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Ādažu pašvaldības policija uzsĀkusi darbu
Oskars Feldmanis,
Ādažu pašvaldības policijas 
priekšnieks

Ir noslēdzies pirmais mēnesis, kopš 
2012. gada 1. jūnijā darbu uzsāka Ādažu 
pašvaldības policija, kuras pamatfunkcija 
ir aizsargāt personu dzīvību, veselību, tie-
sības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un 
valsts intereses no noziedzīgiem un citiem 
prettiesiskiem apdraudējumiem. Ādažu 
pašvaldības policija ir Ādažu novada 
domes iestāde, kas darbojas Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā. Tās darbību 
nosaka 2012.gada 24.aprīļa apstiprinātais 
„Ādažu pašvaldības policijas nolikums”. 
Ādažu pašvaldības policijas priekšnieks ir 
Oskars Feldmanis, pašvaldības policijā 
strādā četri kārtībnieki, astoņi inspektori 
un divi vecākie inspektori, kas tika pie-
ņemti darbā, izturot lielu kandidātu atlasi, 
un no kuriem lielākā daļa ir Ādažu nova-
da iedzīvotāji. Ādažu pašvaldības policijai 
ir divas trafarētas automašīnas, ar kurām 
tiek veikta patrulēšana. Uzsākot darbību, 
Ādažu pašvaldības policija tikās ar Valsts 
policijas pārstāvjiem, Militārās policijas 
pārstāvjiem, NBS pārstāvjiem, lai vienotos 
par kopīgas sabiedriskās kārtības un dro-
šības uzturēšanu Ādažu novadā.

Ādažu pašvaldības policija jebkurā 
diennakts laikā reaģē uz iedzīvotāju 
sūdzībām un lūgumiem pēc palīdzības. 
Pirmajā darba mēnesī patruļu prioritāte 
bija cieši saistīta ar iedzīvotāju sūdzī-
bām  – trokšņošanu, alkohola lietošanu 
un sadzīves skandāliem, jo tieši vasaras 
un rudens periodā iedzīvotāji visvairāk 
sūdzas par jauniešiem, kas pagalmos 
trokšņo, lieto alkoholu un veic tamlīdzī-
gus pārkāpumus. Trokšņi, sīkais huligā-
nisms, alkohola lietošana – tie ir būtis-
kākie un traucējošākie faktori godprātī-
gajiem novada iedzīvotājiem. Tika reģis-
trēti arī daudzi izsaukumi par klaiņojo-
šiem dzīvniekiem. Pirmajā mēnesī ir 

sastādīti vairāki administratīvie pārkāpu-
ma protokoli par nelikumīgu iekļūšanu 
militārajos objektos, ugunskuru kurinā-
šanu neatļautās vietās, automašīnu apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu neievēro-
šanu, Latvijas Valsts karoga nepacelšanu 
noteiktajās dienās, kā arī viens protokols 
par personu apliecinošu dokumentu 
nolaidīgu glabāšanu. Pašvaldības polici-
jai ir arī deleģētas funkcijas veikt kontro-
li par ceļu satiksmes noteikumu ievēro-
šanu. 

Ādažu pašvaldības policija ir aizvadīju-
si pirmos lielos svētkus – Līgo vakaru un 
Jāņu dienu. Pēc pašvaldības policijas 
datiem no 23. jūnija pēcpusdienas līdz 24. 
jūnija rītam tika saņemti un apkalpoti 
tikai 8 izsaukumi, kas lielākoties saistīti ar 
konfliktsituācijām ģimenēs, pārlieku alko-
hola lietošanu un dažu personu nogādāša-
nu dzīvesvietā.

Papildus sabiedriskās kārtības nodroši-
nāšanai Līgo svinēšanas pasākumu norises 
vietā Līgo laukumā pašvaldības policija 

patrulēja pastiprinātā režīmā, kā rezultātā 
Līgo vakars un Jāņu diena tika aizvadīta 
mierīgi. Par sabiedriskās kārtības traucē-
šanu tika aizturētas un nogādātas 
Saulkrastu policijas iecirknī divas perso-
nas, no kurām viena atradās Valsts polici-
jas meklēšanā.

Kopumā jūnijā Ādažu pašvaldības poli-
cijai ir bijuši 118 ziņojumi un izsaukumi 
no iedzīvotājiem, ir saņemti vairāki iesnie-
gumi un ierosinātas 23 administratīvās 
lietvedības.

Ādažu pašvaldības policija aicina visus 
iedzīvotājus būt aktīviem savā novadā un 
informēt par likumpārkāpumiem. 
Vēlamies pierādīt, ka policija ir gaidīts 
sabiedrotais, pie tam tās darbam nav 
represīvs, bet preventīvs mērķis.

Atgādinām, ka Ādažu pašvaldības poli-
cija atrodas Depo ielā 2 un jebkurā dien-
nakts laikā reaģē uz iedzīvotāju sūdzībām 
un lūgumiem pēc palīdzības. Pašvaldības 
policijas diennakts tālruņi 67997005, 
27762020. 

Ādažu pašvaldības policijas darbinieki – kārtībnieks Agris Šauriņš, vecākais 
inspektors Artūrs Šmaukstelis, vecākā inspektore Andra Veipa, policijas priekšnieks 
Oskars Feldmanis, inspektors Aleksandrs Moisejenkovs, inspektors Juris Neimanis
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Ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 26. jūnijā

Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

�� Par Ādažu novada pašvaldības 2011.gada publiskā pārska-
ta apstiprināšanu 

Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2011.gada 
publisko pārskatu un to publicēt domes mājas lapā www.adazi.lv, 
nosūtīt elektroniski LR VARAM un izvietot tā kopiju Ādažu 
novada domes Informācijas centrā publiskai pieejamībai.

 
�� Par sabiedrisko apspriešanu

Dome nolēma nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 
„Jaunparks” (kad.apz. 8044  007  0003) detālplānojuma 1. redak-
ciju.

�� Par pilnvarojumu sniegšanu Ādažu pašvaldības policijai    
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, likuma „Par policiju” 19.panta piekto daļu, 
Ministru kabineta 02.05.2007. Noteikumu Nr. 295 „Noteikumi 
par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos”(turpmāk Noteikumi 
Nr.295) 37.2. apakšpunktu, Ministru kabineta 22.12.2009. notei-
kumu Nr.1498 „Makšķerēšanas noteikumi” 36. punktu, Ādažu 
pašvaldības policijas Nolikumu, Ādažu novada dome nolēma piln-
varot Ādažu pašvaldības policiju veikt kontroli pār Noteikumu 
Nr.295 un Nr.1498 ievērošanu Noteikumos Nr.295 un Nr.1498 
noteiktā kārtībā un apjomā. 

 
�� Dome izskatīja citus juridisko un fizisko personu iesnie-

gumus un pieņēma lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lēmu-
mu tekstu var iepazīties Ādažu novada mājas lapā 
www. adazi. lv.  

