc koncertiem es parasti negāju sa-
mīļot tos, kuri palika kā pēdējie, jo man 
nelikās, ka tā būtu baigā katastrofa. No-
vērtēju jau to vien, ka no tik daudz tūk-
stošiem dalībnieku mūs pieņēma, deva 
iespēju mācīties.

Jūties pateicīgs projekta organizato-
riem?

 Es izjutu milzīgu pateicību pret tiem 
cilvēkiem, kuri mani nepazina un bal-
soja par mani. Tērēja savu naudiņu. Lai 
es ļoti pateiktos organizatoriem... Viņi 
vienkārši pelnīja naudu. Viņiem bija 
projekts, ar kuru labi nopelnīt, un va-
kances, uz kurām daudzi parakstījās ar 
visām no tā izrietošajām sekām. 

Ādažu vidusskolā strādāji par fi-
zikas skolotāju, kas tev labi padevās. 
Šovā atzinīgi vērtēja tavu spēju aiznest 
līdz cilvēkiem pozitīvās emocijas. Vai-
rāk esi humanitārs vai eksakts  cilvēks? 

Jā, interesanti, ka Jolanta Gulbe man 
teica: “Tu sniedz mums emocijas, nevis 

notis!” Vienmēr licies, ka esmu super 
eksakts. Mūzika (dziesmu rakstīšana, 
dziedāšana) ir mana vienīgā māksli-
nieciskā izpausme. Zīmēt man nepatīk, 
gleznot – arī ne. Ja būtu māksliniecisks, 
spētu nedomāt par mūzikas tehnisko 
pusi. Es neko nevaru pieņemt, kamēr to 
neesmu ļoti dziļi izpratis. Šobrīd esmu 
baigi aizrāvies ar vokāla tehnisko attīstī-
šanu. Jolanta Gulbe parādīja amerikāņu 
pedagoga Breta Meninga programmu, 
pēc kuras pašmācības ceļā var mācīties 
dziedāt. Viņš raksta par to, kā balss sai-
tes strādā. Jolanta smējās, ka tad, kad 
dziedāju, vienmēr prasīju, kāpēc tas tā ir, 
no kurienes tas tā. Piemēram, man teica 
– pamēģini dziedāt tā, lai skaņa skan gal-
vā! Kas tas? “Dziedi uz spiediena, dziedi 
krūtīs!” Ko? Tagad noskaidroju, ka viss 
atkarīgs no balss saitēm un tā, kā tās vib-
rē, kad tām cauri plūst gaiss. Būs atšķi-
rība, kāda būs skaņa, ja sitīsi knipi gaisā 
vai tad, kad to darīsi spainī. Spainis ar 
savu telpu un formu šo skaņu pastiprina. 
Tāpat arī cilvēkam – skaņa pastiprinās 
krūšu telpā. Ja runājam augstākā tonī, 
dzirdam, kā skaņa rezonē galvā (Edgars 
šo piemēru ilustrē, nodziedot dažas frā-
zes), ja zemāk – krūtīs. Tā ir fizika. 

Monika Griezne

Deputātes Adrijas Keišas vēstule Ādažu novada iedzīvotājiem
2013. gada pašvaldību vēlēšanās kan-

didēju no nacionālās apvienības “Visu 
Latvijai!” – “Tēvzemei un brīvībai/
LNNK” Ādažu nodaļas izveidotā saraks-
ta. Lūk, ar kādām vērtībām nacionālā 
apvienība startēja vēlēšanās, – kārtīgi 
padarīts darbs, rūpes par ģimeni, sakop-
ta sēta un pagalms, lepnums par savu 
namu, ielu, ciemu, saudzīga attieksme 
pret dabu, cieņa un palīdzība veciem cil-
vēkiem un tiem, kuriem klājas grūti. Šīs 
vērtības ir arī manas vērtības. 

Visas partijas, kuras piedalījās vēlē-
šanās, arī ieguva deputātu vietas Ādažu 
novada domē: “Reģionu alianse” – 6, 
“Zaļo un zemnieku savienība” – 3, “Vie-

notība” – 2, “Saskaņas centrs” – 2, “Sa-
darbība” – 1 un “VL – TB/LNNK” – 1. 
Četras partijas apvienojās un nodibināja 
koalīciju (“ZZS”, “Vienotība”, “Saskaņas 
centrs”, “Sadarbība”) un noslēdza koa-
līcijas līgumu. Ar to Jūs, godātie Ādažu 
novada iedzīvotāji, varat iepazīties Āda-
žu novada domes mājas lapā. 

Ar mani koalīcija noslēdza vienoša-
nās līgumu par to, ka: 
- starp mums pastāv vienādas politiskās 
intereses, kas saistītas ar Ādažu novada 
attīstību un vadīšanu,
- par Ādažu novada domes priekšsēdētā-
ju kļūs Māris Sprindžuks, 
- visas puses vienojas par turpmāko at-

balstu vienotu mērķu sasniegšanai, kas 
saistīti ar Ādažu novada domes vadīša-
nu. 

Saistībā ar pēdējiem politiskajiem 
notikumiem Ādažu novadā nacionālā 
apvienība “VL – TB/LNNK” pieprasīja 
man atteikties no šīs vienošanās tāpēc, 
ka pārējām partijām ir koalīcijas līgums 
ar partiju “Saskaņas centrs”. Es izdarīju 
savu izvēli – izstājos no nacionālās ap-
vienības un kļuvu par neatkarīgu depu-
tāti Ādažu novada domē.

Protams, ne visi mani sapratīs un at-
balstīs. Tā ir katra paša izvēle. Varu teikt 
tikai vienu – savu darbu veicu pēc labā-
kās sirdsapziņas un esmu patiesa. 

Patiesā cieņā, Adrija Keiša 
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Paziņojums par detālplānojuma 
īstenošanas kārtības precizēšanu

Ādažu novada dome 2014. gada 28. janvā-
ra sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14 “Par ne-
kustamo īpašumu “Vālodzītes”, “Vīgriezes”, 
“Rītarasas” un “Saulespļava” detālplānojuma 
īstenošanas kārtības precizēšanu” ar mērķi 
attīstīt pa kārtām detālplānojumu nekusta-
majiem īpašumiem “Vālodzītes”, “Vīgriezes”, 
“Rītarasas” un “Saulespļava”.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 
2013.  gada 22.  oktobra sēdes lēmumiem 
Nr. 231 “Par atļauju izstrādāt detālplānoju-
ma projektu nekustamajam īpašumam Āda-
žu novadā, Ādažu ciemā “Gaujaspūces”” un 
Nr.  232 “Par darba uzdevuma apstiprinā-
šanu nekustamā īpašuma “Gaujaspūces” 
detālplānojuma projekta izstrādāšanai”, ir 
uzsākta detālplānojumu izstrāde ar nolūku 
pamatot zemesgabalu sadalīšanu un savstar-
pējo robežu pārkārtošanu nekustamajā īpa-
šumā “Gaujaspūces” (kadastra apzīmējumi 
Nr. 8044 008 0277 un Nr. 8044 008 0156).

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir 
apstiprināts Ādažu novada teritorijas plāno-
tājs Silvis Grīnbergs. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam ie-
sniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu do-
mes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pas-
ta adresi būvvaldē silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu

Saskaņā ar Ādažu novada domes 
2013.  gada 26.  februāra sēdes lēmumiem 
Nr. 47 “Par atļauju izstrādāt detālplānojuma 
projektu nekustamajam īpašumam Ādažu 
novadā, Ādažu ciemā “Mākoņi”” un Nr. 48 
“Par darba uzdevuma apstiprināšanu ne-
kustamā īpašuma “Mākoņi” detālplānojuma 
projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta detālplā-
nojuma izstrāde ar nolūku pamatot zemesga-
bala sadalīšanu savrupmāju apbūves nolūkos 
nekustamajā īpašumā “Mākoņi” (kadastra 
apzīmējuma Nr. 8044 008 0396). 

Par detālplānojuma izstrādes vadītāju ir 
apstiprināts Ādažu novada teritorijas plāno-
tājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
minētā detālplānojuma izstrādei lūdzam ie-
sniegt Ādažu novada domē Gaujas ielā 33A, 
Ādažos, Ādažu novadā, katru darba dienu do-
mes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pas-
ta adresi būvvaldē silvis.grinbergs@adazi.lv.

Ādažu novada domes koalīcijas vēstule Ādažu iedzīvotājiem
28.01.2014. notika neuzticības bal-

sojums domes priekšsēdētājam Mārim 
Sprindžukam, kurā par viņa atstādinā-
šanu balsoja 8 koalīcijas deputāti, bet 
pret – 6 opozīcijas deputāti un pats 
Māris Sprindžuks. Šis balsojums arī pa-
rādīja, ka Māris Sprindžuks kā priekš-
sēdētājs ērtāks bija opozīcijā esošajiem 
deputātiem.

  Koalīcijā esošie deputāti pārstāv 
60% ādažnieku intereses un cerības to 
40% vēlētāju starpā, kuri arī vēlas dzī-
vot labāk, bet nebija pārliecināti, ka 
tas būs iespējams. Mums nebija pie-
ņemams vadības stils, kas grauj iekšējo 
koalīcijas komandas garu. Tā tas neva-
rēja turpināties mūžīgi. 

Pateicoties koalīcijas deputātu per-
sonīgajai iniciatīvai, novadā varējam 
sajust atnākam 1. septembri, baudīt 

Latvijas valsts svētku gaisotni, priecāties 
par krāšņajiem Ziemassvētku noformē-
jumiem, slidot vienā no lielākajā slido-
tavām Latvijā un pavadīt divas dienas 
motokrosa un skijoringa sacensībās. 

Atvainojamies visiem tiem iedzīvo-
tājiem, kuri jūtas aizskarti un aizvai-
noti, piedzīvojot Ādažu novada domes 
priekšsēdētāja maiņu. Koalīcijas līgu-
mu ir parakstījušas 5 partijas, pārstāvot 
lielu daļu Ādažu novada iedzīvotāju, 
kuri ir balsojuši par mūsu solītajām 
pārmaiņām. Mēs darīsim visu iespēja-
mo, lai ādažnieki varētu lepoties ar sava 
novada attīstību.

Patiesā cieņā, 
Uģis Dambis, Edvīns Šēpers, Ilze 

Pētersone, Normunds Zviedris, Karina 
Tinamagomedova, Juris Antonovs, 
Artis Brūvers, Adrija Keiša. 

Dome apstiprinājusi 2014. gada budžetu ar pārpalikumu
Ādažu novada dome apstiprinājusi 

2014.  gada budžetu ar pārpalikumu, 
paredzot, ka gada beigās atlikums bu-
džetā būs 728 tūkstoši eiro.

Budžeta prioritāte ir nodrošināt 
vajadzības, kas saistītas ar iedzīvotāju 
skaita palielinājumu. Arī iepriekšējo 
gadu pašvaldība noslēgusi ar finan-
šu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 
2,5 miljonu eiro apmērā.

Galvenās budžeta prioritātes sais-
tās ar iedzīvotāju skaita kāpumu un 
vajadzību apmierināšanu, tādēļ plā-
nots uzlabot pašvaldības pakalpojumu 
pieejamību, kā arī satiksmes drošību 
galvenajās Ādažu ielās un labiekārtot 
teritorijas centrā un ciematos.

Prāvas investīcijas – 426  tūkstoši 
eiro – plānotas gājēju/veloceliņa izbū-
vei gar Gaujas ielu, teritoriju apzaļu-
mošanas pasākumiem un uzkopšanai 
atvēlēti 265 tūkstoši eiro, bet meliora-
tīvo sistēmu kopšanai poldera teritori-
jās – 146 tūkstoši eiro.

Pirmo reizi Ādažu budžetā pare-
dzēti līdzekļi domes klientu centra 
izveidei, un tie ir astoņi tūkstoši eiro. 

Tāpat no budžeta pirmo reizi tiek 
paredzēts finansējums tautas sporta 
pasākumiem un sporta laukumu uzla-
bošanai un izveidei, kas ir desmit tūk-
stošu eiro apmērā.

41  tūkstotis eiro paredzēts izlietot 
videonovērošanas ieviešanai Ādažu 
centrā sabiedrības drošībai.

Šā gada budžets plānots ar atliku-
mu, lai rezervētu daļu finansējuma 
2015.  gada lielākajam projektam  – 
Gaujas ielas rekonstrukcijai Ādažu 
centrā.

Finansējuma kāpums ir gandrīz 
visās nozarēs  – izglītībā, kultūrā, so-
ciālajā aizsardzībā un infrastruktūras 
attīstība, jo palielinājušies budžeta ie-
ņēmumi.

Vairāki investīciju projekti pārcelti 
uz vēlāku periodu, jo šā gada budže-
tā tam nepietika līdzekļu. To vidū ir 
multifunkcionālā sporta centra iz-
būve pie Ādažu pirmskolas izglītības 
iestādes Pirmajā ielā, tirgus laukuma 
pārbūve, samazinātas Līgo laukuma 
investīcijas.

Kristīne Jančevska, www.aprinkis.lv 

Eiropas Savienības pārtikas pakas Ādažu Sociālajā dienestā 
Ādažu Sociālais dienests aicina trū-

cīgos un maznodrošinātos Ādažu ie-
dzīvotājus saņemt Eiropas Savienības 
pārtikas pakas Ādažu novada domes 
Sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15. 
Pārtikas paku saturs: pilnpiena pulve-
ris – 0,4 kilogrami, makaroni – viens 
kilograms, tvaicēti rīsi – 0,4 kilogrami, 

griķi – 0,4 kilogrami, manna – 0,5 ki-
logrami, kviešu milti (augstākā labu-
ma) – 0,5  kilogrami, sautēta cūkgaļa 
– 0,25 kilogrami.

Saņemot pārtikas pakas, obligāti 
jāuzrāda derīga izziņa par trūcīgas vai 
mazturīgas personas statusu.

Ādažu Sociālais dienests
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Futbola kluba “Ādaži” jaunieši – pirmie 
Vidzemes čempionāta Rietumu grupas 
sacensībās

2014. gada 19. janvārī Ādažu sporta centrā LFF Vidze-
mes Jaunatnes telpu futbola Rietumu grupas 2. kārtas 
spēles aizvadīja FK “Ādaži” U-11 vecuma grupas futbo-
listi un ieguva iespēju marta sākumā sacensties ar citām 
labākajām Vidzemes jauniešu futbola komandām par 
godalgotajām vietām čempionātā un par ceļazīmi uz 
Latvijas reģionu finālsacensībām.

Pirmajā kārtā par iekļūšanu finālturnīra labāko pul-
kā ādažnieki uzsāka ar 3 punktu handikapu pār sāncen-
šiem – jau pirmajā kārtā, kura norisinājās decembrī, 
mūsu komanda pārliecinoši bija labākā, nezaudējot ne-
vienu spēli. 

Arī otrajā kārtā mūsu jaunie futbolisti nezaudēja ne-
vienu spēli, uzvarot Limbažu (5:0), Aizkraukles (2:1) 
un Ogres  SC otro komandu (4:0) un saglabājot bez-
vārtu neizšķirtu (0:0) spēlēs ar Ogres SC un Salacgrīvas 
komandām. Līdz ar to FK “Ādaži” jauniešu komanda 
abu priekšsacīkšu kārtu kopvērtējumā pelnīti ieguva 
pirmo vietu un kopā ar Ogres SC komandu kvalificējās 
LFF Vidzemes Jaunatnes telpu futbola finālturnīram.

