
Astrīda Spilva,
redaktore

1. jūlijā Ādažu novada domē uz 
savu pirmo sēdi bija pulcējušies 
jaun ie vēlētie Ādažu novada domes 
depu tāti. Darba kārtības pamat-
jautā jums – domes administrācijas, 
ko mi teju sastāvu un to priekš sē dē-
tāju vēlē šanas.

Ādažu novada domes priekšsēdētāja 

amatam tika izvirzīti divi kandidāti: 

Normunds Breidaks un Pēteris Balzāns. 

Abi pārstāv vēlēšanās pārliecinoši lielāko 

iedzīvotāju atbalstu ieguvušo partijas 

„Rīgas apriņķa novadu apvienība” sa -

rakstu. Par Ādažu novada domes priekšsē-

dētāju tika ievēlēts Normunds Breidaks, 

par domes priekšsēdētāja vietnieku Pēteris 

Balzāns. Domes izpilddirektora amatā 

ievēlēja Daini Popovu. Tā kā D.  Popovs 

atteicās no sava deputātu mandāta, to 

ieguva nākošā vairāk vēlētāju balsu ieguvu-

sī deputāta kandidāte Vita Abricka. 

Jaunievēlētajā domē strādās 15 depu-

tāti – Normunds Breidaks (RANA), 

Pēteris Balzāns (RANA), Pēteris Pultraks 

(RANA), Ieva Roze (RANA), Liāna 

Pumpure (RANA), Valērijs Bulāns 

(RANA), Jānis Duks (RANA), Juris 

Krūze (RANA), Kerola Koziola (RANA), 

Jānis Ruks (RANA), Vita Abricka 

(RANA), Marika Ģederte („Tēvzemei un 

Brīvībai”/LNNK), Karina Tinamago me-

dova (SC), Armands Alferovs (LPP/LC) 

un Adrija Keiša (LPP/LC). 

Sīkāku informāciju par deputātu dar-

bību komitejās un ievēlētajiem komiteju 

priekšsēdētājiem varat iegūt Ādažu nova-

da domes mājaslapā www.adazi.lv.
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Ādažu novadam �auna dome

Jaun ie vēlētie Ādažu novada domes depu tāti
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Inga Zvidra,
projektu vadītāja

Šī gada aprīļa beigās Ādažos no di-
bināta biedrība „Gaujas Part ne-
rība”, kas tika izveidota, lai nodro-
šinātu LEADER veida pasā kumu 
ieviešanu Ādažu novadā. Kā jau tika 
ziņots, LEADER ietver mērķ tiecīgas 
un savstarpēji koor dinētas aktivi-
tātes lauku attīstībai, lai uzlabotu 

dzīves kvalitāti, domājot par ekono-
miskajiem un sociālajiem uzlabo-
jumiem, kā arī vides sagla bāšanas 
iespējām. LEADER pasā kumi tiek 
īstenoti, balstoties uz vietējo attīs-
tības stratēģiju, kas pa redzēta skaid-
ri noteiktu tādu vie tējā līmeņa pro-
blēmu risināšanai, kas aktuālas kon-
krētās lauku teritorijas (Ādažu no -
va dā tā ir visa novada teritorija) 
ie dzīvotājiem. 

Vietējā attīstības stratēģija ir detalizēts 

plāns, ko izstrādā un apstiprina vietējā 

rīcības grupa (Ādažu novadā tā būs 

biedrība „Gaujas Partnerība”), balstoties 

uz lauku iedzīvotāju vajadzībām un 

saskaņojot tās ar kopējām attīstības 

prioritātēm. Vietējā attīstības stratēģijā 

tiek ietverta detalizēta lauku teritorijas 

situācijas analīze, noskaidrotas un iza na-

lizētas galvenās problēmas un vajadzības, 

uz kuru pamata tiek veidota 

Aicinājums iesaistīties 
Āda�u Vietējās attīstības stratēģijas izstrādē

> 3. lpp.
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Ādažu novada domes 

informatīvais izdevums 

«Ādažu Vēstis».
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440. 

Iespiests A/S McĀbols

Redaktore Astrīda Spilva, 

mob. tālr. 29173886. 

www.adazi.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 

redakcijas vai izdevēja viedokli. 

Par datu pareizību atbild tos sniegusī 

amatpersona, citos gadījumos – raksta 

autors, intervijās arī intervējamais. 

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

! Par detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema 
nekustamajam īpašu mam „Sauleslejas” apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu Nr.17 „Saistošie noteikumi par 
de tālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustama-
jam īpašumam „Sauleslejas” grafisko daļu un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu

Dome nolēma 

1.  Apstiprināt detālplānojumu Ādažu novada Birznieku 

ciema nekustamajam īpašumam „Sauleslejas”.

2.  Izdot saistošos noteikumus Nr.17 „Saistošie noteikumi par 

detālplānojuma Ādažu novada Birznieku ciema nekustamajam 

īpašumam „Sauleslejas” grafisko daļu un teritorijas izmantošanas 

un apbūves noteikumiem”.

3.  Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, pirmajā 

kārtā īstenojot Rīgas rajona Ādažu novada Birznieku ciema detāl-

plānojumā nekustamajam īpašumam „Sauleslejas” paredzētos 

meliorācijas sistēmas pārbūves pasākumus un izbūvējot paredzē-

tās ūdensapgādes, notekūdeņu kanalizācijas un elektroapgādes 

sistēmas, kā arī ielu pirmo kārtu, nosakot, ka ēkas varēs nodot 

ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņemša-

nas ekspluatācijā.

4.  Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepie-

ciešamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzla-

bošanai un detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma 

atjaunošanai.

5.  Noteikt, ka adreses jaunizveidotajiem apbūves gabaliem 

tiek piešķirtas tikai pēc tam, kad ir nodoti ekspluatācijā pirmajā 

kārtā izbūvējamie objekti vai kad pirmajā kārtā izbūvējamiem 

objektiem ir izstrādāti un Ādažu novada būvvaldē akceptēti būv-

projekti, novērtētas pirmajā kārtā izbūvējamo objektu izmaksas 

un starp Ādažu novada domi un plānojuma ierosinātāju vai tā 

tiesību pārņēmēju(-iem) ir noslēgta rakstiska vienošanās, kas 

garantē detālplānojuma īstenošanas pirmajā kārtā paredzēto 

objektu izbūvi un kurā ietvertas pirmajā kārtā izbūvējamo objektu 

izmaksas, un kad plānojuma ierosinātāji vai tā tiesību pārņēmēji 

šo vienošanos ir reģistrējuši Zemesgrāmatā.