Ādažu novada domes laikraksts 
„Ādažu Vēstis”

2012. gada 15. jūlijs
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440

Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900

e-pasts: adazu_vestis@one.lv
astrida.spilva@adazi.lv

www.adazi.lv 

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.

paziņojums  
par detĀlplĀnojuma  

1.redakcijas  
sabiedrisko  
apspriešanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2012.gada 26. jūni-
ja sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.9 § 1.1.), ir uzsākta 
detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana īpašu-
mam „Jaunparks”, Ādažu ciemā, Ādažu novadā. Sabiedriskās 
apspriešanas laiks no 2012.gada 27.jūlija līdz 24.augustam, 
un šajā periodā detālplānojuma 1. redakcija būs izstādīta 
Ādažu novada būvvaldes telpās. Sabiedriskās apspriešanas 
sanāksme notiks 20.augustā plkst. 16.00 Ādažu novada 
būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33A, Ādažos. Rakstiskus 
priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var 
iesniegt Ādažu novada domē no 2012.gada 27.jūlija līdz 
24.augustam, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, 
bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrā-
cijas Nr.  

paziņojums  
par detĀlplĀnojuma 
izstrĀdes uzsĀkšanu

Ādažu novada dome saskaņā ar Ministru kabineta 
06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības terito-
rijas plānošanas noteikumi” 61.punktu 2012.gada 29.maijā ir 
pieņēmusi lēmumu Nr.7§ 1.1.1. par nekustamā īpašuma 
Aizstrautu ielā 2 detālplānojuma izstrādes uzsākšanu. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju ir apstiprināts pašvaldības 
teritorijas plānotājs S.Grīnbergs. Detālplānojuma izstrādāša-
nas mērķis – pamatot zemesgabala (kad.apz. 8044 011 0136) 
sadalīšanu. Rakstiskus ierosinājumus un priekšlikumus var 
iesniegt Ādažu novada būvvaldei trīs nedēļu laikā no paziņo-
juma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un laikraks-
tā „Ādažu Vēstis”, norādot: fiziskām personām – vārdu, 
uzvārdu un adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģis-
trācijas numuru un juridisko adresi. Visas ieinteresētās perso-
nas ar jautājumiem un priekšlikumiem var vērsties Ādažu 
novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, LV-2164, apmek-
lētāju pieņemšanas laiks pirmdienās plkst. 10.00 – 13.00; 
plkst. 14.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 8.00 – 13.00; 
plkst. 14.00 – 17.00.  
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Ādažos apstĀdījumiem ir nĀkotne
guntis Porietis, 
Ādažu novada domes  
izpilddirektors

Vairāki iedzīvotāji novada domei ir 
uzdevuši jautājumu – vai Ādažos ir 
apstādījumi? Ir, bet ļoti pieticīgi. Esošo 
apstādījumu pilnveidošana pēdējo gadu 
laikā vairāku objektīvu iemeslu dēļ nav 
bijusi prioritārs pašvaldības pasākums. 
Pirmkārt, par daudz svarīgākām bija 
noteiktas sociālā atbalsta, satiksmes 
infrastruktūras, izglītības un kultūras 
jomas. Otrkārt, daudzi zemes īpašumi, 
kas robežojas ar publisko infrastruktūru, 
nepieder pašvaldībai. Un, treškārt, līdz 
šim nav bijis izstrādāts pārdomāts plāns 
apstādījumu ierīkošanai. 

Novadā ir neapbūvētas vietas, kas lielis-
ki iederētos kā publiski skvēri un zālieni 
ar glītiem celiņiem, soliņiem un ziedošu 
augu dobēm. Vistuvāk realizācijai ir Līgo 
laukuma apkārtnes izbūve un iekopšana, 
ko plānots veikt dažu tuvāko gadu laikā. 
Laukums ir kļuvis par tradicionālu dažādu 
pasākumu norises vietu, taču ar lieliem 
kokiem un nopļautu zāli vien ir par maz. 
Lai šo vietu padarītu patiesi funkcionālu, 
ir izstrādāts attīstības projekts, ko pare-
dzēts realizēt 4 kārtās par 190  000 LVL 
kopsummā. Laukums būs labi izgaismots, 
ar lietusūdens novadīšanas sistēmu, skatu-

vi un ainaviskiem risinājumiem un kļūt 
par skaistu, apmeklētājiem brīvi pieejamu 
atpūtas vietu.

Ar vienu pašu Līgo laukumu vien 
nepietiks. Ja šogad iedalīto pašvaldības 
budžeta līdzekļu apjoms nodrošina vien 
zālienu pļaušanu un ziedu vāžu uzturēša-
nu, tad nākošajos gados vēlams vairāk 
līdzekļu un darba veltīt tieši ainaviskās 
vides pilnveidošanai. Pašvaldība plāno 
vasarā organizēt metu konkursu teritorijas 
apzaļumošanai, kā arī novada apzaļumoša-
nas koncepcijas izstrādi, iesaistot arī nova-
da iedzīvotājus un ainavu dizaina speciā-
listus. Koncepcija tiks nodota deputātu 
vērtēšanai šī gada rudenī, lai vēl 2013.gada 
budžeta projekta sagatavošanas gaitā varē-
tu ieplānot nepieciešamos finanšu līdzek-
ļus iecerēto pasākumu uzsākšanai.

Ādažu novada mērogā ar sakoptību 
pašvaldības objektos vien ir par maz. Ir 
daudz privātmāju, viensētu, daudzdzīvokļu 
ēku, saimniecisku un publisku teritoriju, 
kuru īpašnieki velta laiku, darbu, naudu un 
izdomu, lai padarītu sava īpašuma teritori-
ju par glītu un tīkamu vietu gan sev, gan 
citiem. Pašvaldībai ir nodoms iedibināt 
ikgadēju balvu par pievilcīgi iekārtotām un 
labi koptām teritorijām dažādās īpašumu 
kategorijās, lai veicinātu vides sakopšanu 
un publiski atzīmētu labākos piemērus.

Bet kas notiek tagad tur, aiz loga? 
Nekas liels un īpašs. Par esošo budžeta 

naudu tiek uzturētas ziedu vāzes un pļau-
ta zāle. Kamēr esošās vāzes ar ziedu stādī-
jumiem ir bez vizuāliem defektiem un 
pilda savu pamatfunkciju, tās atradīsies 
tur, kur atrodas. Neiesim taču labu mantu 
nest uz izgāztuvi – galu galā tā tika pirkta 
par nodokļu maksātāju naudu... Viena 
joma gan ir kļuvusi nedaudz labāka – 
zālienu pļaušana. Ja 2011.gadā izsludinā-
tais iepirkuma konkurss zālienu uzturēša-
nai beidzās bez rezultāta (lielajiem pļāvē-
jiem mazie Ādaži nebija pievilcīgi – vairāk 
nekā 20 ha mazu zemes gabalu lielos attā-
lumos, sarežģīts reljefs, augsta pašizmak-
sa), tad šogad uz pļaušanu pieteicās 2 
uzņēmumi, no kuriem viens jūnija mēnesī 
demonstrēja spēju uzturēt zāles garumu 
līdz 10 cm. Diemžēl šim deķim ir daudz 
ielāpu – novada teritorija ir ļoti sadrum-
stalota starp pašvaldību un daudziem īpaš-
niekiem, tāpēc aizaugušo platību saimnie-
kus nākas pārliecināt gan ar vārdu, gan ar 
latu.