FK “Ādaži” komandu sacensībās pārstāvēja Taiga un 
Emīls Lazdāni, Tīna un Lauris Ritenbergi-Baloži, Dairis 
Varganovs, Mārtiņš Kronbergs un Arvils Dauksts. Ko-
mandas treneris – Krišs Balodis.

Normunds Upenieks

“Rakari G” aicina pievienoties komandai tētus

Kad organizējām Futbola skolas pasākumus bērniem, pamazām 
daļa tētu sporta zālē sāka apmeklēt treniņus, lai izkustētos un pēc 
darba “izstaipītu kaulus”. Lai redzētu, ko varam izdarīt laukumā, 
noorganizējām futbola turnīru Garkalnē, kurā piedalījās arī “Ādažu 
Čipsu” komanda. Visi esam amatieri, gribam spēlēt, bet ne vien-
mēr pietiek dalībnieku, zināšanu, spēlētprasmes, tāpēc arī nolēmām 
organizēt jaunu veču komandu “Rakari G”, kura piedalīsies Rīgas 
telpu futbola čempionātā.  Cītīgi trenējamies divas reizes nedē-
ļā, apgūstam spēles elementus un taktiku. Par lielu prieku sev un 
līdzjutējiem, esam iekļuvuši FTA 3. līgas finālā. Lai gan šādā sastāvā 
spēlējam tikai pirmo gadu, esam priecīgi par sasniegto rezultātu un 
ceram, ka arī finālspēlēs gūsim labus rezultātus. AS “Ādažu Čipsi” 
vadībai sakām paldies par iespēju sportot, jaunajām formām, snieg-
to materiālo atbalstu un  iespēju piedalīties FTA rīkotajā turnīrā. 
Īpaši liels paldies Valda Blūma un Sergeja Strogonova kungiem.

“Rakari G” futbolisti un treneri

Ziemas motokross un skijorings Ādažos

Ādažos uz Vējupes ūdenskrātuves norisinājās ziemas motokro-
sa un skijoringa pirmā un otrā posma sacensības, uz kurām 25. 
janvārī bija ieradušās 127 dalībnieku ekipāžas, bet 26. janvārī – 
120.  Sīvākās un ātrākās cīņas norisinājās “Mazajā Meistaru klasē” 
(MMK) un “Lielajā Meistaru klasē” (LMK), kurās startēja virs 20 
dalībnieku ekipāžām. 25. janvārī MMK klasē uzvaru izcīnīja Kris-
taps Dundurs un Indars Mucenieks, LMK klasē abas dienas trium-
fēja Alvis Priedītis un Āris Freijs, 26. janvārī MMK klasē uzvarēja 
Edgars Siliņš  un Arvis Dunkulis. Liels prieks, ka atdzimst “Tautas 
klases” un uz starta var redzēt pat 23 skijoringa ekipāžas no visas 
Latvijas. Mazākais dalībnieks bija četrus gadus vecais Roberts Pur-
malis, kuru startēt “Q Juniori” klasē neapturēja pat stiprais sals. 
Ādažu novada vārdu šajās sacensībās nesa motosportists Leons 
Kozlovskis no komandas “MX Ādaži”, kas izcīnīja pārliecinošu 
uzvaru klasē “Kross ar radžu riepām”. 

Toms Vilciņš

Ādažu basketbolisti – līderos

18., 19. janvārī Bauskā norisinājās Baltijas Zēnu basket-
bola līgas otrais posms. Kopā čempionātā piedalījās 8 
komandas no Latvijas, 8 no Igaunijas, 3 no Krievijas un 
viena no Lietuvas. U-11 grupā abos posmos līderos iz-
virzījās Ādažu basketbolisti! Paldies Arnim Krištopā-
nam un Aigaram Neripam!
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Ādažu Fotogrāfu biedrība piedalās labdarības pasākumā

2014. gada 8. februārī VEF Kultūras pilī 
Rīgas tautas deju kolektīvi – “Dancis”, 
“Daiļrade”, “Līgo”, “Teiksma”, “Rota-
ļa”, “Vektors” – jau trešo reizi rīkoja 
labdarības koncertu “Deja mazajai sir-

sniņai”, lai atbalstītu bērnus, kuri slimo 
ar cerebrālo trieku. 2014. gada 19.  jan-
vārī labdarības akcijas ietvaros tika rīko-
ta Bērnu diena, kurā sabrauca ģimenes 
no dažādām Latvijas vietām, lai vairāku 
stundu garumā nodotos dejotāju un 
viņu atbalstītāju organizētajām atpūtas 
aktivitātēm. Bērnu dienā Ādažu Foto-
grāfu biedrības aktīvisti Diāna Taube, 
Sanda Tūtere, Linda Timrota, Ojārs 
Jansons, Uldis Pūcītis un Jānis Tiļčiks 
iemūžināja mazās sirsniņas fotogrāfijās 
gan izveidotajā fotostūrītī, gan veidojot 
fotoreportāžu. Koncerta apmeklētājiem 
fotogrāfijas bija apskatāmas kā Bērnu 
dienas atmiņu foto siena.

Ādažu Fotogrāfu biedrība

Paziņojums par nekustamā īpašuma 
Vējupes ielā 43 detālplānojuma 
projekta publisko apspriešanu

28.01.2014. Ādažu novada dome ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.  13 “Par Ādažu 
novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 
Vējupes ielā 43 detālplānojuma projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 
17.02.2014. līdz 11.03.2014.

Ar detālplānojuma projektu var iepa-
zīties līdz 11.03.2014.:
• Ādažu novada būvvaldē Gaujas ielā 

33A, Ādažos, Ādažu novadā, katru 
darba dienu būvvaldes darba laikā;

• Ādažu novada pašvaldības tīmekļa 
vietnē www.adazi.lv.
Publiskās apspriešanas sanāksme no-

tiks 06.03.2014. plkst.  16.00 Ādažu no-
vada būvvaldes telpās Gaujas ielā 33A, 
Ādažos. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus par detālplānojuma projektu var ie-
sniegt Ādažu novada domē no 17.02.2014. 
līdz 11.03.2014., iesniegumā norādot vār-
du, uzvārdu un adresi, bet juridiskajām 
personām – nosaukumu, adresi un reģis-
trācijas Nr. Neskaidrību gadījumā iespē-
jams griezties Ādažu novada būvvaldē 
būvvaldes darba laikā vai SIA “Reģionālie 
projekti” Rūpniecības ielā 32B-502, Rīgā, 
iepriekš piezvanot pa tālr. 67320809. Tiks 
pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšli-
kumi, kas būs iesniegti līdz publiskās ap-
spriešanas beigām.

Paziņojums par lokālplānojuma 
apstiprināšanu

2014.  gada 28.  janvārī Ādažu novada 
dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.  11 par 
lokālplānojuma Ādažu novada Stapriņu 
ciema nekustamo īpašumu “Intas” un 
“Alises” detālplānojuma teritorijā apstip-
rināšanu un izdevusi saistošos noteiku-
mus Nr. 1 “Saistošie noteikumi par Ādažu 
novada Stapriņu ciema lokālplānojuma 
nekustamo īpašumu “Intas” un “Alises” 
detālplānojuma teritorijā grafisko daļu 
un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem”. Ar izstrādāto lokālplāno-
jumu iespējams iepazīties Ādažu novada 
būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novadā, domes darba laikā un pašvaldī-
bas interneta vietnē www.adazi.lv  

Paziņojums par lokālplānojuma 
apstiprināšanu

Ādažu novada domes 2014.  gada 
28.  janvāra sēdē ir apstiprināts lokālplā-
nojums īpašumam Lībieši  3 Baltezerā, 
Ādažu novadā (sēdes lēmums Nr.  12). 
Ar lokālplānojumu materiāliem var iepa-
zīties Ādažu novada būvvaldē un mājas 
lapā www.adazi.lv.
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Ādažu bērnudārza pedagogi iestudē lugu pēc Kārļa Skalbes 
pasakas motīviem

Ādažu pašvaldības bērnudārza audzinā-
tāja un bērnu rotaļu organizatore Linda 
Cintiņa par godu bērnudārza 30. gads-
kārtai savā brīvajā laikā kopā ar kolēģēm 
uzvedusi ludziņu “Balti melni pūkains 
stāsts” pēc Kārļa Skalbes pasakas “Kaķī-
ša dzirnaviņas” motīviem. 

“Tērpus kolēģes gatavoja pašas. 
Priekšpēdējā mēģinājumā sanesām visu, 
kas nu kuram ir, un stellējām tērpus 

kopā. Mani iepriecināja, ka kolēģes bija 
ļoti piedomājušas pie tā, kāds izskatīsies 
tērps. Laima Birziņa pēc sava baltā ka-
ķīša kažoka brauca pat uz Rīgu.” Lai iz-
rādē varētu iesaistīt visas muzikālās au-
dzinātājas un arī auklītes, kuras dzied, 
tika izveidots īpašs tēls – pasaku mežs,” 
stāsta Linda Cintiņa. 

Lugas “Balti melni pūkains stāsts” 
baltā kaķīša lomā iejutās Laima Bir-
ziņa, kaķīša meitiņas spēlēja Daina 
Boroduško, Elīna Lazdiņa un Oļesja 
Aleksandrova, melnā runča lomā ieju-
tās Inese Šebčenko, viņa rokaspuišu tēlā 
– Līga Jaunzeme un Agnese Kaliksone. 
Kaķīša palīgus – rūķus spēlēja Ramona 
Tamane, Izolde Eņģele un Elita Osīte. 
Karalieni – Rita Muzikante, bet princesi 
Ilzīti – Evita Kronberga. Dziedošo pasa-
ku mežu veidoja Kristīne Grūbe, Lolita 
Metla, Ilze Grīnfelde, Gita Vilcāne un 
Vita Bēvalde. 

Linda Cintiņa
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Pasaules Sniega diena Ādažu bērnudārzā
17.  janvārī ar sportiskiem pasākumiem 
Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē tika 
atzīmēta Pasaules Sniega diena. Lai gan 
vēl nedēļu iepriekš bērni nespēja noticēt, 
ka Sniega diena atnesīs sniegu, tomēr 
vēlēšanās piepildījās. Gaidot sniegu, bēr-
ni zīmēja, līmēja un veica dažādus ekspe-
rimentus ar krāsainiem ledus gabaliem. 
Beidzot visi sapulcējās sporta laukumā, 
lai katra grupiņa izveidotu savu dzīvnie-
ku sniega figūrā, kā arī kopīgi izskrietos, 
izlēkātos un izpriecātos.

Anita Šaicāne
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Grāmata „Fotografēts Ādažos” – nominēta konkursam 
„Zelta ābele”

Ādažu Fotogrāfu biedrības izdotā 
grāmata „Fotografēts Ādažos”   no-
minēta grāmatu mākslas konkursam 
“Zelta ābele”, informē grāmatas idejas 
autors, fotogrāfs Ojārs Jansons. Ādažu 
Fotogrāfu  biedrība izveidojās pēc tam, 
kad  Ādažu novada domes mūžizglītī-
bas programmā tika noorganizēti foto 
kursi. Tapa labi izstādes noslēguma 
darbi, tādēļ radās doma turpināt un 
izveidot Ādažu Fotogrāfu biedrību. 
Foto grāmata “Fotografēts Ādažos” 
sakārtota tā, ka vienā tās atvēruma 
daļā iegulst vēsturiska, sena bilde, bet 
blakus – mūsdienīgs fotoattēls līdzīgā 
kontekstā. Viens no grāmatas un Foto-
grāfu biedrības mērķiem ir saglabāt nā-

kamajām paaudzēm aizvien precīzāku 
un pilnīgāku dokumentāli vizuālo ma-
teriālu, kas ar laiku kļūtu par vēstures 
liecību. Grāmata nav pieejama tirdz-
niecībā, tā paredzēta tikai un vienīgi 
reprezentatīviem nolūkiem. 

Monika Griezne

Ādažu vidusskolas skolēni apgūs tūrismu

Ādažu vidusskolā viesojās biznesa 
augstskolas “Turība” Starptautiskā tū-
risma fakultātes prodekāne Daina Vin-
klere, lai iepazīstinātu ar profesionālās 
apmācības kursa programmu tūrismā. 
Skolēnus uzrunāja arī skolas direk-
tore Dace Dumpe un Ādažu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Uģis 
Dambis. Abi izteica cerību, ka šādas 

apmācības nostiprinās skolēnu konku-
rētspēju darba tirgū un skolēnu idejas 
veicinās tūrisma attīstību Ādažu no-
vadā. Apmācību programmas apjoms 
būs 80 stundas, galvenās tēmas ietvers 
pamatzināšanas viesmīlībā, klientu 
apkalpošanā, aktīvajā tūrismā, darbā 
ar informāciju. Skolēniem būs iespē-
ja apmeklēt Tūrisma izstādi “Balttour 
– 2014”, iepazīties ar studiju iespējām 
šajā jomā, apmeklēt viesnīcas un citus 
tūrisma industrijas uzņēmumus, kā arī 
piedalīties praktiskajās nodarbībās ak-
tīvajā tūrismā. Apmācību kursu apgūs 
18 Ādažu vidusskolas 10. un 11. klašu 
skolēni, kuri pēc kursa apguves saņems 
apliecību par profesionālo apmācību 
tūrismā.

Marina Dango,  
avots: www.adazuvidusskola.lv

Akcija “Gaismas ceļš – 
Grāmatu draugu ķēde”

Atklājot Eiropas kultūras galvaspilsētas 
gadu Rīgā, 18. janvārī notika ilgi gaidītais 
pasākums akcija “Gaismas ceļš – Grāmatu 
draugu ķēde”. Pasākuma laikā cilvēki no 
rokas rokā padeva viens otram grāmatas 
no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās 
ēkas uz jauno bibliotēku – “Gaismas pili”. 
Grāmatu ceļa sākumu atklāja LNB vecākā 
bibliogrāfe Dace Pamata, kura ķēdē node-
va pirmo latviešu valodā iespiesto Bībeli. 
Otrajā ķēdes galā grāmatas tika izvietotas 
“Gaismas pils” vestibilā iestrādātā stikla 
plauktā, kas slejas piecu stāvu augstumā. 
Arhitekta Gunāra Birkerta projektētais 
stikla konstrukcijas plaukts būs viens no 
centrālajiem LNB ēkas elementiem. Pie 
bibliotēkas novietotajā ekrānā varēja vērot 
grāmatu pārceļošanu un arī to, kā iedzīvo-
tāju dāvinātās grāmatas ievietojās plauktā. 