! Par izglītības reģionālā līmeņa funkciju deleģēšanu Rīgas 
rajona padomes Izglītības un kultūras pārvaldei

Dome nolēma deleģēt Rīgas rajona padomes Izglītības un 

kultūras pārvaldei Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 16., 19., 24., 

26., 27.punktā, 46.pantā, 47.pantā un Vispārējās izglītības likuma 

54.pantā noteiktās Ādažu novada domes funkcijas līdz 2009.gada 

31.decembrim apstiprinātā Rīgas rajona padomes budžeta 2009.

gadam ietvaros.

! Par apkures sistēmas iztukšošanas un uzpildīšanas  pakal-
pojumu maksas noteikšanu PSIA „Ādažu namsaimnieks”

1.  Centralizētās siltumapgādes apkures sistēma periodā starp 

apkures sezonām tiek uzturēta uzpildītā stāvoklī zem spiediena.

2.  Noteikt PSIA „Ādažu namsaimnieks” pakalpojumu cenu, 
sākot ar 2009. ga da 1.jūliju,  par daudzdzīvokļu mājas apku-

res sistēmas iztukšošanu un uzpildīšanu ar sagatavotu siltumnesē-

ju: 20,00 LVL par vienu stāvvadu; 5,00 LVL par katru nākamo 

stāvvadu, bet ne vairāk kā 50,00 LVL kopsummā neatkarīgi no 

stāvvadu skaita vienai mājai. Cenas norādītas bez PVN.

! Par pakalpojumu maksas noteikšanu PSIA „Ādažu nam-
saimnieks” afišu un reklāmas izvietošanai

Dome nolēma noteikt šādas PSIA „Ādažu namsaimnieks” 

sniegto pakalpojumu cenas afišu un reklāmas izvietošanai Ādažu 

novada teritorijā, sākot ar 2009.gada 1.jūliju :

1.  plakāta izvietošana reklāmu – afišu stendos 1 gab. 1,25 Ls;

2.  reklāmas izvietošana publiskās vietās – viena darba stunda 

20 Ls.

Cenas norādītas par vienas vienības izmaksām ar transporta 

izdevumiem bez PVN.

! Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
Anulēt deklarēto dzīvesvietu Aksanai Tutinai adresē Lazdu 

iela 5-29, Ādažu novadā.

! Dome izskatīja citus juridisko un fizisko personu iesniegu-
mus un pieņēma lēmumus šajos jautājumos.

Ādažu novada domes lēmumi
2009. gada 26. jūnijā 

PAZIŅOJUMS
No 15.07.2009 tiek uzsākta būvniecības ieceres publiskā 
apspriešana „Kafejnīcas izbūve” īpašumā „Ziedlapas” 

Kadagā, Ādažu novadā, Rīgas rajonā. 
Visi interesenti ar būvniecības ieceri var iepazīties Ādažu novada 

Būvvaldes telpās katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00. 
Atsauksmes un ierosinājumi iesniedzami rakstiski Ādažu novada Būvvaldē 

līdz 2009. gada 17. augustam.
Iedzīvotāju sanāksme būvniecības ieceres apspriešanai notiks 

2009. gada 29. jūlijā plkst. 10.00 Ādažu novada Būvvaldes telpās.
Projektu izstrādāja SIA „Vidzemes celtnieks 1”, t. 67320338. 

Kontaktpersona Jurijs Kesks, t. 29488645.  

PAZIŅOJUMS 

par Ādažu novada teritorijas plānojuma 
galīgo redakciju

Ādažu novada dome informē, ka saskaņā ar LR Ministru 
kabineta 19.10.2004. noteikumu nr.883 „Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 43.4.punktu 
Ādažu novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas 

izskatīšanas sēde notiks 2009. gada 28. jūlijā plkst. 15.00 
Ādažu novada domes sēžu zālē Gaujas ielā 16. Ādažos. 
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Astrīda Spilva,
redaktore 

Daļējas telpu plānojuma izmaiņas, 

mūsdienīgais interjers un  apdares materiā-

li  ir ārēji visvieglāk uztveramās iezīmes, 

kuras pēdējos mēnešos ievērojis katrs 

Ādažu poliklīnikas apmeklētājs. Noslē-

dzies kārtējais  posms 2007. gadā uzsāktajā  

slimnīcas un poliklīnikas telpu  rekonstruk-

cijā, kuras pirmajos etapos vislielākās pār-

maiņas piedzīvoja pagājušā gadsimta 30. 

gados celtā slimnīcas ēka, bet savu kārtu vēl 

gaida jaunākā, 80. gados celtā ēkas daļa, kur 

šobrīd izvietojusies bērnu poliklīnika. 

Rekonstrukcijas darbi galvenokārt 

veik  ti, izmantojot pašvaldības piešķirtos 

līdzekļus, bet trūkstošo naudas resursu pie-

saistīšanai jau pirms diviem gadiem tika 

rakstīti un apstiprināti projekti, kas ļāva 

saņemt valsts finansējumu.

– Mēs vēlējāmies, lai patīkami justos 

ikviens poliklīnikas apmeklētājs, lai medi-

ķiem, kas šeit strādās, būtu ērti apkalpot 

pacientus, – uzsver slimnīca galvenais ārsts 

Pēteris Pultraks. Jāuzteic arī celtniecības 

firmas „Cardo” darbinieki, kas tikuši galā ar  

rekonstrukcijas darbiem un veiksmīgi reali-

zējuši S. Muižnieces ieceres un prasības.  

PAMANĀMĀS PĀRVĒRTĪBAS 

Poliklīnikas atklāšanas pasākums
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Edi�s Začs

Ādažos, Vējupes pludmalē, vi  siem 
vasaras atpūtas bau dītājiem par 
prieku ir atvērts bāriņš ar spānisku, 
vasarīgu nosaukumu „SOL”. Jaunā 
bāra īpašnieki cer atkal atdzīvināt 
visiem sen zināmo un iemīļoto 
vietu.