Apstādījumu joma novadā nav atstāta 
pašplūsmā. Pašvaldībā šis jautājums ir 
dienaskārtībā un deputātu kontrolē. Mēs 
aicināsim novada patriotus ar savām 
zināšanām un padomu bez atlīdzības un 
savtīgas intereses iesaistīties apstādījumu 
koncepcijas sagatavošanā. Ceram, ka 
kopīgiem spēkiem dažu gadu laikā spē-
sim savu novadu padarīt košāku un tīka-
māku. 

Ādažu evaņģēliski luteriskĀ draudze  
aicina uz ceturto „draudzes dienu” 21. jūlijĀ

Stiprinot mūsu draudzes tradīcijas, arī 
šogad aicinām Jūs ar ģimenēm un drau-
giem 21. jūlijā no plkst. 14.30 piedalīties 
Baltezera baznīcas nu jau pēc kārtas cetur-
tajā „Draudzes dienā”. 

Baltezera baznīcas telpās un plašajā 
baznīcas dārzā notiks pasākums visai 
ģimenei ar spēlēm un nodarbībām maza-
jiem, lekcijām un konkursiem, un plašu 
kristīgo grāmatu galdu pieaugušajiem. 
Priecēs dzīvā mūzika, kā arī mazākajiem 
dalībniekiem būs sarūpētas piepūšamās 
atrakcijas. 

Pasākuma programmā paredzēts
l  Svētbrīdis, ar kuru tiks atklāta 

„Draudzes diena”
l Senās mūzikas koncerts

l  Biedrības „Īsta mīlestība gaida” lek-
cija par laimīgas ģimenes veidošanu

l Sadraudzība
l Kopīgs „Draudzes dienas” mielasts
„Draudzes dienas” laikā būs pieejamas 

darbnīcas kā bērniem, tā arī pieaugušajiem 
– zīda apgleznošana, filcēšana un putnu 
būrīšu darināšana. 

Mīļi gaidīti ir gan visi mūsu draudzes 
locekļi, gan arī Ādažu un Baltezera apkārt-
nes iedzīvotāji, kas vēlas vairāk iepazīt 
mūsu draudzi un baznīcas dzīvi, kā arī 
ikviens, kam Jūs vēlat to pašu, ko mūsu 
dievnamā, dievkalpojumos un ticībā esat 
saņēmuši Jūs.

Visus interesentus lūdzam pieteikties 
iepriekš, lai savlaicīgi varam sagādāt visu 

nepieciešamo pasākuma veiksmīgai norisei.  
Pieteikties var līdz 18.jūlijam, atsūtot pie-
teikumu uz e-pasta adresi info@baltezera-
baznica.lv, zvanot Daigai pa tālruni 
29112951.

Protams, ja „Draudzes dienā” piedalī-
ties nolemsiet pēdējā brīdī, arī tad mēs ļoti 
Jūs gaidīsim. 

Vēlamais ziedojums Baltezera baznīcas 
„Draudzes dienā” ir no 3 LVL par vienu 
pieaugušo, protams, ja Jums ir iespēja zie-
dot vairāk draudzes dienas organizēšanai, 
būsim Jums pateicīgi. 

Informācija par draudzes aktualitātēm  
arī mājas lapā:  

www.baltezerabaznica.lv 
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          noteikumi nr. 18 

apstiprināti Ādažu novada domes 2012. gada 29. maija sēdē, protokols nr.7§6.1

Grozījumi Ādažu novada domes 25.01.2011. saistošajos noteikumos nr.2 
„saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības līdzFinansējumu 

pirmsskolas izGlītības ieGuvei privĀtĀs pirmsskolas izGlītības iestĀdēs”

paskaidrojuma raksts

paskaidrojuma raksta sadaļas norĀdĀmĀ inFormĀcija 

1. projekta nepieciešamības pamatojums 

1.1. Likuma „par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, pirmsskolas un skolas 
vecuma bērnu nodrošināšanu ar vietām mācību un audzināšanās iestādē atbilstoši  
izglītības likuma 17. panta 1. daļas un 5. daļas nosacījumiem, kas nosaka pašvaldības 
pienākumu nodrošināt bērniem, kuru dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, iespēju iegūt pirmsskolas izglītību bērna dzīvesvietai tuvākajā izglītības 
iestādē un uz savstarpēju līgumu pamata paredz iespēju piedalīties privāto izglītības 
iestāžu finansēšanā. 

1.2. Vispārējās izglītības likuma 21. pants, kas stājās spēkā ar 2011. gada 3. augustu, nosaka, 
ka vietējās pašvaldības savā administratīvajā teritorijā nodrošina vienlīdzīgu pieeju 
pirmsskolas izglītības iestādēm bērniem no pusotra gada vecuma, kas nozīmē, ka 
pašvaldībai jānodrošina vienādi apstākļi visiem bērniem no pusotra gada vecuma, kas 
deklarēti pašvaldības administratīvajā teritorijā, neatkarīgi kādu izglītības iestādi bērns 
apmeklē. 

2. īss projekta satura izklāsts 

2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus privāto pirmsskolas izglītības 
iestāžu izglītojamiem izriet no likuma „par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.
punkta, 41.panta pirmās daļas 1.punkta, 43.panta pirmās daļas 13.punkta. 

 2.2. saistošo noteikumu mērķis ir palielināt līdzfinansējumu līdz Ls 100 par audzēkņiem, 
kuru dzīvesvieta deklarēta Ādažu administratīvajā teritorijā un kuri apmeklē licencētu 
privāto izglītības iestādi ar 2012. gada 1. augustu. 

3. informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu   

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai 2012. gadā netiek prognozēta palielināta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 
institūcijas, darba vietas. 

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

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada 
administratīvajā teritorijā deklarētie pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. 

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, uzlabojot 
administratīvajā teritorijā pirmsskolas izglītības pieejamību. tiesiskais regulējums radīs 
iespējas vairāk bērniem apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi no pusotra gada 
vecuma un nodrošinās vienlīdzīgu pieeju pirmsskolas izglītības iestādēm. 

4.3. saistošo noteikumu īstenošanai var būt tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā, jo noteikumu projekts rada lielākas iespējas bērnu vecākiem 
atgriezties darba tirgū. 

5. informācija par administratīvajām procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 
novada dome. 

5.2. saistošo noteikumu projekts nemainīs privātpersonai veicamās darbības līdzfinansējuma 
saņemšanai. 

6. informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. nav attiecināmas. 

izdoti saskaņā ar lr likuma „par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo daļu 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 25.janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašval-
dības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirms-
skolas izglītības iestādēs” šādu grozījumus:

1.1. Izteikt Noteikumu 3. punktu šādā redakcijā: 

„3. Līdzfinansējuma apmērs ir LVL 100.00 (viens simts latu) 
mēnesī par vienu bērnu.” 