Piedalīties akcijā tika aicināti arī biblio-
tekāri, tai skaitā Ādažu novada bibliotēkas 
darbinieces Sandra Orlovska un Mirdza 
Dzirniece. Iesaistoties Grāmatu draugu 
ķēdē, klātienē varējām vērot, kā grāmatas 
kārtojās tautas saziedoto grāmatu plauktā, 
atradāmies gandrīz pašā ķēdes noslēguma 
posmā. Joprojām dzīvojam sajūtās, ko iz-
baudījām šajā dienā, esot vienoti kopā ar 
ciemiņiem no Igaunijas, Lietuvas un ci-
tiem Latvijas bibliotekāriem. Pārsteidza 
telpu plašums un gaišums, ko dod lielie 
stiklotie logi, secinājām, ka ikvienam Lat-
vijas iedzīvotājam ēkā būs ērta pārvietoša-
nās un pieejamība visiem pakalpojumiem. 
Ļoti ceram, ka arī Ādažos reiz būs pašiem 
sava «Gaismas pils».

Mirdza Dzirniece
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Noslēdzies lasīšanas veicināšanas projekts

Lasīšanas veicināšanas projektā  “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2013” piedalī-
jās 143 dalībnieku, kas ir par 45 dalībnie-
kiem vairāk nekā 2012. gadā.  Visaktīvā-
ko interesi izrādīja 1.– 4. klašu lasītāji, 
tai skaitā Ādažu vidusskolas 5 sākum-
skolas klases –  2. b  (audz. D. Lenāne), 
2. c  (L.  Klēvere), 2. e (A. Rubene), 2. g 

(D.  Kundziņa), 3.  e (D.  Berga-Berķe). 
Katrai vecuma grupai bija jāizlasa 6 grā-
matas un jāsniedz savs vērtējums. Sākot 
no pašiem mazākajiem – 1. klašu lasītā-
jiem–  līdz 12.  Vērtējuma anketu aizpil-
dīšana notika elektroniski. Daļa skolēnu 
žūrijā piedalījās jau trešo, ceturto gadu.  
Jau otro gadu arī vecāki tika aicināti lasīt 
un vērtēt grāmatas, taču atsaucības ne-
bija. Aicinām arī vecākus iesaistīties šajā 
projektā! Rīgā 1. martā no plkst.  12.00 
līdz 14.00 izstāžu centrā Ķīpsala notiks 
Bērnu un jauniešu žūrijas pasākums 
“Lielie lasīšanas svētki”, kuru apmeklēt 
aicināts ikviens dalībnieks. Ādažu nova-
da bibliotēka lasīšanas veicināšanas pro-
jektā piedalās jau desmito gadu.  

Sandra Orlovska

“Pasaku valstībai” – sava avīze
Sākot ar 2014. gada janvāri, PPII “Pasa-
ku valstība” ceļu pie saviem lasītājiem ir 
uzsākusi “Pasaku valstības” avīze. Jaunais 
informācijas avots sniedz ieskatu bērnu-
dārza skaistākajos notikumos un ikdienas 
dzīvē. Tajā ir gan izklaidējoša, gan pamā-
coša informācija. Avīze iznāks vienu reizi 
mācību semestrī. Avīzes redakcijā aktīvi 
piedalās “Pasaku valstības” metodiķe 
Sanda Sīle, bet laipni aicināts ikviens in-
teresents, kuram ir vēlme atspoguļot savu 
viedokli par notikumiem pirmsskolā, 
līdzdarboties jaunu rakstu tapšanā.

Sanda Sīle
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Ādažos atver Klientu apkalpošanas centru
Klientu apkalpošanas centrā uz vietas 
var saņemt informāciju gan par paš-
valdībā pieejamajiem pakalpojumiem, 
to saņemšanas kārtību un nepiecieša-
majiem dokumentiem, gan aizpildīt 
un iesniegt iesniegumus pašvaldības 
iestādēm un struktūrvienībām,  gan arī 
saņemt pakalpojuma izpildes rezultātā 
sagatavotos dokumentus.  Klientu ap-
kalpošanas centra funkcionalitāte ar 

laiku tiks uzlabota, tai skaitā tiks piedā-
vāta iespēja veikt skaidras un bezskaid-
ras naudas norēķinus gan par domes 
administratīvajiem pakalpojumiem, 
gan pašvaldības uzņēmumu un iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem. 
Klientu apkalpošanas centra darba laiks: 
P. 8 – 19; O. 8 – 17; T. 8 – 17; C. 8 – 19; 
P. 8 – 14.

Sintija Tenisa

Aizsardzības ministrs tiekas ar Ādažu novada domes vadību

“Aizsardzības ministrs Raimonds Vējo-
nis tikās ar Ādažu novada domes vadību, 
lai pārrunātu domes vadības vērtējumu 
par līdzšinējo sadarbību ar Ādažu garni-
zona vienībām, pašvaldības finanšu stabi-
lizācijas procesa gaitu, kā arī iespējamos 
turpmākās sadarbības virzienus abpusēji 

saistošos jautājumos,” informē Ādažu 
novada domes izpilddirektors Guntis Po-
rietis.

„Sadarbība ar Ādažu novada domi 
Aizsardzības ministrijai vienmēr biju-
si un būs ļoti nozīmīga, jo šeit atrodas 
mūsu bruņoto spēku bāze un poligons, 
tāpēc militāro mācību laikā ļoti svarīgs 
ir domes atbalsts un iedzīvotāju saprat-
ne. Savukārt mēs esam gatavi ar izprat-
ni izskatīt jautājumus, kuros ministrija 
un bruņotie spēki var palīdzēt konkrētu 
Ādažu novada problēmu risināšanā. Es 
pateicos par līdzšinējo atbalstu un ceru, 
ka arī turpmāk mūsu sadarbība veidosiet 
tikpat veiksmīgi,” tikšanās laikā sacīja 
Raimonds Vējonis.

„Pašvaldība aicināja aizsardzības mi-
nistru pievērst uzmanību virknei saim-
nieciska rakstura jautājumu, kas ir vēstu-
riski izveidojušies līdzšinējās sadarbības 
gaitā – Kadagas pirmsskolas izglītības 
iestādes uzturēšanā, publisko ceļu izman-
tošanā, dzīvojamā fonda attīstībā u.c. jau-
tājumos. Novada dome uzskata tikšanos 
par izdevušos un vērtē to kā daudzsolo-
šu. Tā noritēja pozitīvā gaisotnē, pusēm 
atklāti paužot viedokļus un sarunas gaitā 
diskutējot par atsevišķām detaļām. Aiz-
sardzības ministrs pauda apņēmību neat-
stāt bez ievērības tikšanās laikā aktualizē-
tos jautājumus un izteica cerību abpusēji 
izdevīgai un konstruktīvai sadarbībai arī 
turpmāk,” pēc tikšanās atzina domes iz-
pilddirektors Guntis Porietis.

Monika Griezne

IZPILDRĪKOJUMS Nr. 31
Ādažu novadā, 2014. gada 28. janvārī 
Par administratīvā akta piespiedu izpildi

1. Pamatojoties uz Ādažu novada bāriņtiesas 22.03.2011. 
lēmumu Nr.  1-6/8 par S.  Osipova ievietošanu ilgstošas soci-
ālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijā, Ādažu novada dome 
2011. gada 24. maijā pieņēma lēmumu Nr. 84 “Par samaksas 
noteikšanu ārpusģimenes pakalpojumiem” (turpmāk tekstā 
Lēmums), ar kuru noteica samaksu par S.  Osipovam snieg-
tajiem ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem tēvam Igoram 
Osipovam (turpmāk Parādnieks) LVL 60.00 mēnesī. 

2. Lēmums stājās spēkā 2011.  gada 20.  jūnijā un kļuva ne-
apstrīdams 2011. gada 20. jūlijā. 

3. Pamatojoties uz pieņemto Lēmumu, Parādniekam 
2013. gadā tika nosūtīti rēķini: 

N.p.k. Izrakstīšanas 
datums Rēķina Nr. summa 

LVL 
Samaksas 
termiņš  

3.1. 18.01.2013. R130049 60,00 01.02.2013.
3.2. 19.02.2013. R130137 60,00 05.03.2013.
3.3. 15.03.2013. R130211 60,00 29.03.2013.
3.4. 11.04.2013. R130318 60,00 25.04.2013.
3.5. 13.05.2013. R130640 60,00 27.05.2013. 
3.6. 07.06.2013. R130718 60,00 21.06.2013.
3.7. 03.07.2013. R130766 60,00 17.07.2013.
3.8. 09.08.2013. R130958 60,00 23.08.2013.
3.9. 11.09.2013. R131046 60,00 25.09.2013.

3.10. 10.10.2013. R131105 60,00 24.10.2013.
3.11. 19.11.2013. R131283 60,00 03.12.2013.
3.12. 06.12.2013. R131379 60,00 20.12.2013.

Kopējais parāds par periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013. 
sastāda LVL 720,00.

4. 2014. gada 09. janvārī Parādniekam nosūtīts brīdinājums 
par parāda nomaksu par S.  Osipovam sniegtajiem ilgstošās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, kurā lūgts 
samaksāt parādu labprātīgi līdz 2014. gada 25. janvārim.

Brīdinājums stājās spēkā 16.01.2014. un kļuva neapstrīdams 
24.01.2014.

Parāds brīdinājumā noteiktajā termiņā nav samaksāts. 
Pamatojoties uz Ministru Kabineta 2009. gada 22. decem-

bra noteikumu Nr.  1536 “Noteikumi par ārpusģimenes ap-
rūpes un sociālās samaksas kārtību un apmēru” 12.  punktu, 
Administratīvā procesa likuma 70. panta otro daļu, 361., 363., 
367.pantu, Ādažu novada dome izdod izpildrīkojumu:

Veikt Ādažu novada 2011. gada 24. maija lēmuma Nr. 84 
“Par samaksas noteikšanu ārpusģimenes pakalpojumiem” pie-
spiedu izpildi.

Piedzīt no Igora Osipova samaksu par S. Osipovam snieg-
tajiem ilgstošās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpoju-
miem par kopējo summu EUR  1024,47 (viens tūkstotis div-
desmit četri eiro 47 centi) jeb LVL  720,00 apmērā par laika 
periodu no 01.01.2013. līdz 31.12.2013., bezstrīdus kārtībā, 
piedziņu vēršot uz Parādnieka naudas līdzekļiem un tam pie-
derošo kustamo un nekustamo mantu.

Pamatojoties uz Paziņošanas likuma 11. panta otro daļu, iz-
pildrīkojumu publicēt laikrakstā “Ādažu Vēstis” un izlikt paš-
valdības ēkā redzamā vietā. 

Šo izpildrīkojumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga) septiņu dienu 
laikā no dienas, kad adresātam tas paziņots.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

Fo
to

 –
 M

on
ik

a 
G

ri
ez

ne
Fo

to
 –

 M
on

ik
a 

G
ri

ez
ne



ĢIMENE

10 ĀDAŽU VĒSTIS 15. FEBRUĀRIS (160) 2014

“Varbūt vismaz reizi dzīvē iedomā-
jamies par to, kas pēc mums paliks. Es 
pēc sevis gribētu atstāt daudz labu bēr-
nu grāmatu,” pārliecināts rakstnieks 
un programmētājs, ādažnieks Jānis 
Jakaitis, kurš kopā ar sievu, gleznotāju 
Annu Afanasjevu, izveidojis pirmo in-
teraktīvo, elektronisko pasaku latviešu 
valodā. 

Kamēr Jānis pa līkumainajiem ceļiem 
ved uz savas ģimenes mājām, kur mūs 
sagaidīs viņa sieva un vecmāmiņa, aizru-
nājamies par likteni un to, ka pat ja kāda 
tuva cilvēka vairs nav, viņš turpina dzīvot 
izjūtās un domās tik īsti, ka šķiet – nekur 
nav pazudis. Jānis atklāj, ka pirms pāris 
gadiem pēkšņi traģiski zaudējis abus ve-
cākus, tomēr arī šodien jūt viņus sev bla-
kus. Annas un Jāņa mājās ir ļoti gaiši un 
skaisti. Katra radošajai pasaulei te ir kur 
izpausties – Jānim ir atsevišķs darba ka-
binets, lai programmētu, bet Annai – is-
taba/darbnīca, kur gleznot. Vēlmi rakstīt 
Jānis mantojis no tēva, dzejnieka Ingva-
ra Jakaiša. Pie sienas izvietojušās senas 
radinieku fotogrāfijas, pat no 20. gs. 20. 
gadiem. “Tas ir ģimenes koks, kur grūtā 
brīdī rast spēku,” atzīst Jānis. Un spēka 
Jānim un Annai tiešām vajadzējis daudz 
– gan brīdī, kad Jānis pēkšņi zaudēja 
abus vecākus, gan tad, kad Annai otro 
reizi pēc kārtas atklāja vēzi. Vērtīgas ir 
tādas iepazīšanās, kas cilvēku maina un 
liek aizdomāties dziļāk – tālāk par acīm-
redzamo. Annas un Jāņa ceļš vienam pie 
otra bijis ne tik viegls, līdz izrādījies, ka 
aiz ārējās, šķietami atšķirīgās čaulas slēp-
jas līdzīgas dvēseles.

Senatnes gars modernā 
veidolā

Vai virtuālu grāmatu veidošana bēr-
nus vēl vairāk neattālinās no vēlmes 
ņemt rokās īstu grāmatu? 

Jānis: Tieši otrādi. Domāju, ka šādas 
grāmatas pievilinās īstām grāmatām, jo 
bērni šobrīd ļoti daudz laika pavada vir-
tuālajā vidē. Katru gadu pārdoto vinila 
skaņu plašu skaits pieaug. Cilvēki sāk 
ilgoties pēc vecajām vērtībām. Vienas 
dienas grāmatas – lētie detektīvi pazu-
dīs, bet īstās vērtības paliks vienmēr. Iz-
veidot grāmatu virtuālajā vidē ir daudz 
lētāk nekā izdot to drukātā veidā. Nav 
jāpērk papīrs un krāsa. Šai grāmatai 
esmu programmētājs un maketētājs, bet 
Anna – māksliniece, ilustratore. Varbūt 
vismaz reizi dzīvē iedomājamies par to, 
kas pēc mums paliks. Es pēc sevis gribē-
tu atstāt daudz labu bērnu grāmatu. 

Kas kopējs pasaku un stāstu rakstī-
šanai un programmēšanai?

Jānis: Programmēšanā ir sava valo-
da tāpat kā dzejā. Reizēm programmē 
un skaties – tik skaists kods sanācis. 
Cilvēkam, kurš ikdienā nav saistīts ar 
programmēšanu, to paskaidrot ir tikpat 
grūti kā izprast dzeju. Programmēšana 
ir dzeja. Agrā jaunībā strādājot krimi-
nālpolicijā, ieraudzīju pirmo datoru, kas 
tur bija palicis no čekas laikiem. Līdzko 
to ieslēdzu... Pateicoties grāmatām, ko 
biju lasījis par datoriem, zināju pāris ko-

mandas. Es tās ievadīju, un pavērās tik 
interesanta pasaule. Sapratu, ka par da-
toriem mācīšos vēl un vēl. Šobrīd esmu 
Rimi Latvia IT nodaļas vadītājs. Ja gadī-
jumā, iepērkoties Rimi, nestrādā karte, 
mani puiši ir vainīgi. (Smejas.) 

Daudzi radoši cilvēki atzinuši, ka 
māksla rodas sāpēs. Piekrītat? 