 Kafejnīcas ēdienkartē ir atrodams 

gan šašliks un BBQ spārniņi, gan zupas 

un salāti. Izvēle nav pārāk plaša, bet pil-

nīgi pietiekama. Mūsu mērķis nebija 

atvērt restorānu, bet gan visiem pieeja-

mu pludmales bāru ar augstas kvalitātes 

virtuvi un dzērieniem. Ir plānota arī 

picu ceptuve. Atlicis atrisināt dažus teh-

niskas dabas jautājumus, un varēsim pie-

dāvāt Ādažu iedzīvotājiem tikko ceptas, 

karstas picas ar piegādi līdz pat nam-

durvīm! 

Nedēļas nogalēs „SOL” bārā 

notiek muzikālie vakari, kur katram ir 

iespēja izbaudīt un novērtēt bārmeņu 

darba augļus. Par tādu kokteiļu piedā-

vājumu nebūtu jāsarkst it nevienam 

bāram.

Ir padomāts arī par garajiem un gar-

laicīgajiem rudens vakariem. Vasaras 

sezonai beidzoties, „SOL” darbosies kā 

sportbārs – dodot iespēju noskatīties 

NHL, KHL, NBA un citas sporta līdz-

jutēju iecienītas spēļu translācijas drau-

gu lokā. Protams darbosies arī virtuve!– 

Lai mums visiem saulaina vasara! – 

novēl „SOL” bārs.

Vecā vieta jaunās skaņās!

lauku teritorijas attīstības vīzija, noteiktas 

galvenās prioritātes un paredzēta konkrēta 

rīcība, kas sekmēs lauku teritorijas 

attīstību, veicinās jauninājumus, stiprinās 

lauku ekonomiku un nodrošinās piln-

vērtīgu lauku iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Neskatoties uz to, ka vēl notiek doku-

mentu kārtošana, lai biedrību „Gaujas 

Partnerība” iereģistrētu Biedrību un no -

dibinājumu reģistrā, darbs pie Ādažu 

Vietējās attīstības stratēģijas izstrādes ir 

sācies. Tiek raksturota Ādažu novada teri-

torijas esošā situācija, kā arī apkopoti 

dibinātāju atsūtītie ierosinājumi par to, kas 

Ādažos būtu jāīsteno vai jāveicina. 

Ādažu Vietējās attīstības stratēģijas 

izstrādi, saskaņošanu un īstenošanu veic 

biedrība, taču stratēģijas izstrādes procesā 

būtu vēlama ikviena iedzīvotāja iesais tī-

šanās. Lai izstrādātais dokuments ap tver tu 

visas sabiedrības viedokli un nodro šinātu 

kopīgu skatījumu uz lauku attīs tības jau-

tājumu risināšanas iespējām, ikviens uz -

ņēmējs, nevalstiska organizācija un ie  dzī-

votājs, kas darbojas vai dzīvo Ādažu novada 

teritorijā, aicināts izteikt savu viedokli un 

komentārus par to, kas būtu nepieciešams, 

lai tiktu sekmēta Ādažu no va da iedzīvotāju 

dzīves kva litātes uzlabošanās, kā arī 

apkārtējās vides un in frastruktūras sakār-

tošana un at tīs tība. Lai izteiktu savus 

ierosi nā jumus un viedokli, lūgums 

sa zināties ar Ādažu no va da domes projek-

tu vadītāju Ingu Zvidru (tālr.: 67895700; 

e-pasts: inga.zvidra@adazi.lv). Paldies 

visiem, kas to jau ir izdarījuši!

Ar stratēģijas izstrādes gaitu var ie pa-

zīties Ādažu novada domes mājas lapā sadaļā 

„Aktualitātes”, kur ir izveidota apakšsadaļa 

„LEADER”. Tajā var ie pa zīties arī ar in  for-

māciju gan par LEADER programmu, gan 

par to, kā tā tiek ieviesta Ādažu novadā.  

AicinÇjums iesaist¥ties...
> 1. lpp.
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Astrīda Spilva,
redaktore

Vērtējot notikušo pašvaldību vēlē-
šanu rezultātus, jāsecina, ka, salī dzi-
not ar 2005.  gadā notikušo balso ša-
nu, ievērojami pieaugusi partiju 
in terese piedalīties turīgo Pie rīgas 
novadu pārvaldīšanā, no tiem Gar-
kalnes, Āda žu, Mārupes, Car nikavas 
un Ba  bītes pašvaldības veido pirmo 
piecinieku sarakstā, kurā novadi sa -
rindoti atbilstoši augstākās attīstī bas 
indeksiem. Pierīgas paš valdību bu  -
dže  ti vismaz pieckārtīgi pārsniedz vai-
 ruma no  vadu finansiālās iespējas, 
rajona paš valdībām izlīdzi nāšanas 
fon dā gadā iemaksājot ap 15 miljo-
niem latu. Kad 2005. gadā spēkā 
stājās likums, ka pašvaldībās ar vairāk 
nekā 5000 iedzīvotājiem kan didātus 
var pieteikt tikai partijas, Pierīgas 
pašvaldību vadītāji nodibi nāja partiju 
„Rīgas apriņķa novadu ap vienība” 
(RANA), kuru vada Āda žu novada 
domes priekšsēdētājs Nor munds 
Brei daks. Pirms četriem ga  diem 
RANA savus kandidātus iz vir zīja sep-
  tiņās paš valdībās un ar 35 ie  gūtajām 
deputātu vietām bija līdere Rīgas 
rajonā. Pārstāvniecība netika iegūta 
tikai Ķekavas paš val dī bā. Šī gada 6. 
jūnijā no tikušo vēlē ša nu re zultāti 
ap stip rināja novadu apvie nī bas popu-
lari tātes pieaugumu. Star tējot ar kan-
didātu sarakstiem 11 Pie rīgas paš-
valdībās, RANA ieguvusi 57 deputātu 
vietas. Šāds rezultāts re ģio nālajai par-
tijai ļauj cienīgi iz  skatīties arī valsts 
mērogā, starp 43 vēlēšanās reģis trē-
tajām partijām ie  ņemot 13. vietu 
ie gūto balsu skaita ziņā. Par sa  sniegtā 
novērtējumu un iegū tajām atziņām 
iz taujāju Ādažu no vada do  mes priekš-
sēdētāju NOR MUN DU BREIDAKU.