1.2. Svītrot noteikumu 5.3.; 10.3.; 10.4. apakšpunktus. 
2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012.gada 1.augustu. 
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noteikumi nr. 19

apstiprināti Ādažu novada domes 2012. gada 29. maijā sēdē, protokols nr.7§6.2

saistošie noteikumi  
par vienreizēju pabalstu politiski represētĀm personĀm 2012. GadĀ

paskaidrojuma raksts

paskaidrojuma raksta sadaļas norĀdĀmĀ inFormĀcija

1.  projekta nepieciešamības pamatojums
1.1. Likuma „par pašvaldībām” (turpmāk - likums) 15.panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka 

pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.
1.2. noteikumu projekta mērķis ir sniegt materiālu atbalstu politiski represētajām personām.

2. īss projekta satura izklāsts

2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 43.panta trešās daļas, kas 
nosaka, ka dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

2.2. noteikumu projekts paredz vienreizēja pabalsta piešķiršanu 50 Ls apmērā politiski represētajām 
personām 2012.gadā.

3. informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. projekta īstenošanai pašvaldības 2012. gada budžetā ir apstiprināti 3000 Ls. 
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 

institūcijas, darba vietas.

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

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir pašvaldības iedzīvotāji – 
politiski represētās personas.

4.2. uzņēmējdarbības vidi projekts neietekmēs.

5. informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada 
domes sociālais dienests.

5.2. saistošo noteikumu projektā noteiktas administratīvās procedūras privātpersonai un veicamās 
darbības pabalsta saņemšanai.

6. informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. nav notikušas.

izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ādažu 
novada pašvaldība izmaksā vienreizēju 
pabalstu politiski represētajām personām 
2012.gadā.

1.2. Pabalsta izmaksas mērķis ir, atzīmē-
jot Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienu 2012.gada 18.novembrī, sniegt 
materiālu atbalstu politiski represētajām 
personām.

1.3. Tiesības saņemt pabalstu ir politiski 
represētajām personām, kuru deklarētā 
pamata dzīvesvieta ir Ādažu novada admi-
nistratīvajā teritorijā.

II. Pabalsta apmērs
2.1. Pabalsta apmērs vienai personai ir 

50 latu.
2.2. Pabalsts tiek izmaksāts no sociālajai 

palīdzībai paredzētajiem Ādažu novada 
pašvaldības budžeta līdzekļiem.

III. Pabalsta piešķiršanas un izmaksā-
šanas kārtība

3.1. Ādažu novada domes Sociālais die-
nests pēc tā rīcībā esošajām ziņām sastāda 
un aktualizē politiski represēto personu, 
pabalsta saņēmēju sarakstu (turpmāk – 
saraksts). 

3.2. Personai, kura atbilst noteikumu 
nosacījumiem, bet nav iekļauta sarakstā, 
jāvēršas Ādažu novada domes Sociālajā die-
nestā, uzrādot personu apliecinošu doku-
mentu un politiski represētās personas 
apliecību. 

3.3. Pabalsti sarakstā iekļautajām perso-
nām tiek izmaksāti laika periodā no 2012.
gada 1.novembra līdz 2012.gada 21.decem-
brim skaidrā naudā Ādažu novada domes 
kasē (pirmdienās, trešdienās un ceturtdie-
nās kases darba laikā). 

3.4. Pēc personas rakstiska lūguma 
pabalsts var tikt izmaksāts bezskaidras nau-
das norēķinu veidā, to pārskaitot uz perso-
nas norādīto bankas kontu.

3.5. Ja kāda no sarakstā iekļautajām 
personām objektīvu iemeslu dēļ nav varē-
jusi saņemt pabalstu 3.3. punktā noteikta-
jā termiņā, pieļaujams, ka pabalstu var 
saņemt arī pēc minētā termiņa beigām, 
bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 1.febru-
ārim.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsū-
dzēšanas kārtība

4.1. Sociālā dienesta pieņemtos lēmu-
mus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ādažu 
novada domes Administratīvo aktu strīdus 
komisijā.

4.2. Ādažu novada domes Administra-
tīvo aktu strīdus komisijas pieņemto lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Ādažu Vēstis”. 
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tĀds ir skolas Gads
Dace Dumpe,
Ādažu vidusskolas direktore

No asterēm, gladiolām un pīlādžu ogu 
oranžajiem ķekariem septembrī līdz ievzie-
du baltumam un izlaidumiem jūnijā – tāds 
ir skolas gads, un, gaidot nākamo darba 
cēlienu, Ādažu vidusskola atskatās uz pada-
rīto.

Ir gandarījums par skolēnu un skolotāju 
kopīgi veikto darbu. 2011./2012. m.g. 
noslēgumā 180 skolēniem jeb 19% no visa 
skolēnu skaita vidējais mācību sasniegumu 
vērtējums bija 8 balles un vairāk un viņi tika 
apbalvoti ar vidusskolas Atzinības rakstu par 
augstiem sasniegumiem mācībās.

Aizvadītā mācību gada laikā skolēni pie-
dalījās dažādās mācību priekšmetu olimpi-
ādēs, uzrādot augstus rezultātus ne tikai 
skolā un Pierīgas novadu apvienībā, bet arī 
valsts mērogā: 

Latvijas Valsts 62. matemātikas olimpi-
ādē 2. vieta Ilgai Līgai Ramatai (9.a klase), 
skolotāja Sarma Jēkabsone;

Valsts angļu valodas nacionālajā olimpi-
ādē 2. vieta Jānim Rožukalnam (11.b klase), 
skolotāja Linda Kalniņa;

Latvijas 39. atklātajā olimpiādē matemā-
tikā 3. vieta Arvilam Paulam Fabriciusam 
(6.b klase), skolotāja Sarma Jēkabsone, un 
atzinība Lailai Maigai Kalniņai (4.a klase), 
skolotāja Anita Rubene;

Vēstures 18. valsts olimpiādē atzinība 
Rūdolfam Milliņam (12.a klase), skolotāja 
Jadviga Fursa.

Matemātikas konkursā – olimpiādē „Tik 
vai Cik?” 2. vieta Lailai Maigai Kalniņai un 
atzinība Annai Luīzei Rezevskai (4.a klase), 
skolotājas Anita Rubene un Ingrīda 
Veilande; 

publiskās runas valsts konkursā atzinība 
Viktorijai Nagaicevai (11.a klase), skolotāja 
Dace Dambe;

reģionālajā skatuves runas konkursā 
1.  vieta Annijai Cintiņai (6.c klase), skolo-
tāja Vaira Baltgaile, 2. vieta Laurai Lapiņai 
(9.a klase), skolotāja Edīte Kāna, un 3. vieta 
Mārtiņam Bareikam (1.e klase), skolotāja 
Dace Berķe-Berga.

Aktīvi un radoši darbojās skolēnu mācī-
bu uzņēmumi (SMU).11.a klases meiteņu 
Annas Marijas Zīderes, Annas Eglītes, 
Santas Birziņas, Kerolaines Gesleres SMU 
„Burbul Bo” kā viens no labākajiem valstī 
tika uzaicināts piedalīties SMU nacionālajā 
finālā un ieguva uzvaru nominācijā „Labākais 
stends”, skolotāja Jadviga Fursa.