Jānis: Nē, māksla rodas laimē. Sāpes 
rodas sāpēs. Jebkurai mākslai vajag emo-
cijas. Piesūkties ar negatīvismu ir daudz 
vieglāk un ātrāk. Mans sapnis ir uzraks-
tīt grāmatu, bet es to nevaru balstīt uz 
negācijām. Negribu, lai mani varoņi iet 
bojā, lai viņiem sāp. Es pat domu pasaulē 
izvairos nodarīt tiem pāri. Kā mūsdienās 
uzrakstīt aizraujošu grāmatu, kuru cil-
vēki lasītu, bet varoņiem neklātos slikti? 
Interesants jautājums. 

Tai pat laikā atzināt, ka virtuālā pa-
saka par sivēntiņu Džonatanu daļēji 
tapa tādēļ, ka izšķīrāties ar pirmo sie-
vu, ikdienā bijāt tālu prom no savām 
meitiņām, un pasaka bija veids, kā pa-
starpināti ar viņām būt kopā. 

Jānis: Manas sāpes šajā grāmatiņā 
nepiedalījās. Grāmatiņas tapšanas laikā 
bija nelaimīgi apstākļi, bet pati grāmata 
tapa aiz laimes un mīlestības pret ma-
nām meitām. Manas meitas pie mums 
brauc ciemos katras otrās brīvdienas. 
Tad izdomājam visādas spēles. Ir tādi 
spēļu kauliņi, uz kuriem esam sazīmēju-
ši labirintus, un tādi, uz kuriem attēlotas 
dažādas maģiskas darbības. Tos izmetot, 
izdomājam dažādus stāstus un cīņas, kas 
varētu notikt. 

Lasāt viņām arī pasakas? 
Jānis: Protams, šobrīd lasām Kira 

Buličeva stāstu par kosmosa ceļotāju 
Alisi, ar sajūsmu izlasījām Džefa Kinni-
ja “Grega dienasgrāmatu”. Pats rakstīt 
pasakas sāku jau ļoti sen, kad man vēl 
nebija bērnu, bet pasaka par sivēntiņu 
Džonatanu tapa pirms astoņiem ga-
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Mēs viens otram neļaujam nolaisties, gulšņāt.  
Svarīgi dzīvot apzināti.

Būt līdzās
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diem. Šobrīd savā elektroniskajā 
versijā tā ir pārtulkota septiņās pa-
saules valodās. 

Kādas ir jūsu mīļākās pasaku 
grāmatas?

Jānis: “Alise aizspogulijā” – 
sens, krāšņs, 1967. gada krievu 
izdevums, kurā visas ilustrācijas 
caurvij cara laika gars. Šie krāš-
ņie zīmējumi ļauj labāk izjust un 
iztēloties aprakstīto vidi. Ar šo 
grāmatu arī aizsākās mana kāre uz 
pasaku grāmatu veidošanu. Veids, 
kādā noformētas malas, garās 
domu zīmes – tā ir māksla, kam 
reti kurš šodien pievērš uzmanību. 
Šos pašus standartus esmu ienesis 
virtuālajā vidē. 

Anna: No bērnības atceros lat-
viešu ilustratores Anitas Paegles 
grāmatas. Ilustrācijas bija zīmētas 
ar zīmuļiem. Arī man bērnībā ļoti 
patika pasaku grāmatas ar izteik-
tām, ļoti smalkām detaļām. Tie-
ši tādēļ, veidojot šo pasaku, īpaši 
domājām par ilustrācijām. Vēlē-
jāmies, lai tām būtu senatnes gars. 
Lai tā līdzinātos stilam, kādā agrāk 
veidoja pasaku grāmatas. 

Jānis: Pasaulē arī citi dara ko lī-
dzīgu, bet viņi visas ilustrācijas vei-
do tehniski, ar datora palīdzību. Un 
tad nav vairs tās dziļās dvēseles. Šī 
ir papīra grāmata, kas ielikta dato-
rizētā vidē, nevis otrādi. Šai pasakai 
līdzīga ir tikai pirms diviem gadiem 
ASV radītā elektroniskā grāmata 
“Alise aizspogulijā”. To uztaisīja 
slevena pasaules kompānija pēc 
Apple pasūtījuma, lai reklamētu 
planšetdatorus, bet mēs to izveido-
jām divatā. 

Mirkļa burvība 
Abi esat daudz pārdzīvojuši, 

vai tas mainījis skatu uz dzīvi? 
Anna: Man tagad daudz grūtāk 

atrast kopēju valodu ar citiem cil-
vēkiem, jo daudzi ir pārņemti ar tā-
dām ļoti niecīgām problēmām. 

Jānis: Ir grūti otram izstāstīt, kas 
ir svarīgi un kas – nav. Tikai tas, 
kurš gājis cauri lielām bēdām, apzi-
nās, vai un par ko ir jēga strīdēties. 
Bieži, esot kopā ar citiem, jūti, ka 
viņi vēlas atbalstu savām sīkajām, 
ikdienišķajām problēmām, gaida 
žēlošanu, bet viss, ko gribas pateikt, 
– beidz, par ko tu raudi. Viens no 
lielākajiem grēkiem ir gaušanās, 
grūtsirdība – nespēja novērtēt to 
brīnumaino, kas dzīvē notiek ik 
mirkli. Ja gaudies, tas nozīmē, ka 
necieni to, ko Dievs devis. Pat tad, 
kad ir grūta diena, priekšniecība sa-
lamā, viss iet greizi. Tik un tā katrā 
mirklī ir sava burvība.

Anna: Patiesībā mēs ar Jāni ne-
protam žēlot. Ne citus, ne viens 
otru. Kad cīnījos ar savu slimību, 
es sevi nesaudzēju. Pēc operāci-
jas kādu laiku gulēju slimnīcā, bet 
pēc tam devos uz lekcijām Mākslas 
akadēmijā. Arī pēc ķīmijterapijas 
neņēmu akadēmisko gadu. 

Jānis: Kad strādāju ar sevi, biju 
gatavs uz jebko, lai tikai man kļū-

tu labāk – pat 20 cilvēku klātbūtnē 
stāstīt par savām problēmām un 
aizvainojumu. Man bija kauns, es 
stostījos, bet vajadzēja sevi pārva-
rēt. 

Anna: Runājot par audzēju, 
vienmēr šķiet, ka būs jāmirst. Mana 
vecmāmiņa nomira no kuņģa au-
dzēja. Taču, kad man pavēstīja 
diagnozi otro reizi, pašai likās, ka 
esmu vesela.

Jānis: Atceries, tu teici – nemir-
šu un viss!

Anna: Pirmajā reizē sāpes mazi-
nājās, jo uzsāku ķīmijterapiju, bet 
otrajā – man fiziski bija ļoti slikti. 
Tas nav tik jautri, kā rāda filmās, 
kur visi nāk ciemos, kopā ēd saldē-
jumu. Patiesībā gribas nolīst kakti-
ņā, lai visi liek mieru. 

Jānis: Tādas smagas slimības 
var izārstēt tikai caur darbu ar savu 
dvēseli. Arī vēzi iespējams uzveikt, 
strādājot ar sevi un savu sirdi.
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Nevaru iedomāties, ka varētu sēdēt  
un skatīties TV ar alus pudeli rokās.

Latvenergo informācija par elektroenerģijas 
tirgu

Līdz ar Elektroenerģijas tirgu regulējošo MK no-
teikumu pieņemšanu janvāra otrajā pusē, AS “Lat-
venergo” ir uzsākusi jau iepriekš racionāli plānoto 
aktivitāšu izpildi, lai ikviena mājsaimniecība infor-
māciju saņemtu laikus un savu izvēli darītu zināmu 
AS “Latvenergo” līdz 2014. gada 15. martam.

Ik dienu tiek izsūtīti 25–30 tūkstoši piedāvājumu, 
tādēļ jau nākamnedēļ mājsaimniecības gan Vidze-
mē, gan Latgalē, Zemgalē, Kurzemē un Rīgā saņems 
skaidrojumu par elektroenerģijas tirgu, Elektrum 
produktu līniju un konkrētās mājsaimniecības pa-
tēriņa struktūrai piemērotāko Latvenergo piedāvā-
jumu – vai tas būtu Elektrum Universālais, Ekono-
miskais, Izdevīgais u. c. produkti. 

Klientu pašapkalpošanās portālā www.e-latve-
nergo.lv ikvienam klientam ir dota iespēja ar pro-
duktu kalkulatora palīdzību salīdzināt piedāvāju-
mus un izvēlēties sev izdevīgāko. Ja tas ir izdarīts 
– turpat portālā klients var savu izvēli arī apstiprināt. 

Pa pastu nosūtītajā aploksnē ar Elektrum Univer-
sālā produkta piedāvājumu ietilpst – piedāvājuma 
vēstule, informācija par citiem produktiem, līgums, 
buklets par elektroenerģijas tirgu un Izlīdzināto 
maksājumu. Atgādinām, ka līgums ir pievienots 
informatīvos nolūkos un klientam nekas nav jāpa-
raksta un jāsūta atpakaļ. Ja klients ir apmierināts ar 
piedāvājumu, tad maijā, izmantojot piedāvājumā 
nosūtīto maksājumu kartiņu, veic maksājumu par 
patērēto elektroenerģiju, tādējādi apstiprinot savu 
izvēli. 

Elektrum Izdevīgais 200+ un Izdevīgais 600+ 
produktu piedāvājumā ietilpst – piedāvājuma vēs-
tule, līgums un buklets par elektroenerģijas tirgu. 
Savu izvēli klients var apstiprināt portālā www.e-
latvenergo.lv, rakstot e-pastu klientu.serviss@latve-
nergo.lv, sūtot SMS vai zvanot uz AS “Latvenergo” 
bezmaksas klientu servisa numuru 80200400. Šos 
piedāvājumus klienti saņems savā e-pastā vai pa 
pastu. 

Lai klienti būtu zinoši un varētu izvēlēties savai 
elektroenerģijas patēriņa struktūrai piemērotāko 
piedāvājumu, šobrīd televīzijā, avīzēs, žurnālos un 
internetā notiek informatīva kampaņa. AS “Latve-
nergo” mērķtiecīgi sniedz informāciju, lai klienti 
zinātu par savām iespējām izvēlēties un kā to vien-
kārši izdarīt. 
3 soļi mājsaimniecībai tirgū:
1) no tirgotāja saņemsi piedāvājumu pa pastu vai e-
pastu; 2) apdomā un apstiprini piedāvājuma izvēli 
pie tirgotāja; 3) katru mēnesi veic rēķina apmaksu.

Mājsaimniecībām, kuras neizdarīs izvēli līdz 
15. martam un par to nepaziņos elektroenerģijas tir-
gotājam, automātiski tiks piemērots t. s. universālais 
pakalpojums, kura cena noteikta tirgus cenai atbils-
tošā līmenī un paliks nemainīga 12 mēnešus.

Sandra Vējiņa, AS “Latvenergo” preses sekretāre
tel. 67728816, 29161531

e-pasts: sandra.vejina@latvenergo.lv
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Kā to darīt? 
Jānis: Pirmkārt, sākt cienīt savus ve-

cākus. Arī vairākas psiholoģijas meto-
des atzīst, ka attiecības ar senčiem, pie-
došana viņiem, pagātnei, ir ļoti būtiska 
dvēseles mieram un fiziskai veselībai. 
Otrkārt, pārstāt kritizēt citus, sākt cie-
nīt sevi, saprast, ka esi atbildīgs par savu 
dzīvi. Nevis mūsu līdzcilvēki, bet paši. Ir 
jāatrod savs pamats. 

Anna: Jābūt pašpietiekamam. 
Jānis: Pēc tādiem pārdzīvojumiem 

kļūst skaidrs, kas ir īstas sāpes, bailes. 
Parasti lielas bēdas vai nu salauž, vai 
padara par citu cilvēku. Gaisma vai nu 
nodziest, vai kļūst spožāka.

Anna: Viss, kas notiek ar cilvēku, 
– gan labais, gan sliktais – ir paša no-
pelnīts. Neviens cits tajā nav vainīgs. 
Visdrīzāk – tās ir nelaimīgas domas, 
kas dzīvo cilvēkā. Vajag, lai pašam ar 
sevi būtu labi, nevis jātiecas aizpildīt 
savs iekšējais tukšums ar citu cilvēku 
palīdzību. 

No vienas puses – jābūt pašpietie-
kamam, no otras – jūs viens otram 
esat. 

Jānis: Es runāju par tādu bāzes laimi 
– katru rītu mostos ar cerību, ka dzīvē 
viss būs labi un ka nekļūšu ļauns pret 
apkārtējiem. 

Kur smeļaties spēku? 
Jānis: No visa, ko daru. Tās ir spēles, 

ko spēlējam ar meitām, grāmatas prog-
rammēšana. Nevaru iedomāties sevi 
sēžam pie TV ar alus pudeli rokās. Te-
levizoru izmantojam tikai tādēļ, lai no-
skatītos kādu labu filmu. Šīs negatīvās 
ziņas cilvēki skatās, jo ir izslāpuši pēc ļoti 
spēcīgām emocijām. 

Anna: Negatīvās emocijas ir visspēcī-
gākās. Un pārdomājot tās sevī atkal un 
atkal, rodas jaunas emocijas. Visvairāk 

draugu apkārt ir tad, kad iet vissliktāk. 
Kad ir labi, draugu ir ļoti maz. “Man iet 
lieliski!” Un nav par ko runāt. Neviens 
taču nestāstīs, cik labi iet, noskaudīs 
taču. (Smejas.)

Jānis: Mēs neticam, ka var noskaust! 
Nu, varbūt pavisam mazu laimīti, bet ne 
lielu. (Smejas.)

Pēc pārdzīvotā neparādījās spēja ik-
vienu mīlēt daudz vairāk?

Anna: Bet es neteiktu, ka pirms slimī-
bas citus nemīlētu. 

Jānis: Viņa mīlēja citus, bet ne sevi. 
Gleznas, kas tapušas tajā laikā, ir visai 
baisas un biedējošas. Centos Annai ie-
mācīt iemīlēt sevi, apzināties sevi kā vēr-
tību. Arī es pats agrāk sevi uzskatīju par 
neveiksminieku – nav sava uzņēmuma, 
miljona bankā, nemāku kruķīt biznesu. 

Mani vecāki naudu uzskatīja par dzīves 
veiksmes rādītāju. Tagad zinu, ka esmu 
laimes luteklis. Ja veselu dienu guļu ar 
grāmatu rokās vai spēlēju datorspēli, 
Anna man jautā: “Kādēļ skumsti, vai 
kaut kas atgadījies?” Mēs viens otram 
neļaujam nolaisties, gulšņāt. Svarīgi dzī-
vot apzināti, aktīvi.

Anna: Jā, kad slinko, tad kļūst skumji. 
Kad visu dienu esmu gleznojusi, eju at-
pūsties – tīrīt māju. 

Jānis: Manai vecmāmiņai, kurai ir 
86, dienā nav neviens mirklis, lai sēdētu 
un vienkārši skatītos ārā pa logu. Lai-
mīgi esam tad, kad viens ar otru varam 
dalīties tajā, ko izdodas izveidot. Gal-
venais – darīt. Slinkošana dzēš iekšējo 
gaismu. 