Vēlēšanu rezultāti mums kalpo kā labs 

paveiktā darba novērtējums un kļūst par 

uzticības mandātu nākotnei, vienlaicīgi 

uzliekot papildus atbildību un pienāku-

mus. Kampaņas noslēgums mani pārlieci-

nāja, ka, izdarot savu izvēli, balsotāji nav 

pakļāvušies muļķīgiem solījumiem un 

populistiskām idejām, bet vērtējuši padarī-

to. Mēs, ievēlētie deputāti, sakām sirsnīgu 

paldies visiem ādažniekiem, kuri mums 

apliecinājuši savu uzticību, un apsolāmies 

arī turpmāk godprātīgi strādāt novada un 

jūsu dzīves uzplaukumam.

Pirms vēlēšanām izteicu cerību, ka 

apvienības sarakstu varētu atbalstīt puse 

vēlētāju. Iegūtie 11 deputātu mandāti, 

tātad 65 % vēlētāju atbalsts, man bija patī-

kams pārsteigums. Skaitļi pierāda – kopš 

iepriekšējām vēlēšanām iedzīvotāju uzticī-

bas reitings RANA`i ir pieaudzis vismaz 

par 10 %.

Arī Pierīgā kopumā lielāko deputātu 

mandātu skaitu ieguvušas tieši reģionālās 

partijas. Tas liecina tikai par to, ka lielās 

partijas zaudējušas vēlētāju uzticību. Mūsu 

apvienības līdzdalība 11 pašvaldību vēlēša-

nās nebija pašmērķis. Daudzviet radās par-

tijas atbalstītāji, iestājās jauni biedri. Ne 

jau Breidaks brauca uz Siguldu vai citur 

organizēt priekšvēlēšanu kampaņu. Tie 

bija vietējie iedzīvotāji, kas atbalstīja parti-

ju RANA, saprazdami, ka mūsu darbība 

vērsta uz katra konkrēta novada attīstības 

pārzināšanu. Mēs negribam, lai vietējās 

problēmas risinātu „oligarhi”, kas bieži 

vien diktē spēles noteikumus pat lielajām 

partijām. Politikā jānāk jauniem cilvēkiem. 

Protams, to grūti izdarīt, pastāvot spēkā 

esošajai partiju finansēšanas sistēmai. 

Vēlēšanās 10 pašvaldībās startējot ar 

saviem sarakstiem, bet Stopiņos un Sējā 

apvienojoties ar citiem, reklāmas vajadzī-

bām iztērējām nedaudz vairāk kā 7000 

latu. Tas ir mazāk, nekā to atļāva likums. 

Piemēram, Ādažos limita griesti bija 1500 

lati. Mēs reklāmas kampaņai izlietojām 

627 Ls – par bukletiem, reklāmu, telpu īri. 

Ja reklāmas klipus masīvi nerāda televīzijā, 

tad izdevumi nemaz nav tik lieli: Jāiet pie 

cilvēkiem un jārunā! Pat nebārstoties ar 

līdzekļiem, visās 10 pašvaldībās esam pār-

varējuši 5% barjeru un vispieticīgāk – ar 

vienu deputātu – RANA pārstāvēta tikai 

Olaines novadā. 

Ir jāmaina partiju finansēšanas sistēma. 

Nevar būt tā, ka partijas ņem un apzog 

valsti. Saveido padomes, saveido amatus 

un atbalsta tikai tos projektus, no kuriem 

pašiem kāds labums vai no kuriem daļa 

naudas nonāk arī partijas kasē un var tikt 

izmantota vēlēšanu kampaņas apmaksāša-

nai. Vēlēšanas pierādīja kārtējās nepilnības 

partiju finansēšanas likumā. Partijai ziedo-

tās naudas maksimālo apmēru – 10  000 

latu – nosaka likums. Atklājās, ka dāsnākie 

atbalstītāji biedru naudās, nepārkāpjot 

likumu, pamanījušies iemaksāt pat 18 000 

latu gadā.

Es uzskatu, ka pienācis reģionālo parti-

ju laiks un to nevar laist garām.

Ir vajadzīga stabila, elastīga saikne ar 

cilvēkiem. Mēs tikāmies ar vēlētājiem 

Alderos, Baltezera sūkņu stacijā, Ādažu 

centrā, Garkalnē, Podniekos, Remarka 

mājās. Esam piefiksējuši visus izskanējušos 

ierosinājumus, arī pārmetumus un ietei-

kumus, ko varētu darīt citādi. To visu 

izanalizēsim, bet daudzas elementāras vēl-

mes, kā, piemēram, ziņojumu dēļa ierīko-

šana Alderos u.c., īstenosim jau tuvākajā 

laikā. Ir žēl, ka iespēju satikties un aprunā-

ties izmantoja neliels iedzīvotāju skaits.  Ja 

uz tikšanos atnāk tikai 4 cilvēki, nevar 

saprast, vai nu nevienam nekas neinteresē, 

vai arī visiem viss ir skaidrs. Daļēji tas, 

protams, ir arī dažu politisko partiju 

populistisko priekšvēlēšanu kampaņu 

rezultāts. Ne  zinot reālo situāciju, tiek 

runāta nepatiesība, piemēram, solot izvei-

dot dienas centru, jo tāda Ādažos neesot. 

Bet Sociālā dienesta Dienas centrs izvei-

dots jau pirms daudziem gadiem, tas strā-

dā, cilvēki to zina un izmanto piedāvātos 

pakalpojumus. 

Līdzīgi nepamatota ir prasība par sko-

las autobusa nepieciešamību. Ādažos situā-

cija nav tāda kā citās pašvaldībās, kur skola 

atrodas 30 – 40 km attālumā un sabiedris-

kā transporta nav. 

Mums ir šis izdevīgais radiālais izvieto-

jums – skola atrodas Ādažu centrā un 

sabiedriskais transports, ar kuru mums ir 

līgums un kuram mēs maksājam par bērnu 

pārvadāšanu, ar pasažieriem, brauc pa 

noteiktajiem maršrutiem un tādejādi pie-

ved arī skolēnus pie skolas pirms stundu 

sākuma. Ja bērni jāatved uz skolu, to var 

organizēt, izmantojot arī vietējos resursus. 