Tautas deju kolektīva „Rūta” 3.- 4. klašu, 
5.-6. klašu un vidusskolas grupas piedalījās 
Pierīgas novadu tautas deju kolektīvu skatē 
un izcīnīja I pakāpes diplomus; vidusskolas 
kolektīvs uzsācis gatavošanos 2013. gada 
XXV Vispārējiem Dziesmu un XV Deju 
svētkiem. No 2012. gada 29. marta līdz 
2.  aprīlim „Rūta” piedalījās starptautiskajā 
deju festivālā Lago di Garda Itālijā un izcī-
nīja 1. vietu. Kolektīvu vada skolotājas Ināra 
Mičule un Vita Reinbooma.  

Aktīvi un radoši darbojās arī drāmas stu-
dija skolotājas Vairas Baltgailes vadībā un 
dramatiskais pulciņš skolotājas Diānas 
Smirnovas vadībā. 1.- 4. klašu koris ar skais-
tu koncertu pavasarī atzīmēja savu pirmā 
gada jubileju, skolotāja Anda Kļave.  

Mūsu sportistu komandas ik gadu pieda-
lās Pierīgas novadu skolu sporta spēlēs, 
sasniedzot labus rezultātus. Arī aizvadītajā 
mācību gadā ļoti daudzi skolēni izcīnīja god-
algotās vietas dažādos sporta veidos, tādēļ 
šeit iespējams nosaukt tikai I vietu ieguvējus 
komandu sacensībās: 

basketbolā zēniem B gr. – R.Dagilis, 
D.Ērglis, K.Muzikants, K.Murāns, R. Bir-
kāns, D. Osītis, A.Bumbieris, A.M.Krusts, 
M. Bu lāns, K.Vīksne, komandas vadītājs sko-
lotājs Juris Dzirnieks;

vieglatlētikas sacensībās „Olimpiskās sta-
fetes” 1998./1999.g.dz.gr. – L.Strazda, 
Z. Brahmane, L.Krasta, I.Skrastiņa-Knēziņa, 
A.Kerča, S.Ļeļeta, A.M.Krusts, R.G.Vaivads, 
L.Skraucis, R. Rantiņš, A.Bumbieris, trene-
ris skolotājs Juris Dzirnieks;

vieglatlētikas 3-cīņā telpās C gr. – 
L. Strazda, A.Slava, E.Vonda, R.G.Vaivads, 
A.M.Krusts, L.Skraucis, treneris skolotājs 
Juris Dzirnieks;

volejbolā meitenēm Pierīgas novadu 
volejbola sezonas atklāšanas sacensībās A un 
B gr. – L.Bauska, R.Bēvalde, A. Dimereca, 
K. Kvitka, L. Reimane, L. Šivare, L.Rancāne, 
G. Babre, A.Kerča, L.Kaupere, L.Krope, 
P. Šēnere, B.Dukāte, K.Smirnova, A. Kublika, 
K.Sīpola, trenere skolotāja Jeļena Smirnova. 
Individuāli Pierīgas novadu krosa sacensībās 
I vieta L. Leibomai.

Pavasarī Ādažu vidusskola saņēma apbal-
vojumu „Labākā CSDD satiksmes drošības 
skola”. Sasniegtajā liels nopelns klašu audzi-
nātājiem un direktora vietniecei Anitai 
Milancejai, kas vairāku gadu garumā rosinā-
jusi skolēnus iesaistīties dažādos ar drošību 
saistītos konkursos un organizējusi nodarbī-
bas ar Valsts Policijas un VUGD darbinie-
kiem. 

Skolēni čakli iesaistījās makulatūras vākša-
nas konkursā „Otru elpu papīram”, ko, sadar-
bojoties ar Līgatnes papīrfabriku, mūsu skolā 
koordinēja direktora vietniece Sarma Jēkab-
sone. Pavisam savāktas 6,5 t makulatūras. 

Ādažu vidusskolas vārds izskanējis ne 
tikai valsts, bet arī starptautiskā mērogā. 
Eiropas klubs „Mazie eiropieši” piedalījās 
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja rīko-
tajā konkursā un ieguva iespēju doties 
apmaksātā braucienā uz Eiropas Parlamentu 
Strasbūrā un piedalīties EUROSCOLA 
darbā, paužot savu viedokli par aktuālām 
jauniešu problēmām kopīgā Eiropā. Mūsu 
skolas pārstāvji Luīze Frančeska Dakša (11.b 
klase) un Mārtiņš Olšteins (12.a klase) tika 
izvirzīti par savas grupas līderiem un vadīja 
plenārsēdes norises gaitu. Savukārt Anna 
Romanova (11.b) izcīnīja galveno balvu 
spēlē Eurogame. Eiropas kluba darbu koor-
dinē direktora vietniece Sarmīte Savicka. 

Arī skolotāji piedalījušies starptautiskos 
projektos un semināros: kopā ar kolēģiem 
no Dānijas, Igaunijas un Somijas mūsu sko-
las skolotāji Jolanta Osīte, Līga Jaunupe, 
Dace Skuja un Jevgeņijs Ļitvinovs īstenoja 
NORDPLUS projektu karjeras izglītībā 
Education at the Crossroads, bet skolotāja 
Aiga Mikasenoka piedalījās eTwinning 
seminārā „21.gadsimta prasmes, IKT rīki un 
to izmantošana eTwinning projektu īsteno-
šanā” Briselē. 

Vidusskola kopj savas tradīcijas un svēt-
kus, no kuriem nozīmīgākie ir Eiropas valo-
du diena un Dzejas dienas, skolas ZZ čem-
pionāts, Lāčplēša dienas pasākumi ar lāpu 
gājienu uz Baltezera kapiem, valsts svētku 
koncerti, Ziemassvētku pasākumi, Žetonu 
vakars, kas šogad izskanēja īpaši spilgts un 
neatkārtojams, Eiropas dienas un Mātes un 
Ģimenes dienai veltītā pēcpusdiena, kas 
pirmo reizi tika organizēta neierastāk un 
izpelnījās vecāku atzinību. 

Pasākumus skolā veido skolotāji, sadar-
bojoties ar skolēniem, bet lielo sarīkojumu 
pamatā ir nenogurdināmās direktora viet-
nieces Sarmas Jēkabsones radošā izdoma un 
organizatora talants. 

Mācību gada darba rezultāti izvērtēti. Par 
paveikto paldies skolēniem, viņu vecākiem, 
skolotājiem, tehniskajam personālam! 
Šobrīd, vasaras pilnziedā, mirklis atpūtai, 
enerģijas atjaunošanai, ideju uzkrāšanai, 
izaicinājumu pieņemšanai un apjausmai: es 
gribu vairāk, es varu... Šobrīd – vien mirklis 
līdz asterēm, gladiolām un pīlādžu ogu sar-
kanajiem ķekariem. Lai izdodas! 
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Cilvēku neuzmanība –  
labvēlīgi apstākļi zādzībai 

ilze jermicāne

Drošības risinājumu kompānijas a/s 
G4S Latvia eksperti informē, ka daļa 
zādzību iepriekš tiek rūpīgi plānotas, 
taču vismaz 70% gadījumu tās paveiktas 
cilvēku neuzmanības dēļ, kad garnadži 
var iekļūt mājoklī brīvi, bez īpašiem 
šķēršļiem. Lieliski „palīgi” šajā ziņā ir 
neaizslēgtas durvis, vēdināšanas režīmā 
atstāti logi vai balkoni, mājas dārzā atstā-
tas mantas u.c. 