Monika Griezne

“Vēlētāji Ādažos sagaida ceļu remon-
tu, skolēnu autobusu un daudz ko citu. 
Turpinot iet ar šādiem soļiem, mēs sevi 
parādām kā lēnus, lienošus gliemežus, 
kas neko Ādažu labā nav izdarījuši. Koa-
līcijā ir cilvēki, kuri tiešām grib strādāt 
un ātrāk panākt izmaiņas, kas līdz šim 
notika ļoti gausi,” uzskata domes priekš-
sēdētāja vietnieks Uģis Dambis. 

Bijušais domes priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks atzina, ka ar paša izveidoto 
koalīciju sadarbība nav izdevusies: “Paš-
valdības koalīcijā apvienojušies cilvēki, 
kuri iepriekš nav darbojušies kopā. Tie 
ir cilvēki ar atšķirīgu izglītību, raksturu, 
sapratni par politiku. Līdz ar to ar laiku 

izveidojās pretruna.”
“Vairums vēlētāju balsoja par pār-

maiņām novadā, tādēļ arī tika slēgts 
koalīcijas līgums starp vairākiem domē 
ievēlētajiem politiskajiem spēkiem, lai 
nomainītu teju jau 20 gadus Ādažos bi-
jušo varu. Taču izveidojās situācija, ka 
Sprindžuka kungs sāka graut koalīcijas 
partneru vienošanos no iekšpuses, aici-
not sadarboties ar opozīcijā esošo “Re-
ģionu aliansi”, pauž koalīcijas deputāts 
Edvīns Šēpers.

“ Līdz šim bija izveidojusies situācija, 
kad priekšsēdētājs vienpersoniski pieņē-
ma lēmumu, nerēķinoties ar koalīciju. 
Šādu attieksmi pret koalīcijas partne-

riem neuzskatīju par godīgu,” uzskata 
deputāte un priekšsēdētāja vietniece Ka-
rina Tinamagomedova, kura iesniedza 
jautājumu par domes priekšsēdētāja at-
saukšanu un jaunām domes priekšsēdē-
tāja vēlēšanām. 

Normunds Zviedris dzimis 1969. 
gadā, 2011. gadā ieguvis sporta pedago-
ga izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmijā, ir sporta kluba "ZZK" valdes 
priekšsēdētājs, bijis SIA "Zviedri" (plašāk 
sabiedrībā zināms kā velotirdzniecības 
tīkls "ZZK") un SIA "Centrs V" valdes lo-
ceklis. 2009. gadā izcīnījis Latvijas čem-
piona titulu MTB riteņbraukšanā. 

LETA, Delfi

1. lpp.  Ādažu novadam – jauns vadītājs
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Rakstnieks un programmētājs Jānis Jakaitis tic dzimtas spēkam. Pie sienas pavisam 
jaunas un arī senas radinieku fotogrāfijas. Pat no 20. gs. 20. gadiem.
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Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludi-
na atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 6.  kārtu Rīcības program-
mas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbal-
sta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam 
pasākuma “Teritorijas attīstības stratē-
ģiju īstenošana” ietvaros un atklāta kon-
kursa projektu iesniegumu pieņemšanas 
7.  kārtu Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.  gadam pasākuma “Vietējās 
attīstības stratēģijas” ietvaros apstiprinā-
tās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks no 2014.  gada 17.  marta līdz 
2014. gada 17. aprīlim plkst. 14.00.

Eiropas Zivsaimniecības fonda Rīcī-
bas programmas sestajā projektu iesnie-
gumu kārtā pieejamais publiskais finan-
sējums ir 25 611,73 EUR.

Lauku attīstības programmas septīta-
jā projektu iesniegumu kārtā pieejamais 
publiskais finansējums ir 19 587,00 EUR.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Bied-
rības “Gaujas Partnerība” birojā Ādažu 
novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā 
240. kabinetā.

Rīcības programmas Eiropas Ziv-
saimniecības fonda atbalsta ieviešanai 
Latvijā projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks pasākuma “Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” 2009.–2013.  ga-
dam ietvaros, aktivitātē “Ciematu, kuros 
veic zivsaimniecības darbības, atjauno-
šana un attīstība”, rīcībā:

2.1. rīcība “Sporta, kultūras, izglīto-
jošo, atpūtas un citu brīvā laika pava-
dīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu 
attīstība, izveide un labiekārtošana, to 
pieejamības un informācijas nodro-
šināšana, t.  sk., nepieciešamās infra-
struktūras nodrošināšana, teritorijas 
labiekārtošana un visu iedzīvotāju gru-
pu iesaistīšana tajās (arī starptautiskā 
mērogā), dabas resursu saglabāšana, 
sakopšana un aizsardzība”, pieejamais 
finansējums 25 611,73 EUR.

Rīcības mērķis – Attīstīt biedrības 
“Gaujas Partnerība” darbības teritorijā 
sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un 
citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes 
un sekmēt visu iedzīvotāju grupu ie-
saistīšanos tajās, attīstīt sporta, kultūras, 
izglītojošo, atpūtas un citu brīvā laika 
pavadīšanas vietu izveidi un labiekār-
tošanu, to pieejamības un informācijas 
nodrošināšanu biedrības “Gaujas Part-

nerība” darbības teritorijā, kā arī sekmēt 
biedrības “Gaujas Partnerība” darbības 
teritorijā esošo dabas resursu saglabāša-
nu, sakopšanu un aizsardzību.

Plānotās darbības – Dažādu sa-
biedrisko pasākumu (sporta, kultūras, 
izglītojošu, atpūtas un citu brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) veicināšana un 
iedzīvotāju iesaistīšana tajās. 

Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam 4. ass 413. pasākuma “Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietva-
ros projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmā-
cību un interešu klubu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un cita brīvā laika 
pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vie-
tējiem iedzīvotājiem”, rīcībā:

1.1.  rīcība “Atbalsts iedzīvotāju ap-
mācībai, izglītošanai un jaunu iema-
ņu iegūšanai, kā arī kultūrizglītības 
apgūšanai nepieciešamo materiālo 
resursu pieejamībai visiem cilvēkiem 
neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, 
vajadzības un sociālais, fiziskais, garī-
gais stāvoklis”, pieejamais finansējums 
15 234,44 EUR.

Rīcības mērķis – Attīstīt iedzīvotāju 
apmācību, izglītošanu un kultūrizglītības 
apgūšanu biedrības “Gaujas Partnerība” 
darbības teritorijā, sekmējot iedzīvotāju 
izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu.

Plānotās darbības – Atbalsts pare-
dzēts iedzīvotāju apmācībai un izglītoša-
nai, tādā veidā sekmējot viņu personisko 
izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu, 
kultūrizglītības pieejamības sekmēšanai 
Ādažu novada iedzīvotājiem: iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh-
noloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādoša-
nai vietējiem iedzīvotājiem.

Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam 3. ass 411. pasākuma “Kon-
kurētspējas veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietva-
ros projektu iesniegumu pieņemšana 
notiks aktivitātē “Iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 

programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilgga-
dīgo augļkopības kultūraugu (izņemot 
zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstā-
dīšana un stādījumu ierīkošana”, rīcībā:

3.4.  rīcība “Atbalsts lauksaimniecī-
bas produktu ražošanai un pirmapstrā-
dei, kā arī ilggadīgo augļkopības kul-
tūraugu stādu iegāde, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uz-
stādīšana un stādījumu ierīkošana”, 
pieejamais finansējums 4 352,56 EUR.

Rīcības mērķis – Attīstīt lauksaim-
niecības produktu ražošanu un pirmap-
strādi, kā arī ilggadīgos augļkopības kul-
tūraugus biedrības “Gaujas Partnerība” 
darbības teritorijā.

Plānotās darbības – Iekārtu, tehni-
kas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģi-
ju un programmu nodrošinājuma iegāde 
un uzstādīšana un infrastruktūras izvei-
de lauksaimniecības produktu ražošanai 
un pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražo-
tās produkcijas iepakošanai, kā arī ilgga-
dīgo augļkopības kultūraugu (izņemot 
zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstā-
dīšana un stādījumu ierīkošana.

Iepazīties ar Vietējās attīstības stratē-
ģiju un projektu iesniegumus var iesniegt 
biedrībā “Gaujas Partnerība”, Ādažu no-
vadā, Ādažos, Gaujas ielā  33A, 2.  stāvā 
240.  kabinetā, Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv, Ādažu no-
vada domes mājas lapā www.adazi.lv 
un biedrības “Gaujas Partnerība” mājas 
lapā www.gaujaspartneriba.lv. 

Kontaktpersonas: EZF administratī-
vā vadītāja Ineta Martuzāne (tālrunis: 
29254554, e-pasts: legendagold@apol-
lo.lv), ELFLA administratīvā vadītāja 
Gunta Dundure (tālrunis: 67996086, 
e-pasts: gunta.dundure@adazi.lv), EZF 
un ELFLA finanšu vadītājs Jānis Pērkons 
(tālrunis: 26474978, e-pasts: gaujaspart-
neriba@inbox.lv).

Projekta iesniegumu elektroniska do-
kumenta formā, parakstītu ar elektronis-
ko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 
Elektronisko dokumentu likumā noteik-
tā kārtībā, var iesniegt sūtot uz e-pastu:  
lad@lad.gov.lv.

Biedrības “Gaujas Partnerība” paziņojums
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Ādažu novada domes kārtējā (28.01.2014.) domes sēdē 
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Artis 
Brūvers, Uģis Dambis, Kerola Dāvidsone, 
Ilze Pētersone, Māris Sprindžuks, Karina 
Tinamagomedova, Valērijs Bulāns, Adrija 
Keiša, Normunds Zviedris, Pēteris Balzāns, 
Liāna Pumpure, Jānis Ruks, Edvīns Šēpers, 
Pēteris Pultraks, Juris Antonovs.

1. Par atļauju izstrādāt lokālplānoju-
mu nekustamajam īpašumam Ādažu no-
vadā, Ādažu ciemā, „Gundegas”.

Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma 
„Gundegas” lokālplānojuma izstrādāšanu 
ar mērķi pamatot funkcionālā zonējuma 
maiņu no apstādījumu teritorijas uz meža-
parka apbūves zonu, precizēt Gaujas ielas 
sarkanās līnijas, ņemot vērā Gaujas ielas 
rekonstrukcijas projektu, pamatot pretplū-
du dambja izvietojumu un pamatot apbūvei 
pieļaujamās teritorijas zemes līmeņa uzbēr-
šanas iespējas.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
2. Par darba uzdevuma apstiprinā-

šanu nekustamā īpašuma „Gundegas” lo-
kālplānojuma izstrādāšanai.

Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu 
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā 
īpašuma „Gundegas” lokālplānojuma iz-
strādāšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
3. Par lokālplānojuma Ādažu novada 

Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „In-
tas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā 
galīgās redakcijas apstiprināšanu, piln-
veidošanu vai noraidīšanu.

Lēmums: Apstiprināt lokālplānojumu 
Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” 
un „Alises” detālplānojuma teritorijā un iz-
dot saistošos noteikumus par teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumiem.

Balsojums: „par” 13 balsis, „pret” – nav, „at-
turas” – 2 (V. Bulāns, J. Ruks).

4. Par Ādažu novada Baltezera ciema 
nekustamā īpašuma „Lībieši 3” lokālplā-
nojuma galīgās redakcijas apstiprināša-
nu, pilnveidošanu vai noraidīšanu.

Lēmums: Apstiprināt lokālplānojuma 
galīgo redakciju Ādažu novada Baltezera 
ciema nekustamajam īpašumam „Lībieši 3”.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
5. Par Ādažu novada Ādažu ciema 

nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 detāl-
plānojuma projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai.

Lēmums: Nodot publiskajai apsprieša-
nai un atzinumu saņemšanai nekustamā 
īpašuma Vējupes ielā 43 detālplānojuma 

projektu, nosakot publiskās apspriešanas 
termiņu ne īsāku par trim un ne garāku par 
sešām nedēļām.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
6. Par nekustamo īpašumu „Vālodzī-

tes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” un „Saules-
pļava” detālplānojuma īstenošanas kārtī-
bas precizēšanu.

Lēmums: Atļaut attīstīt pa kārtām detāl-
plānojuma teritoriju nekustamajiem īpašu-
miem „Vālodzītes”, „Vīgriezes”, „Rītarasas” 
un „Saulespļava”. Atļaut daļu no teritorijas 
attīstīt 2. kārtā, apvienojot zemes vienības 
noteiktā Cīruļu ielas posmā un „Vīgriezes” 
jaunā zemes vienībā ar jauno adresi „Vīgrie-
zes”, Kadaga, Ādažu nov., bet zemes vienī-
bas noteiktā Cīruļu ielas posmā un „Vālo-
dzītes” jaunā zemes vienībā ar jauno adresi 
„Vālodzītes”,  Kadaga, Ādažu nov. Jaunajām 
zemes vienībām noteikt lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
7. Par nekustamo īpašumu „Ķurzuļi”, 

„Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”, „Dienvidi” 
un „Pūpēži” detālplānojuma īstenošanas 
kārtības precizēšanu.

Lēmums: Atļaut attīstīt pa kārtām de-
tālplānojuma nekustamajiem īpašumiem 
„Ķurzuļi”, „Zābaki”, „Pēči”, „Avotiņi”, 
„Dienvidi” un „Pūpēži” teritoriju. Atļaut 
daļu no teritorijas attīstīt 2. kārtā, apvieno-
jot zemes vienības noteiktā Sila ielas posmā 
vienā zemes vienībā ar jauno adresi „Ķur-
zuļi”,  Kadaga, Ādažu nov. Jaunajai zemes 
vienībai noteikt lietošanas mērķi: zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
8. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcī-

bas projektu nekustamajiem īpašumiem 
Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Dīķi” 
un „Dīķīši”.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierī-
cības projektu nekustamajam īpašumam 
Ādažu novadā, Birznieku ciemā, „Dīķi” un 
„Dīķīši” ar mērķi veikt zemesgabalu sav-
starpējo robežu pārkārtošanu.

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

zemes ierīcības projekta izstrādei nekus-
tamajiem īpašumiem „Dīķi” un „Dīķīši”.

Lēmums: Apstiprināt nosacījumus ze-
mes ierīcības projekta izstrādei Birznieku 
ciema nekustamajiem īpašumiem „Dīķi” 
un „Dīķīši”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
10. Par zemes ierīcības projekta Āda-

žu novada Kadagas ciema nekustamajam 
īpašumam „Abzaļi” apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Kadagas ciema ne-
kustamā īpašuma „Abzaļi” zemes ierīcības 
projektu un piekrist zemesgabala sadalīša-
nai, saglabājot adreses „Abzaļi”, Austrumu 
iela 7 un Austrumu iela 9, kā arī izveidojot 
jauno adresi „Jaunabzaļi” ar zemes lietoša-
nas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā  darbība ir lauksaimniecība.

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

novada Birznieku ciema nekustamajam 
īpašumam „Kalnrozes” apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt Birznieku ciema 
nekustamā īpašuma „Kalnrozes” zemes ie-
rīcības projektu un piekrist zemesgabala 
sadalīšanai, izveidojot jaunas adreses: Birz-
nieku iela 26 un Birznieku iela 28, nosakot 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme.