Savulaik Garkalnē vienojāmies ar vecā-

kiem, ka viens no viņiem, vedot savus bēr-

nus uz skolu, atved arī kaimiņu bērnus, un 

mēs kompensējām degvielas izmaksas. 

Šāda veida sadarbību esam gatavi paplaši-

nāt. Tāpēc jau agri no rīta nav jātriec auto-

buss, kurš pa riņķi apbraukātu visu Ādažu 

novadu, liekot bērniem stundām nīkt 

transporta līdzeklī.

Daudziem deputātu kandidātiem bija 

Izvēli nosaka darbi, nevis solījumi
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priekšstats, ka ievēlēšanas gadījumā pietiks 

ar skaļāku vārdu vai pat tikai ar burvju 

mājienu un viss notiks. Pašvaldību darbu 

stingri reglamentē likums. Īpaši – izsludi-

not iepirkuma konkursus. Piemēram, 

daudz apspriestais ūdenssaimniecības 

rekonstrukcijas projekts. Visu laiku mai-

nās ministrijas reglamentējošie noteikumi. 

Tas procesu nepārtraukti kavē. Tomēr, 

esot deputāta statusā, jāpilda procedūra, lai 

cik pārspīlētas un nejēdzīgas arī nebūtu 

izvirzītās prasības. Ķekavā deputāti iedo-

mājās darīt, kā grib, un rezultātā domi 

atlaida. Jaunievēlētajiem deputātiem, 

darbu uzsākot, bieži vien jūra šķiet esam 

līdz ceļiem. Viņiem liekas, ka deputāti „ar 

stāžu” neko negrib darīt un mainīt. Es 

vienmēr esmu teicis saviem kolēģiem un 

darbiniekiem – nevis domājiet, kā neizda-

rīt, bet domājiet, kā izdarīt! Ja ir problē-

mas un kāda procedūra „neiet cauri”, 

jāmeklē cits variants, ar kuru likumīgi un 

tiesīgi var sasniegt vēlamo rezultātu, kas ir 

vajadzīgs cilvēkiem.

To vajadzētu atcerēties ikvienam depu-

tātam. Likuma ievērošana un godaprāts, 

lūk, īpašības, bez kurām deputātam neiz-

tikt. 

Nepieciešamās balsis 5 % pārvarēšanai 

un iekļūšanai domē ir savācis arī Armands 

Alferovs (LPPC/LC). Diemžēl, jo viņš arī 

iepriekšējā sasaukumā bez ieinteresētības 

nāca uz sēdēm, bieži tās neapmeklēja vis-

pār. Viņa kā deputāta devums Ādažu 

novadam ir apaļa nulle. Sapratis, ka neiz-

dosies privatizēt PSIA „Ādažu namsaim-

nieks” A.Alferovs lieki vairs netērēja ener-

ģiju sabiedrības labā. Jaunajiem deputā-

tiem pirmais, kas jāsaprot, ir tas, ka viņi 

nākuši, lai strādātu sabiedrības, nevis 

savam labumam.

Viens liels darba cēliens ir noslēdzies, 

un par to paldies jāsaka vecajiem deputā-

tiem, kas godprātīgi pildīja savus pienāku-

mus. Neskatoties uz to, ka bija pārstāvēti 

vairāki kandidātu saraksti, tika izdarīts 

daudz. Sākums bija tāds pasmags. Tas 

norakstāms uz iepazīšanās un pieslīpēšanās 

laika nepieciešamību. Pārliecināšanas, dis-

kusiju un sapratnes ceļā mēs tomēr nonā-

cām pie kopēja viedokļa jebkurā jautāju-

mā. Manuprāt, visa Ādažu attīstība liecina 

par to, ka mūsu izvēlētais ceļš veicina pie-

vilcīgas vides veidošanos. Tai jākļūst inte-

resantai un saistošai gan cilvēkiem, kas te 

dzīvo, gan uzņēmējiem. Jebkuram. 

Neskatoties uz spriego ekonomisko 

situāciju, var teikt, ka Ādažos nav iestā-

jies panīkums. Tiek būvēti divi lieli 

objekti – Kultūrizglītības centrs un 

tirdzniecības centrs „Apelsīns” RIMI. 

Notiek sarunas par NESTE degvielas 

uzpildes stacijas būvniecību. Mūsu attīs-

tības stratēģijas plāns panācis, ka uzņē-

mējiem ir interese par darbību šajā reģio-

nā. Un, ja grib nākt uzņēmēji, tas nozī-

mē, ka cilvēki šeit vēlas un var labi dzīvot. 

Par to liecina arī iedzīvotāju pieaugums. 

Negribu piekrist viedoklim, ka tas viss 

notiek  tāpat vien. Ja es būtu cilvēks, 

kuram jāizvēlas, kur dzīvot, es noteikti 

gribētu dzīvot Ādažos. 

3. Nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja pienākumi 
3.1. Nekustamā īpašuma īpašniekam piederošā vai lietotājam 

lietošanā nodotā nekustamā īpašuma robežās ir pienākums:

3.1.1.  labiekārtot  un sakopt teritoriju;

3.1.2.  savākt atkritumus;

3.1.3.  par īpašumā savākto atkritumu izvešanu noslēgt līgu-

mu ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu;

3.1.4.  izveidot un uzturēt kārtībā atkritumu tvertņu lauku-

mus un pievedceļus pie tiem, nodrošinot ērtu specializētā trans-

porta piekļūšanu atkritumu tvertnēm visos gadalaikos, sakopt 

laukumus pēc atkritumu izvešanas;

3.1.5.  uzstādītās atkritumu tvertnes izmantot tikai tām 

paredzēto atkritumu savākšanai;

3.1.6.  lielgabarīta atkritumus (mēbeļu, iepakojuma mate-

riālu, dažādus sadzīves tehnikas priekšmetus u.tml.) novietot 

atsevišķi atkritumu savākšanas laukumos, būvgružiem pasūtīt 

specializēto atkritumu tvertni;

3.1.7.  pirms būves nodošanas ekspluatācijā noslēgt līgumu 

par sadzīves atkritumu savākšanu ar atkritumu apsaimniekoša-

nas uzņēmumu;

3.1.8.  regulāri pļaut zālāju, izņemot lauksaimniecības 

zemēs, ne retāk kā trīs reizes sezonā: no 10. līdz 20. jūnijam, no 

10. līdz 20. jūlijam un no 10. līdz 20. augustam;