Garnadžu „ēsma” – 
atvērti logi un 

neaizslēgtas durvis! 
G4S Latvia ikdienas novērojumi liecina, 

ka garnadži par upuri visdrīzāk izvēlas to 
īpašumu, kas nav aprīkots ar signalizāciju. 
Iecienītākie laiki ir diennakts tumšās stun-
das, kā arī jebkurš laiks, kad mājokļa saim-
nieku nav mājās. Zagļus pievilina arī īpašu-

mi, kur uzkrītoši no ārpuses redzami vērtī-
gi priekšmeti, īpaši pirmajā stāvā, – audio 
un videotehnika, portatīvais dators un hi-
tech produkti. Dažādās valstīs ikdienas iera-
dumi atšķiras – citviet garāmgājējiem ir 
ierasts skats redzēt mājokļa iekārtojumu 
namu fasāžu logos ar atvērtiem aizkariem, 
arī durvis netiek slēgtas, taču mūsu kultūrai 
tas nav raksturīgi. Papildus zādzībām nakts 
laikā Latvijā izplatītas ir tā sauktās „ātrās” 
zādzības, kad, uzlaužot durvis, garnadži 
paķer pirmo, kas atrodas priekšnamā, un 
nereti tās izrādās visvērtīgākās lietas – soma 
ar naudas maku, dokumentiem un automa-
šīnas atslēgām. 

Raimonds Staškevičs, a/s G4S Latvia 
Tehniskās apsardzes tirdzniecības dienesta 
vadītājs: „Līdz ar siltā laika atnākšanu, kā 
arī brīvdienu un atvaļinājumu perioda 
sākumu garnadži izmanto cilvēku prom-
būtni un bezrūpību. Neaizvērts logs vai 
neaizslēgtas durvis ir laba „ēsma” zagļiem, 
un to aizmāršības dēļ diemžēl rada paši 
cilvēki. Šādi apstākļi būtiski pastiprina 

zādzību risku un ļauj pastrādāt likumpār-
kāpumu vien dažās minūtēs. Der atcerēties, 
ka Jūsu prombūtnes laikā kaimiņi var 
nebūt mājās vai saldi gulēt. Labākajā gadī-
jumā, konstatējot zagļu rosību, tiks vizuāli 
identificēts likumpārkāpējs un izsaukta 
Valsts policija. Taču, kā zināms, oficiālais 
policijas ierašanās laiks ir 15 – 25 minūtes. 
Tādēļ ir vērts izvērtēt veicamos pasākumus, 
lai maksimāli ilgi aizkavētu zagļu iekļūšanu 
mājoklī. Pieredze rāda, ka apsardzes signa-
lizācija būtiski šo laiku pagarina un visbie-
žāk zagļu aktivitātes tiek novērstas pavisam 
– drošības detektori lokāli rada lielu troks-
ni, pievēršot apkārtējo uzmanību, kā arī uz 
objektu nekavējoties tiek nosūtīta bruņota 
operatīvā grupa.”

Ņemot vērā faktu, ka liela daļa zādzību 
notiek nakts laikā, G4S Latvia pārstāvji 
atgādina, ka papildus drošību sniegs signa-
lizācijas sistēmas režīms „MĀJĀS” ar iespē-
ju aktivizēt signalizāciju apsardzes režīmā 
vien atsevišķās telpās, piemēram, priekšna-
mā vai mājas pirmajā stāvā.  

pĀrliecinoša uzvara 
artūrs Virbulis

15.-16. jūnijā Biķernieku trasē risinājās 
vienas no šī gada vērienīgākajām drifta 
sacensībām Latvijā – Latvijas PRO drifta 
čempionāta pirmais posms un 
Austrumeiropas drifta čempionāta otrais 
posms. Ļoti labu rezultātu šajās sacīkstēs 
uzrādīja Ādažu drifteris Gatis Lapāns, kurš 
Latvijas ieskaitē izcīnīja godpilno pirmo 
vietu.

Abu dienu garumā Gatis rādīja pārlie-
cinošu sniegumu, tādējādi jau kvalifikācijā 
viņš spēja ierindoties augstajā otrajā pozī-
cijā, pārspējot ļoti daudzus sāncenšus. 
Tandēmu braucienos „LAK-Y Racing” 
komandas vadošais pilots turpināja tikpat 
pārliecinoši un bez problēmām aizcīnījās 
līdz pašam finālam, pa ceļam pārspējot vēl 
vienu pilotu no Ādažiem, savu bijušo 
komandas biedru Jāni Eglīti. Finālā Gata 
pretinieks – Ivo Cīrulis – nespēja novaldīt 
savu auto, tādējādi Lapāns varēja svinēt 
pārliecinošu uzvaru Latvijas PRO drifta 
čempionāta ieskaitē.

Austrumeiropas drifta čempionāta finā-
lus Gatis iesāka ļoti labi, tomēr tad atkal 
sekoja tandēmu braucieni pret Jāni Eglīti. 
Šoreiz pārāks izrādījās bijušais komandas 
biedrs, kurš vēlāk kļuva arī par 

Austrumeiropas ieskaites uzvarētāju. Par šo 
zaudējumu Lapāns gan pārāk neskumst, jo 
viņa galvenā uzmanība bija vērsta uz Latvijas 
ieskaiti, tāpat Gatim prieks par to, ka abi 
uzvarētāju kausi aizceļoja uz Ādažiem.   
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aktualitĀtes un GrĀmatu jaunumi 
Ādažu bibliotēkĀ 

sandra Orlovska,
bibliotēkas informācijas speciāliste

Jau klāt vasara. Sākas atvaļinājumu un ceļojumu laiks. 
Bibliotēkas krājumi ir papildināti ar jaunām grāmatām ceļotā-
jiem, ar  aizraujošu daiļliteratūru romānu cienītājiem un, pro-
tams, arī ar jaukām un interesantām grāmatām mazajiem lasī-
tājiem. Aicinām skatīt un lasīt jaunās grāmatas! 

Daiļliteratūra: Haruki Murakami „1Q84”( Pirmā grāmata), 
Haruki Murakami, „1Q84”( Otrā grāmata), Haruki Murakami 
,, Kafka liedagā”, Rūta Šepetis „Starp pelēkajiem toņiem”

Daiļliteratūra bērniem: Urvi Grosfelde „Maija ielas peles”, 
Zdeņeks Milers „Kurmītis un bikses”, Marks Tvens ,,Haklberija 
Fina piedzīvojumi”, Frančeska Saimona „Negantais Niks”, 
„Negantā Nika pateicības vēstule”, „Negantais Niks – rokzvaig-
zne”, „Negantais Niks apmuļķo zobu feju”, „Negantais Niks lasa 
grāmatu”, „Negantais Niks un slepenais klubs”, Toms Kreicbergs 
„Dubultnieki un citi stāsti”

Uzziņu literatūra: ceļvedis – „Čehija un Slovākija”, „Itālija” 
(4.izdevums), „Spānija” (3. izdevums), „Šveice” (2.izdevums).