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

novada Ādažu ciema nekustamajam īpa-
šumam „Katlapceļi” apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma „Katlapceļi” zemes ierīcības projektu un 
piekrist zemesgabala  sadalīšanai, izveidojot 
jaunas adreses: Katlapu iela 1 un Katlapu 
iela 3, nosakot nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķi: neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme.

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

novada Ādažu ciema nekustamajam īpa-
šumam „Jaunlejupes” apstiprināšanu.

Lēmums: Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma „Jaunlejupes” zemes ierīcības projektu 
un piekrist zemesgabala sadalīšanai, sagla-
bājot adresi „Jaunlejupes”, kā arī izveidojot 
jaunas adreses: „Lejupes A” un „Lejupes B” 
ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
14. Par zemes vienību atdalīšanu.
Lēmums: Atļaut sadalīt nekustamo īpa-

šumu „Rīkuļi”. Apvienot atsevišķas zemes 
vienības, piešķirot tām jauno adresi „Stūrī-
šu iela A” un nosakot nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infrastruk-
tūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā. Likvidēt adresi „Rīkuļi”, 
Ādaži, Ādažu nov., bet apbūvei paredzētajai 
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zemes vienībai piešķirt adresi: „Rīkuļi”, Ei-
muri, Ādažu novads.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
15. Par piekrišanu zemes iegūšanai 

īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Igaunijas SIA 

„NORDECO HOLDING OU” iegūst īpa-
šumā 5/8 domājamo daļu no nekustamā 
īpašuma Ūbeļu ielā 6, Ādaži, Ādažu nov. 
zemesgabala dzīvojamās mājas uzturēšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
16. Par nekustamā īpašuma “Kadagas 

katlu māja” daļas nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā.

Lēmums: Nodot SIA „Ādažu ūdens” 
bezatlīdzības lietošanā līdz līdz 2018. gada 
02. decembrim pašvaldībai piederošā ne-
kustamā īpašuma „Kadagas katlu māja”, 
Kadaga, būves daļu 41,3 m² platībā, nosa-
kot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi: 
ar maģistrālajiem elektropārvades un sa-
karu līnijām un maģistrālajiem naftas, naf-
tas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un 
ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens 
ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju 
apbūve.

Balsojums: „par” 11 balsis, „pret” – nav, 
„atturas” – 2 (A. Brūvers, A. Keiša, J. Antonovs,  
K. Tinamagomedova).

17. Par grozījumiem Ādažu novada 
domes 17.12.2013. lēmumā Nr. 307 „Par 
pašvaldības īpašumā esoša transportlī-
dzekļa nodošanu domes priekšsēdētā-
jam”.

Lēmums: Veikt grozījumus Ādažu no-
vada domes 2013.gada 17. decembra lē-
mumā Nr. 307 „Par pašvaldības īpašumā 
esoša transporta līdzekļa nodošanu domes 
priekšsēdētājam”, nosakot transporta lī-
dzekļa degvielas patēriņu 10,3 litri uz 100 
km.

Balsojums: „par” 12 balsis, „pret” – nav, „at-
turas” – 3 (L. Pumpure, J. Ruks, E. Šēpers).

18. Par grozījumiem 22.10.2013. lē-
mumā Nr. 250 Par dalību trešās kārtas 
projektu konkursā „Siltumnīcefektu gāzu 
emisiju samazināšana pašvaldību publis-
ko teritoriju apgaismojuma infrastruktū-
rā”.

Lēmums: Grozīt 22.10.2013. lēmuma 
Nr. 250 (par dalību trešās kārtas projektu 
konkursā „Siltumnīcefektu gāzu emisiju sa-
mazināšana pašvaldību publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā”)  3. punktu, 
precizējot plānotās investīciju izmaksas 60 
658,10 EUR apmērā: 54 114,03 EUR gais-
mekļu iegādei un uzstādīšanai saskaņā ar 
pretendenta piedāvājumu un 6544,07 EUR 
- domes finansējums neattiecināmo izmak-
su segšanai no pašu līdzekļiem.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
19. Par atkritumu apsaimniekošanas 

maksas Ādažu novadā apstiprināšanu.
Lēmums: Ar 2014. gada 1. maiju noteikt 

maksu par atkritumu apsaimniekošanu no-
vadā 4,77 euro/m³ bez PVN, ko veido mak-
sa par sadzīves atkritumu savākšanu, pār-
vadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu – 1,92  
euro/m³ bez PVN, dabas resursu nodoklis 
1,20 euro/m³ bez PVN, kā arī sabiedris-
ko pakalpojumu regulatora apstiprinātais 
tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā 1,65 euro/m³ bez PVN.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
20. Par grozījumiem Ādažu novada 

domes 2013.gada 26. novembra lēmumā 
Nr. 270 „Par deleģējuma līguma slēgša-
nu”.

Lēmums: Grozīt domes 2013. gada 26. 
novembra lēmumu Nr. 270 „Par deleģējuma 
līguma slēgšanu”, paredzot slēgt deleģēšanas 
līgumu ar SIA „Rīgas ūdens” uz 5 gadiem 
par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakal-
pojumu sniegšanu novada administratīvās 
teritorijas daļā, kā arī paredzot SIA „Rīgas 
ūdens” apstiprināt līguma projektu par ko-
munālo pakalpojumu nodrošināšanu iedzī-
votājiem, tai skaitā ūdensapgādi un kanali-
zāciju, notekūdeņu savākšanu, novadīšanu 
un attīrīšanu.

Balsojums: „par” 14 balsis, „pret” – nav, „at-
turas” – 1 (J. Antonovs).

21. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Edītei Laugai savienot 

Domes Administratīvās komisijas sekretā-
res amatu ar darbu SIA „GRIFS AG”. 

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

8. februāra rītā Baltezera mežā, pos-
mā starp kapiem un stādu audzēta-
vu, nozuda taksītis – rudi brūns pus-
audzis ar čipu un kakla siksniņu, kas 
aizdarīta uz pēdējā cauruma. Atsau-
cas uz vārdu Austris un citiem jau-
kiem vārdiem. Lūdzu, dodiet ziņu, ja  
Austris kur manīts. Tālr. 20083586. 
Atlīdzība garantēta.

Paziņojums par detālplānojuma 
īstenošanas kārtības precizēšanu

Ādažu novada dome 2014.  gada 
28.  janvāra sēdē ir pieņēmusi lēmu-
mu Nr.  15 “Par nekustamo īpašumu 
“Ķurzuļi”, “Zābaki”, “Pēči”, “Avotiņi”, 
“Dienvidi” un “Pūpēži” detālplānoju-
ma īstenošanas kārtības precizēšanu” 
ar mērķi attīstīt pa kārtām detālplā-
nojumu nekustamajiem īpašumiem 
“Ķurzuļi”, “Zābaki”, “Pēči”, “Avotiņi”, 
“Dienvidi” un “Pūpēži”.

Paziņojums par izsoli

Ādažu novada pašvaldības mantas 
iznomāšanas un atsavināšanas komisija 
paziņo, ka 2014. gada 7. aprīlī plkst. 10.00 
Ādažu Kultūras centra Ceriņu zālē Gau-
jas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, tiek 
rīkota nekustamā īpašuma “Garkalnes 
katlu māja”, Garkalne, Ādažu novads, 
kadastra Nr.  8044  012  0204, kas sastāv 
no zemes gabala 0,12 ha platībā un ēkas 
117,6 kvadrātmetru platībā, atklāta mu-
tiska izsole ar augšupejošu soli. Nosacītā 
cena EUR 30 000. Izsoles cena nav aplie-
kama ar pievienotās vērtības nodokli.

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 
2014.  gada 21.  martam plkst.  14.00 
Ādažu novada domes kancelejā Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 3. stāvā 
306. kabinetā.

Nodrošinājuma nauda EUR 3  000 
apmērā iemaksājama Ādažu novada paš-
valdības, reģistrācijas Nr.  90000048472, 
Valsts kases norēķinu kontā Nr.  LV-
43TREL9802419010000, B/C kods 
TRELLV22 ar norādi “Nodrošinājuma 
nauda izsoles objektam “Garkalnes katlu 
māja”, Garkalne, Ādažu novads” līdz iz-
soles pieteikuma iesniegšanai.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties 
Ādažu novada pašvaldības mājas lapā 
www.adazi.lv sadaļā: Pašvaldība/Izso-
les, kā arī Ādažu novada domē Gaujas 
ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 2. stāvā 
235. kabinetā, iepriekš piesakoties pa tāl-
runi 67895717 pie Daiņa Popova.

Izsoles objektu var apskatīt dabā 
24.02.2014. un 14.03.2014. no plkst. 10.00 
līdz 14.00, iepriekš piesakoties pa tālruni 
67996265 pie Daiņa Popova.

Nekustamais īpašums tiek pārdots 
uz nomaksu līdz 5 (pieciem) gadiem. 
Avanss – 10 % no piedāvātās augstākās 
summas. Par atlikto maksājumu nekus-
tamā īpašuma pircējs līdz nomaksas ter-
miņa beigām maksā 6 (sešus) procentus 
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma daļas.

PAZUDIS!
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No sirds sveicam seniorus jubilejā! 
Valdi Arni 70 g. 
Aivaru Mernicu 70 g. 
Guntu Neimani 70 g. 
Vsevolodu Dorofejevu 75 g.
Marfu Kuzņecovu 75 g. 
Ludmilu Priedi 75 g. 
Jāni Miervaldi Rozīti 75 g.
Gvidonnu Šmauksteli 75 g. 
Vladislavu Blūmu 80 g. 
Ivanu Dmitrijevu 80 g. 
Nikolaju Smirnovu 80 g. 
Elfridu Brēdenfeldi 90 g.

Cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

DIEVKALPOJUMI ĀDAŽU MILITĀRĀS 
BĀZES KAPELĀ KADAGĀ

Sākot ar 5. martu – Pelnu trešdienu, 
iesākas Lielais gavēnis 

Katru svētdienu – 
9., 16., 23. un 30. martā –  

Sv. Mise plkst. 15.00 
Pirms katras Sv. Mises Tautas Krustaceļš  

Kunga Jēzus Kristus ciešanu un nāves 
piemiņas dievkalpojums 

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda 
personas apliecinošs dokuments 

Tuvākā informācija pa tālr. 26434830
ĀDAŽU NOVADA PENSIONĀRU 

APVIENĪBAS “OPTIMISTS” IKMĒNEŠA 
SAIETS NOTIKS

19. februārī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16 
Viesis – Latvijas pensionāru federācijas 

priekšsēdētājs Andris Siliņš 
Mīļi gaidīti visi novada pensionāri! 

Pensionāru padome
ĀDAŽU NOVADA PENSIONĀRU 

BIEDRĪBAS SPORTA SEKCIJA
aicina pievienoties seniorus, kam 

patīk galda teniss, novuss, šahs, 
dambrete un zolīte. Nodarbības 

notiek otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 14.00 līdz 17.00 Gaujas ielā 16. 

Biedrības valde
AICINĀM PIEDALĪTIES 

LAUKSAIMNIEKUS, MAZO UN 
VIDĒJO UZŅĒMUMU PĀRSTĀVJUS, 
BIEDRĪBU PĀRSTĀVJUS UN CITUS 

INTERESENTUS!
25. februārī plkst. 11.00 

Ādažu Kultūras centrā Gaujas ielā 33A 
(1. stāvā 124. kabinetā) 

Bezmaksas seminārs  
VISS PAR GRĀMATVEDĪBU

Semināra tēmas:
• Jaunumi grāmatvedības un nodokļu 

jomā
• Vienkāršās grāmatvedības kārtošanas 

pamatprincipi
• Gada deklarāciju aizpildīšana
• Deklarāciju iesniegšana elektroniski
• Darījumi ar skaidru naudu

Ādažu novada domes projektu 
koordinatore Vallija Ošiņa, tālr. 67997430

© „Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv 
Redaktore Monika Griezne. (e-pasts: monika.griezne@gmail.com).  
Korektore Maija Drunka. Maketētāja Alda Palmbaha.
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.

Norises Ādažu Kultūras centrā
20. februārī
plkst. 19.00

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas pedagogu koncerts
Ieeja brīva

22. februārī
plkst. 14.00

Meteņu diena METENĪŠA VAKARĀ TĀLU BRAUCU PĪRĀGOS
Piedalās folkloras kopas: SAULGRIEŽI no Ādažiem, ARTAVA no Ogres, DVĪGA no 
Saulkrastiem, SILAVOTI no Rīgas.  Ieeja brīva

22. februārī 
plkst. 16.00

Filma GHETTO GAMES 
Ghetto Games šobrīd ir lielākā ielu kultūras un jauniešu kustība valstī. Ghetto Games 
misija ir izveidot ielu sporta un kultūras platformu Latvijā, kur jauniem cilvēkiem būtu 
iespēja attīstīt savu personību. Ielu kultūras darbības mērķis ir sakārtot vidi ap sevi un 
padarīt pasauli labāku!  Biļetes: EUR 2,- Kultūras centra kasē

26. februārī
plkst. 18.00

Valmieras kinostudijas viesizrāde bērniem MADAGASKĀRA. SĀKUMS
Smieklīga un nepārspējama komēdija par dzīvi zooloģiskajā dārzā. 