3.1.9.  lauksaimniecības zemēs no-pļaut zālāju līdz katra 

gada 31. oktobrim;

3.1.10.  tīrīt iebrauktuves un pļaut zālāju gar tām; 

3.1.11.  apzāģēt un savākt kokus un krūmus gar ietvēm un 

brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju un transporta līdzek-

ļu pārvietošanās;

3.1.12.  izzāģēt un savākt sausos un bojātos koku un krūmu 

zarus;

3.1.13.  neuzkrāt būvgružus un atkritumus;

3.1.14.  nodrošināt namīpašumu fasāžu (t.sk. logu, durvju, 

balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu kārtību un tīrību;

3.1.15.  nepieļaut ielu piesārņojumu ar smilšu dubļiem un 

būvgružiem, izbraucot un iebraucot ar transporta līdzekli nekus-

tamajā īpašumā, būvlaukumā.

3.2.  Īpašniekam tā nekustamajam īpašumam vai lietotā-
jam lietošanā esošajam nekustamajam īpašumam pieguļošajā 
publiskā lietošanā esošajā teritorijā ir pienākums:

3.2.1.  saudzēt novada koplietošanas teritorijas labiekār-
tojumu (zālienu, ceļu un laukumu segumu, mazās arhitektū-
ras formas u.c.);

3.2.2.  savākt atkritumus;
3.2.3. regulāri pļaut zālāju (ne retāk kā trīs reizes sezonā: 

no 10. līdz 20. jūnijam, no 10. līdz 20. jūlijam un no 10. līdz 
20. augustam).

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam ievērot un veikt nepie-

ciešamos darbus.

Ādažu novada dome informē, 
ka 2009. gada 28. aprīļa domes sēdē tika pieņemti jauni saistošie noteikumi 

Nr.10 „Par vides sakoptības uzturēšanu Ādažu novada teritorijā”. 
Saistošo noteikumu 3. punkts nosaka:
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Astrīda Spilva,
redaktore

1941. gada 14. jūnijs ir viena no 
traģiskākajām un drūmākajām die-
nām Latvijas jaunāko laiku vēsturē. 
Diena, kad veikta pirmā Latvijas 
civiliedzīvotāju masu de portācija, 
kas skāra vairāk nekā 5000 ģimeņu, 
izmitināšanai svešatnes nebrīvē pa -
kļaujot 15443 cilvēkus. Salauzt cil-
vēka gribu, iznīcināt viņā pār liecību 
un ticību savai valstij, saviem ideā-
liem – tāds bija represiju plānotāju 
mērķis.

Ik gadu komunistiskā genocīda upuru 

atcerei veltīts piemiņas pasākums notiek 

arī Baltezera kapos, vietā, kur pēc iedzīvo-

tāju iniciatīvas pārapbedīti 1941. gada 

vasarā Baltezera krastā nošautie 130 „stūra 

mājas” pagrabos mocītie valsts neatkarības 

cīnītāji un civiliedzīvotāji. Ādažu novada 

domes organizētā svinīgā atceres pasāku-

ma ietvaros komunistiskā terora upuru 

piemiņai tika atklāts piemineklis „Ciešanu 

vārti”. Somijas pelēkajā granītā kaltā divus 

metrus platā un trīs metrus augstā skulp-

tūra, kas novietota uz  granīta postamen-

ta, organiski iekļaujas ainavā, izceļas kā 

gaišs akcents  un saskan ar bērzu pelēko 

baltumu. 

Tēlnieces Vijas Dzintares un arhitektes 

Irēnas Rubauskas veidotā pieminekļa 

„Ciešanu vārti” idejisko nozīmi ietver 

akmenī kaltie vārti loka formā. Loka 

priekšpusi iezīmē trīs sērojoši tēli, kas sim-

bolizē ģimeni, – tēvs, māte un bērns. 

Skulptūras loka forma norāda, ka pastāv 

gan dzīve, gan nāve. Izejot cauri vārtiem, 

atklājas skulptūras aizmugures daļā attēlo-

tā varavīksne. Tā simbolizē cilvēka dvēse-

les ieiešanu citā valstībā , kur tā kļūst 

atbrīvota un mūžībai apskaidrota. Aiz-

mugures daļa ir kā pretstats sērām priekš-

plānā, un katrs tajā var saskatīt savu skaid-

rojumu. Pieminekļa pamatnē iekalti Kārļa 

Skalbes vārdi „Aiz manis zeme, pilna 

sāpju”. 

– Tomēr cerības gaismu sāpju ceļā 

dzejnieks saskata, rakstot turpmākās rin-

das, kas saskan ar piemineklī pausto tēl-

niecisko domu: „Un saulei uzvilkts loks, 

es mirdzu caurstrāvots.”, – paskaidro pie-

minekļa autore Vija Dzintare. – Ceru, ka 

pieminekļa tēlainība sniegs emocionālu 

pārdzīvojumu, saviļņojot cilvēku sirdis, 

un piemineklis paliks atmiņā kā sāpju 

caurausts, tomēr gaišs tēls, kas atgādinās 

par mūsu tautas traģiskajām vēstures lap-

pusēm.

Pieminekļa pakājē novietota jauna 

melnā marmora plāksne ar Baltezerā 

noslepkavoto komunistiskā terora upuru 

vārdiem. Uz plāksnes īpašas atzīmes ir pie 

Lāčplēša ordeņa kavalieru vārdiem. 

– Kapu pieminekļi nav tikai cilvēka 

sāpju izteicēji. Tie drīzāk cerības simboli, 

paužot ticību cilvēka gara nemirstībai, tam 

gaišumam un darbu veikumam, kas paliek 

pēc aiziešanas no šīs saules. Komunistiskā 

terora upuru memoriāla skulptūra ir arī 

ciešanu un traģisku pārdzīvojumu simbols. 