Ādažu novada bibliotēkas lietotājiem ir iespēja sekot līdzi 
bibliotēkas ziņām portālā http://www.biblioteka.lv. Lasītājiem 
būs iespējams iegūt savu lietotāja vārdu un paroli, lai varētu e-kata-
logā veikt grāmatu pasūtīšanu, rezervēšanu un termiņa pagarinā-
šanu attālināti no bibliotēkas. Šobrīd e-katalogu ir iespējams 
izmantot uzziņām par nepieciešamo literatūru. Kataloga adrese:  
http://www.salaspils.biblioteka.lv/Alise/ 

policija inFormē
antra stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece                                     

Šā gada aprīlī, maijā un jūnijā Ādažu 
novadā pavisam ir reģistrēti 130 dažādi 
notikumi, no kuriem 37 gadījumos ir 
uzsākts kriminālprocess, bet 50 gadījumos 
to uzsākt ir atteikts, sastādīti 37 adminis-
tratīvie protokoli un izskatītas 30 sūdzī-
bas un 18 citi notikumi. Šī perioda 
aktuālākie pārkāpumi saistās ar automašī-
nu zādzībām un zādzībām no automašī-
nām. Lieku reizi der atcerēties, ka mašīna 
nav seifs un nav piemērota vērtīgu lietu 
glabāšanai. Sākoties siltākam laikam, 
uzmanības centrā ir arī bez pieskatīšanas 
atstāti divriteņi. Biežāk nākas sastapties ar 
dažāda veida krāpšanas gadījumiem un 
pārlieku lielu uzticēšanos pat labi pazīsta-
miem cilvēkiem.

Laiks gan pagaidām mūs nelutina ar 
pārmērīgi lielu karstumu, taču ūdens prie-
ku baudītāju netrūkst. Skolēnu brīvlaiks rit 
pilnā sparā, un bērni, kuri spiesti pavadīt 

dienas mājās, kamēr vecāki strādā, garlaicī-
bas dēļ spējīgi izdomāt sev visdažādākās 
nodarbes, par kurām pieaugušie nemaz 
nenojauš. Pārrunājiet ar saviem bērniem 
par drošību uz ūdens un pārgalvīgas rīcības 
sekām!

Paldies tiem Ādažu novada iedzīvotā-
jiem, kas pauda savu viedokli, aizpildot 
policijas aptaujas anketu! Informācijas 
sniedzēju vecuma amplitūda sniedzās no 
22 līdz 80 gadiem. Visatsaucīgākie bija 
Ādažu centra iedzīvotāji un sievietes vecu-
mā no 35 līdz 55 gadiem. Prieks bija par 
to, ka tikai 3 cilvēki no aptaujātajiem uz 
jautājumu par gatavību sadarboties ar poli-
ciju atbildēja – nē. 

Mums tiešām Jūsu viedoklis ir svarīgs. 
Tika iegūta būtiska informācija par situāci-
ju novadā, saņemti dažādi priekšlikumi, kā 
uzlabot drošību. Dažus faktus esam jau 
„likuši lietā”. Tos gan neatklāšu, jo tie sais-
tās ar konkrētu informāciju atsevišķos kri-
minālprocesos vai administratīvās lietās. 
Aktuālākie jautājumi, kas satrauc iedzīvo-
tājus, gan nav saistīti ar tiešu valsts policijas 

darbu, bet informācija tika nodota Ādažu 
novada pašvaldībai. Un tie ir – ielu apgais-
mojums, klaiņojoši dzīvnieki, nekārtīga 
apkārtne, uz ielām atstāti atkritumi.

Tika saņemti vairāki priekšlikumi par 
satiksmes drošības uzlabošanu, kā, piemē-
ram, „guļošo policistu” novietošana atseviš-
ķos ceļu posmos, luksofora uzstādīšana 
Pirmās un Gaujas ielas krustojumā, pārejas 
ierīkošana pāri Tallinas šosejai pie 
Stapriņiem un drošākas izbraukšanas orga-
nizēšana no Stapriņu ciema.

Kā nedrošākās vietas Ādažu ciematā 
tika minētas Gaujas mala pie dārziņiem, 
parks aiz vecā kultūras nama un vecā pasta 
ēka. Šī informācija tika nodota jaunizvei-
dotajai Ādažu novada pašvaldības policijai, 
kura minētās vietas ir iekļāvusi savā patru-
lēšanas maršrutā.

Drošu un sakoptu vidi sev apkārt, pirm-
kārt, jau veidojam mēs katrs pats. Zemē 
nenomests papīrs, sētniekam veltīts smaids 
ar laba rīta vēlējumu, vērīga attieksme pret 
apkārt notiekošo – tas jau neprasa daudz.

Jauku vasaru! 

nĀc, piedalies, lasi  
un vērtē! 
GaidĀm konkursu  

,,Bērnu un jauniešu/VecĀku žūrija – 2012”

sandra Orlovska,
bibliotēkas informācijas speciāliste

Ir iesniegts pieteikums konkursam, un jau devīto gadu 
turpināsim piedalīties VKFK programmas lasīšanas veicinā-
šanas projektā ,,Bērnu un jauniešu žūrija”. Sākot no pašiem 
mazākajiem pirmās klases lasītājiem, katrai vecuma grupai 
arī šogad ir jāizlasa 5 grāmatas un tās jānovērtē. Grāmatu 
ekspertu lomā, kā ierasts, ir iesaistīti skolēni līdz 12.klasei. 
Pirmo gadu piedalīties tiek aicināti arī vecāki, izlasot un 
vērtējot sev paredzētās grāmatas. Gaidīsim savus čaklos 
lasītājus un grāmatu ekspertus.   
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IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

apstiprinĀts projekts „plūdu risku samazinĀšana Ādažu novadĀ”

Karīna Miķelsone,
projektu vadītāja

Gaujas lejtecē Ādažu ciema apkaimē noteicošie 
(augstākie) ir pavasara palu ūdens līmeņi, kuru 
veidošanos izsauc liels pavasara ūdens caurplūdums 
un iespējamie ledus un vižņu sastrēgumi Gaujā 
Ādažu un carnikavas apkaimē.

Ādažu novada dome 2012. gada 29. februārī 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 
iesniedza projekta „plūdu risku samazināšana Ādažu 
novadā” iesniegumu atbilstoši darbības program-
mas „infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 

3.4. prioritātes „kvalitatīvas vides dzīvei un ekono-
miskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma 
„Vide” 3.4.1.5. aktivitātes „Vides risku samazināšana” 
3.4.1.5.1. apakšaktivitātes „plūdu risku samazināša-
na grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadī-
jumos” ietvaros.

šī gada14.jūnijā Ādažu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks pēteris Balzāns parakstīja vie-
nošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju par projekta „plūdu risku samazi-
nāšana Ādažu novadā” īstenošanu un eiropas 
reģionālās attīstības fonda finansējuma piešķir-
šanu. 