Biļetes: EUR 3-6 Kultūras centra kasē

27. februārī
plkst. 19.00

Valmieras teātra viesizrāde
Evita Sniedze MĀKOŅAINS, IESPĒJAMS SKAIDROSIES 
Dīvains klasesbiedru salidojums 2 daļās. Režisors – Oļģerts Kroders 
Lomās: Ligita Dēvica, Ieva Puķe, Ilze Pukinska, Skaidrīte Putniņa, Māra Mennika, 
Regīna Devīte, Januss Johansons, Ģirts Rāviņš, Aigars Vilims, Ingus Kniploks, Agris 
Māsēns vai Rihards Rudāks, Juris Laviņš. 
 Biļetes: EUR 7-10 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

28. februārī
plkst. 19.00

Atis un Jānis AUZĀNI jaunā muzikālā projektā VAKARIŅAS UZ SEŠIEM 
Pavadošo mūziķu sastāvs, kurā spēlē tikai meitenes: Lauma Kazaka – basģitāra, Nelli 
Bubujanca – sitamie instrumenti, Inga Meijere – saksofons, flauta, vijole, Antra Lante – 
ģitāra.  Biļetes: EUR 4-7 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

7. martā
plkst. 19.00

Valdis Melderis interaktīvā šovā pieaugušajiem SEX GURU
Tas ir sava veida eksperiments, kas var izmainīt daudzu klātesošo uzskatus par vīrieša un 
sievietes attiecībām.  Biļetes: EUR 7-12 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

15. martā
plkst. 17.00

IV Vokālo ansambļu festivāls TIK PIE GAUJAS
Piedālās ansambļi no Mežotnes, Jaunpils, Skrīveriem, Mārupes, Bikstiem, Matīšiem, 
Vārkavas, Lubānas, Preiļiem, Valmieras un Ādažiem.    Biļetes: EUR 2 Kultūras centra kasē

20. martā
plkst. 19.00

Muzikālā teātra 7 BRĪVDABAS IZRĀŽU DZIESMU KOKTEILIS
Izrāžu dziedošās zvaigznes: Juris Vizbulis, Dainis Porgants, Jolanda Suvorova, Māsas 
Legzdiņas un Oranžā kora meitenes – Olga Stupiņa, Anita Levša

Biļetes: EUR 6-9 BIĻEŠU PARADĪZES kasēs www.bilesuparadize.lv

27. martā
plkst. 19.00

Izrāde bērniem JAUTRĀS ASTES
Vai vāverēna aste labāk derētu lāčukam? Kādi gan pārpratumi rodas, ja iedomājamies, 
ka tas, kas pieder citam, ir vērtīgākas par to, kas pieder pašam. Ko darīt? Un ja tas 
pieder draugam? Un kas notiek, ja palīgā nāk Ragana? Ar to visu jātiek galā trīs 
draugiem – Lāčukam, Minkai un Vāverēnam. Lomās: Aīda Ozoliņa, Jānis Kirmuška un 
arī šī stāsta autore un režisore Laila Kirmuška.  Biļetes: EUR 3-6 Kultūras centra kasē

28. martā
plkst. 19.00

Viktors Kozlitins KRIEVU ROMANCES
Krievu romances ir viena no krievu kultūras pērlēm, dvēseles atspulgs. V. Kozlitina 
spēcīgā balss skan ģitāras pavadījumā, paša dziedātāja izpildījumā. Skaistākās no 
senajām krievu romancēm apbur ar savu melodisko temperamentu, skumjām un 
prieku.  Biļetes: Kultūras centra kasē

29. martā
plkst. 16.00

Koru draudzības koncerts IESKANDINĀSIM PASAULES KORU OLIMPIĀDI
Piedalās jauktie kori: VASARA no Šauļiem, DRAUGISTE no Mažeiķiem, BANGOTNE no 
Saulkrastiem un JUMIS no Ādažiem.  Biļetes: EUR 2 Kultūras centra kasē

Tuvāka informācija pa tālr.: 67997764, 67997171, www.adazikultura.lv
BIĻEŠU PARADĪZES (Kultūras centra) kases darba laiks 

O. 9.00-14.00, T. 15.00-19.00, C. 9.00-13.00, P. 16.00-21.00, STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM
Biļešu rezervācija un uzziņas pa tālr. 67996230

DIEVKALPOJUMI BALTEZERA DIEVNAMĀ
Katru svētdienu plkst.11:00 

Mēneša pēdējā svētdienā: ģimeņu dievkalpojums ar bērniņu svētīšanu plkst. 11:00.  
Draudzē darbojas Svētdienas skola bērniem no 4–12 gadiem  

(svētdienas dievkalpojuma laikā).



Ādažu novada domes laikraksta  

“Ādažu Vēstis” (Nr. 160) informatīvais pielikums

2014. gada 15. februāris

Saistošie noteikumi pieejami
www.adazi.lv
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 17. decembra sēdes lēmumu (protokols Nr.19§10) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 63
Ādažu novadā

2013. gada 17.decembrī

Grozījums Ādažu novada domes 29.05.2012. 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 pašvaldības 
sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:
1.1. Izteikt Noteikumu 2.9. punktu šādā redakcijā:

„2.9. Mehāniskā transporta līdzekļa novietošana zaļajā zonā vai ārpus ceļa robežām vai 
pie publiskām ūdenstilpnēm (upes, ezeri) tuvāk par 10 m, izņemot speciāli ierīkotas 
piebrauktuves un stāvvietas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140,00 
euro.”

1.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ādažu novadā

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 63

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 sa-
biedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību. 

1.2. Likuma 43.panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot 
saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo 
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos. 

1.3. Ceļa satiksmes likuma 3.panta pirmā daļa noteic, ka ceļu satiksmes tie-
siskais pamats ir šis likums un citi likumi un šie normatīvie akti nepiešķir 
pašvaldībai tiesības pieņemt normatīvos aktus, kas regulē ceļu satik-
smes organizēšanas jautājumus, bet tā ir tiesīga pieņemt noteikumus 
un noteikt atbildību par jautājumiem, kas nav regulēti likumos. 
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1.4. Ņemot vērā, ka transporta līdzekļa novietošana zālājā vai apstādīju-
mos nav tieši aizliegta ar Ceļa satiksmes noteikumiem, pašvaldība var 
paredzēt atbildību par braukšanu un stāvēšanu ārpus ceļa. To vairāk-
kārt savos spriedumos ir norādījusi Administratīvā apgabaltiesa (lietas: 
A42903009, A42765109, A42881509, A130056912). 

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; 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt atbildību par transporta 
līdzekļa novietošanu ārpus ceļa. 

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 regulē-
jums, ir fiziskas un juridiskas personas, kas uzturas, dzīvo vai savu darbī-
bu veic pašvaldības administratīvajā teritorijā un pašvaldību amatper-
sonas. 

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemēro-
šanā, 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 
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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 sais-
tošos noteikumus Nr. 33 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā„. 

1.2. Ņemot vērā Sociālo lietu komitejas ierosinājumu nepiecie-
šams veikt grozījumus to personu lokā, kam sniedzama pa-
līdzība dzīvokļu jautājuma risināšanā. 

2.  Īss projekta satura izklāsts 2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā 
grozījumus izriet no likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 15.panta. 

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 – papildināt to personu kategoriju, kurai 
pašvaldība ir tiesīga sniegt sociālo palīdzību dzīvokļa jautā-
jumā vispārējā kārtībā.

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 administratīvās teritorijā deklarētā 
persona (ģimene), kura audzina bērnu – invalīdu; 

4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

5.  Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteiku-
mu piemērošanā, ir pašvaldības dome;

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

6.  Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

6.1. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidroju-
ma raksta izskatīšanas Sociālo jautājumu komitejas sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.
lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot liet-
derības apsvērumus, paredzēts iekļaut noteikumos. 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 17.12.2013. sēdes lēmumu (protokols Nr.19§13) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 65
Ādažu novadā

2013.gada 17. decembrī 

Grozījumi Ādažu novada domes 22.10.2013. saistošajos 
noteikumos Nr. 33 „ Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 15. pantu.

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. Papildināt Noteikumus ar jaunu 8.1¹. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„8.1¹. personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir bērns – invalīds”; 

1.2. Izslēgt Noteikumu 8.2.2. apakšpunktu.

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

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2014. gada 28. janvāra lēmumu Nr. 11

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1
2014. gada 28. janvārī

Saistošie noteikumi par Ādažu novada Stapriņu ciema 
lokālplānojuma nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” 

detālplānojuma teritorijā grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25. pantu, Ministru 
kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr. 711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 87.1. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un funkcionālo zonēju-
mu Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā, 
saskaņā ar SIA „Damsijas” izstrādāto lokālplānojumu „Lokālplānojums nekustamo īpašumu „Intas” un 
„Alises” detālplānojuma teritorijā Stapriņu ciemā, Ādažu novadā”.

2. Saistošie noteikumi Nr.1 darbojas Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašumu „Intas” un „Ali-
ses” detālplānojuma teritorijā.

6.  Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par šo saistošo noteikumu 
izdošanu publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 

Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra sēdē (protokols Nr.2§17) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3
Ādažos, Ādažu novadā

2014.gada 28.janvārī 

Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014.gadam
Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 46. pantu, likumu “Par budžetu un 
finansu vadību”, likumu “Par valsts budžetu 2014. gadam” Ministru kabineta 
2013. gada 10. decembra noteikumiem Nr. 1433 “Noteikumi par pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014. gadā”.

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ādažu novada pašvaldības 2014. gada pamatbu-
džeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru un aizņēmumu apmēru (turpmāk – bu-
džets), kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību. 

2. Budžets tiek noteikts šādās pozīcijās un apmēros:
2.1. finanšu līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2014. gada 1. janvārī  – EUR  2’575’564;
2.2. finanšu līdzekļu atlikums speciālajā budžetā uz 2014. gada 1. janvāri:
 2.2.1. īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem  – EUR  69’265;
 2.2.2. ziedojumu konta atlikums  – EUR  640;
2.3. pamatbudžets (1. pielikums):
 2.3.1. ieņēmumi  – EUR  11’098’092;
 2.3.2. aizņēmumi no Valsts kases  – EUR  335’949; 
 2.3.3. izdevumi  – EUR  12’884’230;
 2.3.4. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa 

  Valsts kases kredītiem  – EUR  396’694; 
2.4. speciālais budžets īpašiem mērķiem iezīmētiem līdzekļiem (2. pielikums):
 2.4.1. ieņēmumos – EUR 218’670, bet izdevumos – EUR 287’935;
 2.4.2. ziedojumi un dāvinājumi ieņēmumos – EUR 1’423 un izdevumos – EUR 2’063.

3. Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums par Ādažu novada pašvaldības budžetu  
2014.gadam ir iekļauts šo Noteikumu 3. pielikumā.

4. Pašvaldības aizņēmumu pārskats 2014. gadā ir iekļauts šo Noteikumu 4. pielikumā. Aizņēmuma ap-
joms katra projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu.

5. Domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja ir tiesīga lemt par līdzekļu piešķiršanu nepa-
redzētiem gadījumiem 2014. gada budžeta rezerves fonda ietvaros, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu 
apjomu. 

6. Domes Grāmatvedības daļa 2014. gadā nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu procen-
tu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistī-
bām.

7. Pašvaldības budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniegtu 
attiecīgajiem pasākumiem apstiprinātos budžeta izdevumus.
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8. Ādažu novada pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa laikā pašvaldības budžeta 2014. gadam grozī-
jumu priekšlikumi, pirms to izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā, ir jāsaskaņo 
ar finanšu stabilizācijas procesa uzraugu.

9. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

1. PIELIKUMS 

Ādažu novada pašvaldības pamatbudžets 2014. gadam

N.P.K. SADAĻA 28.01.2014. 

IEŅĒMUMU DAĻA

1.–5. Nodokļu ieņēmumi 8 250 944

1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7 225 777

2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 689 014

2.1. pārskata gada 646 328

2.2. iepriekšējo gadu parādi 42 686

3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 153 867

3.1. pārskata gada 132 524

3.2. iepriekšējo gadu parādi 21 343

4. Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm 169 480

4.1. pārskata gada 141 023

4.2. iepriekšējo gadu parādi 28 457

5. Azartspēļu nodoklis 12 806

6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 20 489

6.1. valsts nodevas 2 490

6.1.1. t.sk. – par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā 1 138

6.1.2. t.sk. – par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu 854

6.1.3. t.sk. – pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā 498

6.2. pašvaldību nodevas 17 999

6.2.1. t.sk. – par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu 327

6.2.2. t.sk. – par tirdzniecību publiskās vietās 3 685

6.2.3. t.sk. – par dzīvnieku turēšanu 43

6.2.4. t.sk. – par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās 4 553

6.2.5. t.sk. – nodeva par būvatļaujas saņemšanu 6 545

6.2.6. t.sk. – pārējās nodevas 2 846

7. Naudas sodi un sankcijas 46 954
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N.P.K. SADAĻA 28.01.2014. 

7.1. Naudas sodi un sankcijas 18 497

7.2. Sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem 28 457

8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 0

9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošana 0

10. Valsts budžeta transferti 2 164 597

10.1. dotācija mākslas skolas algām 240 645

10.2. dotācija sporta skolai 37 836

10.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 54 392

10.3.1. dotācija 1. klases skolēnu ēdināšanai 22 552

10.3.2. dotācija 2. klases skolēnu ēdināšanai 31 840

 10.4. dotācija mācību grāmatām 25 841

 10.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) 1 239 752

10.5.1. t.sk. – piecgadīgo bērnu apmācība 167 915

10.5.2. t.sk. – skolotāju algām 1 015 710

10.5.3. t.sk. – interešu izglītība 56 127

10.6. dotācija Izglītības Sadarbības Programmai “Comenius” 0

10.7. dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai 5 186

10.8. dotācija nodarbinātības pasākumiem 15 907

10.9. dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 49 834

10.10. ES struktūrfondu līdzekļi 495 204

10.10.1. t.sk. – LEADER  9 814 

10.10.2. t.sk. – Plūdu risku projekts 451 442

10.10.3. t.sk. – ERAF – Energoefektīvu gaismekļu nomaiņa 33 948

11. Pašvaldību budžeta transferti 238 047

11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai 238 047

12. Budžeta iestāžu ieņēmumi 377 061

12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem 38 418

12.1.1. t.sk. – mācību maksa (PII) 11 383

12.1.2. t.sk. – ieņēmumi no vecāku maksām 14 229

12.1.3. t.sk. – pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem 12 806

12.2. ieņēmumi par nomu un īri 68 297

12.2.1. t.sk. – ieņēmumi par telpu nomu 56 914

12.2.2. t.sk. – ieņēmumi par zemes nomu 9 960
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N.P.K. SADAĻA 28.01.2014. 

12.2.3. t.sk. – pārējie ieņēmumi par nomu un īri 1 423

12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 220 545

12.4. pārējie ieņēmumi 49 801

KOPĀ IEŅĒMUMI: 11 098 092

13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 575 564

13.1. iezīmētiem mērķiem 333 547

13.2. brīvie līdzekļi 2 242 017

14. Valsts Kases kredīti 335 949

14.1. projektiem 335 949

14.1.1. – projekts (ūdenssaimniecība) 335 949

IEŅĒMUMU DAĻA KOPĀ: 14 009 605

N.P.K. SADAĻA 28.01.2014. 

IZDEVUMU DAĻA

1. Vispārējie valdības dienesti 1 758 800

1.1. pārvalde 611 870

1.2. deputāti 107 548

1.3. administratīvā komisija 46 329

1.4. iepirkumu komisija 27 845

1.5. vēlēšanu komisija 0

1.6. aizņēmumu procentu maksājumi 183 980

1.7. iemaksas PFIF 781 228

2. Pārējie vispārēja rakstura transferti 261 098

3. Sabiedriskā kārtība un drošība 337 996

4. Sabiedriskās attiecības, laikraksts 48 876

5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 3 271 387

5.1. Būvvalde 220 175

5.2. Attīstības un informācijas daļa 1 491 118

5.2.1. nodaļa 246 328

5.2.2. Lauku atbalsta dienests 9 953

5.2.3. Būvniecība (gājēju celiņš un apgaismojums) Gaujas ielas posmam 426 862

5.2.4. Līgo laukuma labiekārtošana 71 144

5.2.5. Plūdu risku projekts 665 688
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N.P.K. SADAĻA 28.01.2014. 

5.2.6. Tirgus laukuma rekonstrukcija 14 229

5.2.7. Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta izstrāde 28 457

5.2.8. Koncepcija par dienas centru/Gaujas ielas 16 koncepcija un renovēšanas plāns 28 457

5.3. Objektu apsaimniekošana un uzturēšana 1 280 727

5.4. Nekustamā īpašuma uzturēšana Gaujas iela 33A 279 367

6. Atpūta, kultūra un reliģija 706 790

6.1. Kultūras centrs 314 661

6.2. Bibliotēka 33 409

6.3. Sporta daļa 333 137

6.4.  Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts 2 846

6.5.  Muzejs 22 737

7. Sociālā aizsardzība 489 667

7.1. Sociālais dienests 432 859

7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki 24 388

7.3. Bāriņtiesa 32 420

8. Izglītība 5 536 370

8.1. Norēķini ar pašv. budžetiem par izgl. iestāžu pakalp. 236 197

8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 880 695

8.3. Kadagas PII 722 114

8.3.1. Līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai 128 770

8.4. Privātās izglītības iestādes 654 071

8.5. Ādažu vidusskola 2 132 136

8.6. Ādažu Mākslas un mūzikas skola 682 573

8.7. Sporta skola 214 071

8.8. Pierīgas izglītības un sporta pārvalde 14 513

9. Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 473 246

9.1. SIA “Ādažu ūdens” 335 949

9.2. SIA “Garkalnes ūdens” 137 297

KOPĀ IZDEVUMI: 12 884 230

10. Kredītu pamatsummas atmaksa 396 694

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 13 280 924

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 728 681

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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2. PIELIKUMS 

Ādažu novada domes speciālais budžets 2014. gadam
1. Noteikt speciālā budžeta ieņēmumu daļu 2014. gadam kopā ieņēmumos EUR 218’670 un līdzekļu 

atlikumu 2014. gada 1. janvārī EUR 69’265.