Nomocīto dvēseles, kas caur vārtiem pa 

varavīksnes loku aiziet mūžības ceļā, pava-

da sērojošas cilvēku figūras – ģimene kā 

simbols tam, ka vardarbības sekas skar arī 

nākotnes paaudzes. Kā varavīksnes loks 

skulptūra ir gaišs apliecinājums dvēseles 

mūžībai un tās nezūdošajai vietai cilvēku 

atmiņā. Varavīksne jeb pusloks ir apļa tur-

pinājums, otra, neredzamā, puse liec loku 

viņsaulē jeb pagātnē. Šajā saulē mestais 

loks sniedz priekšstatu par tagadnes un 

pagātnes savstarpējo saikni. Skulptūras 

līnijas un formas vērstas uz zemi un savu-

kārt nāk no zemes, no viņpasaules. Līniju 

ritmam savstarpēji iedarbojoties, rodas 

enerģisks strāvojums, kas ar savu vēstījumu 

tiecas nākotnē, – uzsvēra Vija Dzintare, 

atzīstot, ka viņai kā vecāka gadagājuma 

„Ciešanu vārti”
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Pēteris Balzāns 14. jūnija piemiņas pasākumā

Tēlniece Vija Dzintare un arhitekte Irēna Rubauska
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cilvēkam bijis vieglāk izveidot pieminekli 

padomju represijās cietušajiem, jo „izjūtas 

pret šiem notikumiem ir gluži personiskas 

un līdzi izdzīvotas”.

Pieminekli atklājot, Ādažu novada 

domes priekšsēdētājs Normunds Breidaks  

pateicās tā veidotāju komandai, vēlēja 

visiem klātesošajiem, īpaši jauniešiem, 

mūžīgi sargāt Latviju un latviešu tautu.

– Pieminekļi ir jāveido, jo šodienas 

politiskajā situācijā arvien vairāk cilvēku 

un politisko spēku vēlas pārrakstīt vēsturi, 

– N. Breidaks atgādināja. – Bet, kamēr ir 

dzīvi tie , kas atceras, kāds bija 1941. gads, 

represijas un deportācijas, šie vēstures 

fakti ir jāceļ gaismā un par tiem jāstāsta 

mūsu bērniem, lai nekad mūžā nevienam 

neienāktu prātā kaut ko tamlīdzīgu atkār-

tot pret latviešu tautu.

– Ik gadu 14.jūnijā ierodamies Balt-

ezera kapsētā, lai pieminētu un atcerētos 

komunistiskā terora upurus un pagājušās 

represijas. Bet šogad šī diena ir īpaša. 

Daudzus iepriekšējos gadus solīju, ka šeit 

būs skaists piemineklis bojāgājušajiem un 

atgādinājums dzīvajiem par to, ko mūsu 

tauta ir pārdzīvojusi. Tagad solītais izpil-

dīts, – savu aizkustinājumu, uzrunājot 

klāt esošos, ar grūtībām valdīja Ādažu 

no vada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Pēteris Balzāns, kurš memoriāla izveides 

ideju balstījis un virzījis kopš tās rašanās 

brīža.

Vietā, kur Baltezera kapos atklāja pie-

minekli „Ciešanu vārti”, ir apglabāti 1941. 

gada jūnija beigās bez tiesas sprieduma pēc 

Latvijas PSR valsts drošības tautas komi-

sāra Semjona Šustina pavēles nogalinātie 

130 „sociāli bīstamie elementi”. Tie bija 

visdažādāko aprindu cilvēki –skolotāji, 

juristi, armijas virsnieki, aizsargi, policisti 

un citi. Slepkavošana notika Baltezera 

mežā aiz kādas pamestas ezermalas vasar-

nīcas, kurā savu bāzi 1941. gadā bija ierī-

kojuši čekisti. Precīzs šajā vietā nonāvēto 

skaits nav zināms. Upuru ekshumācija 

Baltezera mežā notika 1941. gada jūlija 

beigās. Tad tos arī pārapbedīja vairākās 

rindās Baltezera kapos. Sākotnēji apbedī-

jumam bijis kopīgs krusts un vēl koka 

krusts ar vārdu, uzvārdu un personas 

datiem katram upurim. Pēc 1944. gada 

par apbedījumu kā vienotu memoriālu 

neviens vairs nerūpējās, tomēr piederīgie 

turpināja kopt savu tuvinieku kapu kopi-

ņas. 80. gados te uzstādīja piemiņas zīmi, 

bet 1994. un 1995.gadā tika veikti plašāki 

rekonstrukcijas darbi.

Turpmāko notikumu gaitu restaurēju 

ar P. Balzāna palīdzību. Domu Baltezera 

kapos uzcelt pieminekli komunistiskā 

terora upuru piemiņai pirms trīs gadiem 

izteica LR Saeimas deputāts Leopolds 

Ozoliņš (ZZS), solot tā izveidi finansiāli 

atbalstīt. Izsludinātajā pieminekļa metu 

konkursā pirmo vietu ieguva tēlnieces 

Vijas Dzintares skulptūras ideja „Vārti”. 

Pieminekļa izveidei sākotnēji tika piešķirti 

28,8 tūkstoši latu. ZZS Saeimas frakcija 

piešķīra 5 tūkstošus, no valsts budžeta tika 

atvēlēti 15 tūkstoši, un 8,8 tūkstošus latu 

piešķīra Ādažu novada dome, iesaistījās 

arī individuālie ziedotāji. Kopš 2006. gada, 

kad tika sastādīta projekta tāme, straujās 

inflācijas dēļ paredzētās izmaksas krietni 

pieauga. Ar šādu situāciju projekta īsteno-

tāji nebija rēķinājušies. Pieminekļa pabeig-

šanai un uzstādīšanai pietrūka vēl 15 000 

latu. 

– Mēs vērojām, kā līdzekļu trūkuma 

rezultātā aizkavēto darbu izmaksas pieau-

ga ar katru dienu. Bija skaidrs – jo ilgāk 

piemineklis nebūs pabeigts, jo dārgāk tas 

izmaksās nākotnē, – stāsta P. Balzāns.

„Daugavas Vanagu” Toronto nodaļas 

Kanādā un Saeimas deputātu saziedotie 

līdzekļi pilnīgai darbu pabeigšanai izrādī-

jās nepietiekami, un, koptāmei sasniedzot 

60000 latu, Ādažu novada dome  nolēma 

piesaistīt Eiropas Savienības finansējumu. 