KONTA ATLIKUMS 01.01.2014. SUMMA EUR

Dabas resursu nodoklis 62’366 

Auto ceļu fonds 6’899 

Speciālā budžeta atlikums gada sākumā (kopā) 69’265 

IEŅĒMUMI SUMMA EUR

Dabas resursu nodoklis 49’801 

Auto ceļu fonds 168’869 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2014. gadā (kopā) 218’670 

2. Noteikt speciālā budžeta izdevumu daļu 2014. gadam izdevumos kopā EUR 287’935:

IZDEVUMI SUMMA EUR

Dabas resursu nodoklis 112’167 

Auto ceļu fonds 175’768 

Speciālā budžeta izdevumi 2014. gadā 287’935 

Speciālā budžeta atlikums gada beigās – 

3. Noteikt ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus un izdevumus 2014. gadam:
3.1. ieņēmumu daļu – EUR 1’423 un līdzekļu atlikumu 2014. gada 1. janvārī – EUR 640;
3.2. izdevumu daļu – EUR 2’063. 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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3. PIELIKUMS 

Paskaidrojuma raksts un Ādažu novada domes priekšsēdētāja ziņojums  
par pašvaldības budžetu 2014. gadam 

Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības auto-
nomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī teritorijas 
ilgtermiņa attīstībai. 

Ādažu novada pašvaldības budžets 2014. gadam sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ie-
ņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašval-
dībai tās funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

Par budžeta prioritārajām jomām 2014. gadā ir noteikta pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāte un 
pieejamība iedzīvotājiem, un sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības 
finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un centusies sabalansēt pie-
ejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 11’098’092 kopsummā, kas ir 2013. gada faktisko ieņēmumu līmenī un 
tos veido: 

•	 nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis; 
•	 nenodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību nodevām, sodiem un 

sankcijām;
•	 pārējie nenodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no 

nodokļu pamatparāda kapitalizācijas;
•	 ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;
•	 transferti – mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas 

galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību 
maksājumiem par izglītības pakalpojumiem. 

Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2013. gada 31. decembri bija EUR 2’242’017. 
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir EUR 7’225’777, bet nekustamā īpašuma nodokļa prognoze – 
EUR 1’012’361.

Ieņēmumi – 2014. gada plāns

Maksas pakalpojumi un citi 
pašu ieņēmumi 

3,40 %

Valsts un pašvaldību 
budžeta transferti 

21,65 %
Nenodokļu ieņēmumi 

 0,61 %

Azartspēļu
0,12 %

NIN
9,12 %

IIN
65,11 %
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Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda 65,1 % no kopējiem budžeta ieņēmumiem un  
2014. gada prognoze ir par EUR 191’244 vai 5 % vairāk, nekā 2013. gadā faktiski saņemts. 

Paredzēts iekasēt nekustamā īpašuma nodokli EUR 1’012’361 apmērā, ieskaitot iepriekšējos gados neieka-
sētos parādus, kas ir par 22 % mazāk, nekā faktiski iekasēts 2013. gadā.

Valsts mērķdotācijas pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām ir plānotas EUR 1’518’233 apmērā, kas ir par 6 % mazāk, nekā faktiski saņemts  
2013. gadā.

Nenodokļu ieņēmumus EUR 67’443 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.

Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 377’061 apjomā veido vecāku maksas par bērnu 
uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Pierīgas bērnu un jaunatnes 
sporta skolā, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumu daļa veidota nosakot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldības funkciju un brīv-
prātīgo iniciatīvu izpildei. Izdevumi plānoti EUR 12’884’230 kopsummā, (neieskaitot Valsts kases aizņē-
mumu pamatsummas atmaksas), kas ir par 37 % vairāk par 2013. gada faktiskajiem izdevumiem.

Izdevumi – 2014. gada plāns

Atpūta, kultūra, reliģija 
 5,32 %

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

24,63 %

Sabiedriskās attiecības, 
laikraksts

0,37 %

Sabiedriskā kārtība 
un drošība

2,54 % Izdevumi neparedzētiem 
gadījumiem

1,97 %

Izglītība
41,69 %

Sociālā  aizsardzība 
3,69 %

Iemaksas PFIF
5,88 %

Vispārējie valdības dienesti
7,36 %

Ieguldījumi uzņēmumu 
pamatkapitālā

3,56 %

Kredītu pamatsummas
atmaksa
2,99 %

Vispārējie valdības dienesti

Izdevumi plānoti EUR 1’758’800 apmērā (16 % no pamatbudžeta izdevumiem) un tie paredzēti pašvaldības 
darbības nodrošināšanai, finanšu vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:

•	 domes administrācijai (t.sk. deputātiem un komisijām) EUR 793’592 apmērā;
•	 aizdevumu procentu maksājumi Valsts kasei EUR 183’980;
•	 iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 781’228;
•	 neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) EUR 261’098.

Sabiedriskās attiecības, laikraksts

2013.gadā budžeta pozīcijās atsevišķi ir izdalīti izdevumi sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju in-
formēšanai un laikraksta publicēšanai, kas kopsummā veido EUR 48’876.
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Sabiedriskā kārtība un drošība

Izdevumi plānoti EUR 337’996 apmērā Ādažu Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, uzturot vienu 
patruļas grupu 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem 
un izbraukumus uz pārkāpumu vietu. EUR 41’776 paredzēti novada videonovērošanas sistēmas izveidei, 
jo 2013.gadā šo ieceri neizdevās realizēt objektīvu apstākļu dēļ. Policijas darba nodrošināšanai publisko 
ūdeņu kontrolei un cilvēku glābšanai uz ūdens paredzēta motorlaivas iegāde.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

Izdevumi plānoti EUR 3’271’387 apmērā (25 % no pamatbudžeta izdevumiem), t.sk.: 

•	 EUR 63’105 – ielu apgaismojuma uzturēšanai, EUR 265’807 – pašvaldības publisko teritoriju uzkopša-
nai, EUR 21’345 – maģistrālo grāvju tīrīšanai, EUR 21’345 – novada teritorijas dekorēšanai, kā arī EUR 
4’270 – klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai;

•	 EUR 65’452 – apgaismojuma rekonstrukcijai Gaujas ielā, EUR 11’385 – Vējupes peldvietas iekārtošanai 
un EUR 7’115 Alderu peldvietas un laivu ielaišanas vietas iekārtošanai, EUR 14’230 – tirdzniecības lau-
kuma Ādažos projektēšanai un sākotnējai izbūvei, EUR 3’345 – Baltezera kapu aprīkošanai ar 2 elektri-
ficētām ūdens padeves vietām;

•	 EUR 35’570 – Kadagas ciema detālplānojuma izstrādei;
•	 EUR 27’890 paredzēti 2013. un 2014.gadā saņemto polderu ūdens sūknēšanas pakalpojumu apmaksai;
•	 ceļu infrastruktūras sakārtošanai – EUR 66’875 paredzēti vairāku bojāto caurteku nomainīšanai, EUR 

67’585 – maģistrālo grants ceļu atjaunošanai 30 km garumā, EUR 71’145 – ceļu nomaļu labošanai 25 
km garumā, EUR 35’570 – Ataru ceļa asfalta seguma atjaunošanai, EUR 34’150 – krūmu un zāģēšanai 
ceļmalās, kā arī EUR12’805 – sabiedriskā transporta apgriešanās un stāvēšanas laukuma ierīkošanai 
Āņu ciemā, EUR 3’000 trīs ātrumvaļņu ierīkošanai Kadagā.

Vēl ir paredzēti izdevumi, kas saistīti ar citiem pašvaldības organizētajiem pasākumiem un projektiem, no 
kuriem nozīmīgākie ir:

•	 EUR 665’688 – pretplūdu projekta realizācijai, kas tiks pabeigts 2015. gadā;
•	 EUR 71’144 – Līgo laukuma apkārtnes labiekārtošanas 3. kārtai;
•	 EUR 426’862 – Gaujas ielas gājēju un veloceliņa izbūvei līdz Dadzīšu ielai; 
•	 EUR 28’457 – Gaujas ielas sākumposma tehniskā projekta izstrādei.

Speciālais budžets

Pašvaldības ceļu uzturēšanai 2014. gadā no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts finansējums EUR 168’869 
apmērā (par 29 % vairāk, nekā 2013. gadā). 

Atpūta, kultūra un sports

Izdevumi plānoti EUR 706’790 apmērā (5,5 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem). 

Ādažu Sporta centra darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 333’137, t.sk. EUR 12’805 sporta zāles grīdas 
seguma atjaunošanai, EUR 29’500 stadiona remontam un uzlabojumiem un EUR 7’115 – sporta nodarbību 
laukuma izveidei Garkalnē. Faktiskās pašvaldības sporta būvju uzturēšanas izmaksas ir lielākas, nekā ieņē-
mumi no pakalpojumiem, bet pašvaldība turpinās tos uzturēt, tādejādi atbalstot veselīgu dzīvesveidu gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Šajā sadaļā ir iekļauts finansējums dažādu sporta pasākumu organizēšanai, 
sporta sekciju uzturēšanai un atbalstam sportistiem pašvaldības noteiktā kārtībā.

2014.gadā dome nodrošinās pašvaldības sporta infrastruktūras objektu izmantošanu Latvijas Pašvaldību 
darbinieku vasaras sporta spēļu rīkošanai, paredzot tam EUR 9’960.

Ādažu Kultūras centra darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 314’661, no kuriem liela daļa līdzekļu pare-
dzēta māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam, EUR 18’240 – publiskiem āra pasākumiem 
vasaras mēnešos.
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2014.gadā ir plānoti līdzekļi EUR 7’115 – novada muzeja telpu iekārtošanai un EUR 22’737 muzeja izveidei. 

Ādažu bibliotēkas darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 33’409.

Izglītība

Izdevumi plānoti EUR 5’536’370 apmērā (43 % no pamatbudžeta izdevumiem):

•	 Ādažu PII – EUR 880’695; 
•	 Kadagas PII „Mežavēji” – EUR 722’114, tajā skaitā EUR 128’770 līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai 

par ēkas būvniecībā ieguldītajiem finanšu līdzekļiem un EUR 25’757 ēkas fasādes krāsojuma atjauno-
šanai;

•	 Ādažu vidusskolai – EUR 2’132’136, t.sk., EUR 1’151’243 valsts mērķdotācija pedagogu darba samak-
sai), EUR 39’840 – remontdarbiem 6 klašu telpās, EUR 21’345 – jumta remontam, EUR 23’500 – logu 
nomaiņai un EUR 13’515 – skolas ēkas fasādes krāsojuma atjaunošanai;

•	 Ādažu Mākslas un mūzikas skolai – EUR 682’573 (tai skaitā EUR 240’645 valsts finansējums pedagogu 
darba samaksai);

•	 Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skolai – EUR 214’071 (tai skaitā EUR 41’274 valsts finansējums pe-
dagogu darba samaksai).

Šajā sadaļā iekļauti maksājumi EUR 236’197 apmērā citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, jo 
bērni no Ādažu novada apmeklē izglītības iestādes citos novados. 

EUR 654’071 paredzēti bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Pašvaldība apmaksās 
EUR 142 mēnesī vecākiem, kuru bērni apmeklē kādu no privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Pašvaldība apmaksās pusdienas trūcīgo ģimeņu bērniem. 

Pašvaldība arī 2014.gadā turpinās pilnībā vai daļēji kompensēt braukšanas izdevumus skolēniem, kas ir 
saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu, kā arī dalību sacensībās, konkursos un olimpiādēs. Transporta 
izdevumu kompensācijai skolēniem atvēlēti EUR 76’977. 

Sociālā aizsardzība

Dome turpinās sociālās palīdzības atbalstu maznodrošinātiem iedzīvotājiem, lai sasniegtu mērķi – sniegtu 
reālu palīdzētu tiem, kam tā visvairāk nepieciešama. Domes Sociālā dienesta budžets plānots EUR 432’859 
apmērā, no kuriem dažādu veidu pabalstiem paredzēti EUR 253’440 (2 % no pamatbudžeta izdevumiem). 

Dome paredz apmaksāt vecāka gadagājuma iedzīvotājiem sabiedriskā transporta izdevumus braucieniem 
novada teritorijā, paredzot tam EUR 19’920.

Ādažu novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai paredzēti EUR 32’420.

Ieguldījumi pašvaldības uzņēmumu pamatkapitālā

Izpildot pašvaldība uzņemtās saistības ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” realizācijā, dome veiks finanšu ieguldījumu EUR 
335’949 apmērā pašvaldības kapitālsabiedrības „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā. 

Analoģiska darbība paredzēta arī attiecībā uz pašvaldības kapitālsabiedrības „Garkalnes Ūdens” pamatka-
pitāla palielināšanu EUR 137’297 apmērā projekta „Kanalizācijas sistēmas izbūve apdzīvotām vietām pie 
Lielā un Mazā Baltezera” realizācijai.

Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados būtiski tiks palielināti ieguldījumi pašvaldības ceļu infrastruk-
tūrā, teritorijas labiekārtošanā un apzaļumošanā, kā arī satiksmes drošības pasākumos. Plānots paplaši-
nāt ūdenssaimniecības un kanalizācijas maģistrālo tīklu areālu ap abiem Baltezeriem, piesaistot Eiropas 
Savienības fondu līdzfinansējumu. Ieguldot pašvaldības un ES līdzekļus pretplūdu un melioratīvās infra-
struktūras uzlabošanai, tiks rekonstruēts esošais Gaujas aizsargdambis, pasargājot vairāk kā 3000 novada 
iedzīvotājus un viņu īpašumus no regulāriem applūšanas draudiem. 
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Tuvākajos gados tiks uzlabota administratīvo pakalpojumu pieejamība Ādažu domes Klientu apkalpošanas 
centrā un Ādažu novada mājas lapas funkcionalitāte. Plānoti līdzekļi tautas sporta infrastruktūras uzlaboša-
nai un attīstīšanai, veicinot veselīga dzīvesveida attīstību Ādažu ciematos. 

Pašvaldība paredz atrisināt rindu problēmu Ādažu pirmsskolas izglītības iestādēs.

Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2014. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu 
pamatsummas EUR 396’694 apmērā (4. pielikums). 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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4. PIELIKUMS

Ādažu novada pašvaldības aizņēmumu pārskats 2014. gadā
Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 
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