2008. gada 1. oktobrī Izglītības audio-

vizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras 

programmas „Eiropa pilsoņiem” 4. darbī-

bas „Aktīvi Eiropas piemiņas pasā ku-

mi”/”Active European Remembrance” 

ietvaros tika uzsākts projekts „Ciešanu 

vārti”. Tā galvenais mērķis ir veicināt dar-

bības, diskusijas un pārdomas par Eiropas 

iedzīvotājiem un demokrātiju, kopīgo vēs-

turi un kultūru, vienlaikus saglabājot pie-

miņu par pagātni. Projektu īstenojot, 

veiksmīgi pabeigta Komunistiskā terora 

upuru piemiņas vietas sakārtošana Balt-

ezera kapu teritorijā, Ādažu vidusskolā 

notikušas informatīvas lekcijas par Otrā 

pasaules kara notikumiem un sekām. 

Memoriālā ansambļa atklāšanas pasākums 

projektu noslēdza. Sakarā ar pieminekļa 

izveidi tika veikta arī apbedījuma vietas 

rekonstrukcija – uzstādīti jauni krusti, 

izveidots zālājs un apstādījumi.

Lai varētu droši raudzīties nākotnē, 

mums ir skaidri jāzina, kas ar mums noti-

ka nesenajā pagātnē. „Ciešanu vārti” ir  

notikušā atgādinājums un viena no skais-

tākajām šāda veida piemiņas vietām.

ATPŪTA 
pie Mazā 
Baltezera

Līga Ozola

„Makšķernieku klubs Pasaule” ir 
izveidots 1988. gadā, un tā dibinātājs 
ir Latvijā un arī ārpus valsts robežām 
sportistu aprindās labi zināmais 
Egons Simsons. Viņa īpašumā ir vai-
rāk nekā 200 uzvaras kausu, godalgu 
un apbalvojumu. Pasaules čempions 
zemledus makšķerēšanā un pasaules 
eksčempiona titula ieguvējs spinin-
gošanā aktīvi cīnās par valsts ūdens-
krātuvju un zivju aizsardzību. Patei-
coties viņa neatlaidībai un darba 
sparam, Mazais Baltezers, kura kras-
tā atrodas nesen kā apmeklētājiem 
durvis vērušais viesu nams „Eiropa”, 
ir kļuvis par ūdenskrātuvi, kur aiz-
liegts pārvietoties ar motorlaivām un 
kuģiem, tādēļ tur valda pasakains 
miers un klusums.

Arī Ādažu novada dome jau vairāk 
nekā 10 gadus ir atbalstījusi „Mak-
šķernieku kluba Pasaule” intereses 
zivju aizsardzības jomā. Katru gadu 
Baltezerā tiek ielaisti vairāki tūkstoši 
zandartu un līdaku mazuļu.

Klubā šobrīd ir aptuveni 50 dalīb-
nieku, kas regulāri piedalās makšķerē-
šanas sacensībās. Bet, kad godalgotās 
vietas ir noskaidrotas un medaļas 
pasniegtas, asociācijas prezidents 
Egons Simsons aicina dalībniekus 
ieturēt gardu maltīti jaunatklātā viesu 
nama „Eiropa” restorānā.

„Makšķernieku klubs Pasaule” un 
viesu nams „Eiropa” pie Mazā Balt-
ezera  piedāvā Jums  labiekārtotus un 
omulīgus divstāvu namiņus neaizmirs-
tamai atpūtai pašā ezera krastā, laivu 
nomu, banketu zāli, kā arī visām gau-
mēm piemērotu ēdienu un dzērienu 
klāstu. Papildus, par īpaši iepriecinošu 
cenu, aicinām arī  pusdienu maltīti 
ie turēt pie mums darba dienās no 
pl.12.00 līdz 15.00. Info pa tālruni 
26034062, Līga. 
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Jūlijā jubileju svin
95 gadu jubileju svin

Tatjana Siliņa
80 gadu jubileju svin

Raisa Kļevcova
Elza Mitriķe

Ivans Novikovs
75 gadu jubileju svin

Maigonis Arnolds Bērziņ�
Andrejs Lotko
Feliks Olenin

70 gadu jubileju svin

Pēteris Briedis
Gennady Likhachev

Augustā jubileju svin  
90 gadu jubileju svin

Broņislava Pavlovska
85 gadu jubileju svin

Agafija Bogdanova
Genovefa Kikuste

Zinaīda Romanova

80 gadu jubileju svin

Spodra Apsīte
Ivans Kuzņecovs

Vladimirs Lukijani�ens
Berta Ozoliņa
Anna Timma

75 gadu jubileju svin

Valdis Leflers
Janīna Līde

70 gadu jubileju svin

Aisma Smaida Barkāne
                                                               

Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
jūlija un augusta mēne�a jubilāriem !

Sludinā�umi
Š.g. 8. augustā plkst. 13.00 Ikšķilē notiks 
Latvijas Republikas politiski represēto 

personu SALIDOJUMS. 

Izbraukšana no Ādažu kultūras nama plkst. 11.00.

Sīkāka informācija pa tālruni 29559638.

ĀDAŽU INFORMĀCIJAS CENTRS 
sniedz izziņas par Ādažu novada uzņēmumiem un 

iestādēm pa tālruni 67996500

BŪVVALDE INFORMĒ!

Lai izvietotu reklāmu autobusu pieturvietās, 
atbilstoši noteikumiem nr. 8 (27.02.2007.), nr.16 
(26.05.2009). „Grozījumi saistošajos noteikumos 
nr. 8 „Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 

Ādažu novada teritorijā”” 
nepieciešams saskaņojums ar Ādažu novada arhitekti. 

Pretējā gadījumā, pamatojoties 
uz Administratīvo pārkāpumu kodeksu, 

tiks sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols.

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji!

Politiskā partija „Rīgas apriņķa novadu apvienība” izsaka lielu pateicību visiem, 
kas šī gada 6. jūnija pašvaldību vēlēšanās nodeva savu balsi par mums.

Apzināmies, ka lielā uzticība, ko sniedzāt mums (65,21 %),  un iegūtās 11 deputātu vietas 
Ādažu novada domē ir ne tikai mūsu iepriekšējā veikuma novērtējums, tā arī uzliek milzīgu atbildību 

nākamajos četros gados strādāt godīgi un mērķtiecīgi Ādažu novada iedzīvotāju labā!

Sirsnīgs paldies!
P/p „RANA” vārdā  Normunds Breidaks