Vienošanās paredz, ka projekta īstenošanas ter-
miņš ir ne vēlāk kā līdz 2014.gada 31. decembrim. 
projektam piešķirts finansējums Ls 674 820,00 apjo-
mā, kas 100 % apmērā tiek finansēts no eiropas 
reģionālās attīstības fonda.  

projekta ietvaros tiks veikta Ādažu centra aizsar-
gdambja rekonstrukcijas i kārta (no pk. 15+57 līdz 
pk 28+36 un no pk. 43+00 līdz pk. 58+50)  un 
Vējupes caurtekas – regulatora rekonstrukcija. 
šobrīd tiek organizēts projektēšanas un būvniecības 
iepirkums un paredzams, ka būvdarbi sāksies 
2013. gada pavasarī. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

aktualitĀtes projekta „satiksmes drošības uzlabojumi kadaGas ciemĀ” ietvaros

gunta Dundure,
projektu vadītāja

ir noslēgusies iepirkuma procedūra tehniskā pro-
jekta „satiksmes drošības uzlabojumi kadagas 
ciemā” 1. un 2. kārtas izbūvei. 

projekta „satiksmes drošības uzlabojumi 
kadagas ciemā” pasākumi tiek veikti ar eiropas 
reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu un valsts 
budžeta dotācijām pašvaldībai.

projekta mērķis ir veikt satiksmes drošības uzla-
bošanas pasākumus kadagas ciemā, precīzāk, 
kadagas ceļam posmā no apdzīvotās vietas sākuma 
līdz autobusa galapunktam. šī projekta ietvaros tiks 
realizēta tehniskā projekta 1. kārta, kurā paredzēts: 

– izbūvēt gājēju un veloceliņu abās pusēs 
kadagas ceļam 1360 m kopgarumā;

– rekonstruēt esošos krustojumus un nobrauk-
tuves, uzlabojot to parametrus un samazinot pieslē-
gumu skaitu (tiks slēgti divi dublējošie pieslēgumi);

– izbūvēt 3 drošas gājēju pārejas iedzīvotāju 
pieprasītajos ceļa posmos – galvenajās gājēju plūs-
mas vietās;

– izbūvēt fokusēto gājēju pāreju agaismojumu;
– izbūvēt satiksmes drošības prasībām atbils-

tošas autobusa pieturvietas (jau esošajās pieturvie-
tās).

tehniskā projekta 2. kārtas būvdarbi paredz 
kadagas ceļa asfalta seguma maiņu kadagas centrā 
660 metru garumā. 

Ņemot vērā iepirkuma rezultātus, ar sia „Ķekava 
pmk” jau noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu, 
realizējot tehniskā projekta 1. kārtu. Līgumu par 2. 
kārtas realizāciju plānots noslēgt līdz jūlija vidum. 
abām kārtām būvdarbus paredzēts uzsākt jūlijā un 
pabeigt līdz 30.septembrim. 

par būvuzraudzības pakalpojumiem ir noslēgts 
līgums ar sia „polyroad”, un par autoruzraudzību – 
ar tehniskā projekta izstrādātāju Veltu krīvmani. 

projekta „satiksmes drošības uzlabojumi 
kadagas ciemā” kopējās izmaksas ir 230 769 lati, no 
kuriem eraF līdzfinansējums ir 117 173 lati un 
valsts budžeta dotācijas pašvaldībai – 2 375 lati.

2. kārtas kopējās izmaksas ir 109 684 lati, kas 
tiek 100 % finansēti no pašvaldības budžeta. 

apsveicam latvijas iii Olimpiādes sudraba medaļniekus –  
Eduardu Blaževiču, sergeju Policānu, Filipu Piroženoku  

un bronzas medaļnieku – Mārtiņu lūkinu
Pagājušajā nedēļas nogalē Liepājā norisinājās Latvijas III 

Olimpiāde, kurā Ādažu novads tika pārstāvēts 5 sporta veidos: 
tenisā – Anna Marija Zīdere, golfā – Andris Cinis un Daniels 
Henilans, grieķu – romiešu cīņā – Aleksejs Mihailovs, Eduards 
Blaževičs, Sergejs Policāns, Aleksandrs Pociluiko un Artūrs 
Jaunsleinis, džudo cīņā Ādažus pārstāvēja Filips Piroženoks, 
Mārtiņš Lūkins un Kristians Fiļipovs, bet brīvā cīņā sievietēm – 
Izolde Eņģele un Evita Bērziņa. 

Apsveicam Latvijas III Olimpiādes sudraba medaļniekus – 
Eduardu Blaževiču, Sergeju Policānu, Filipu Piroženoku un bron-
zas medaļnieku – Mārtiņu Lūkinu! 
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi jūlija un augusta mēneša jubilāriem!
Jūlijā jubileju svin

85 gadu jubileju svin
Aleksandrs 
Kravčenko

Evelīne Simsone
80 gadu jubileju svin

Iļja Bogdanovs
Vija Mudīte Drunka

Alicija Fiļina

Aina Milliņa
Marija Veselova

75 gadu jubileju svin
Ņina Novika

Aleksandrs Poga
70 gadu jubileju svin

Anita Balode
Rita Balode

Alīda Haļitova

Māris Strazds
Ilze Šnara

Jānis Zivtiņš 
Augustā jubileju svin 
85 gadu jubileju svin
Dirmonte Emīlija

75 gadu jubileju svin
Milda Antonova

Juris Dambis

Romualds Kuzmans
Jevgēnija Piņkovska
Antonina Tarasova
70 gadu jubileju svin

Agris Musts
Tamara Sinyavina

Inta Stašūna 

Ādažu novada dome

Cienījamie lasītāji!
Nākamais laikraksta „Ādažu Vēstis”  

numurs tiks izdots septembrī.  
Vēlu saulainu un patīkamiem  
notikumiem bagātu vasaru!

„Ādažu Vēstis” redaktore  
Astrīda Spilva

Ādažu novada būvvaldes 
paziņojums

liene Krūze,
būvvaldes būvinspektore

Ādažu novada būvvalde lūdz Ādažu novada 
iedzīvotājus sekot līdzi būvvaldē saņemto būv-
atļauju derīguma termiņam. ja būvniecība 
tiek veikta pēc būvatļaujas derīguma termiņa 
beigām, darbi ir uzskatāmi par patvaļīgu būv-
niecību un pret būvniecības ierosinātāju var 
tikt uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta 
saskaņā ar latvijas administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 152. pantu. 

Būvatļaujas termiņa pagarināšanai būvvaldē ir 
jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums par būvatļaujas derīguma pagari-
nāšanu; 

2. būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas polise; 

3. iecerētās būves tehniskais projekts. 
informējam: ja saņemtajai būvatļaujai ir 

beidzies derīguma termiņš, tad saskaņā ar mk 
noteikumu nr.112 „vispārīgie būvnoteikumi” 

5.1 daļu būvniecības dokumentācijas process ir 
jāuzsāk no jauna:

1. būvvaldē jāpārskaņo būves tehniskais projekts;
2. būvvaldē jāiesniedz nepieciešamā dokumentā-

cija jaunas būvatļaujas saņemšanai. 
būvvalde lūdz iedzīvotājus neizmantot 

būves pirms to nodošanas ekspluatācijā. ir 
iespējams, ka īpašnieks var tikt saukts pie adminis-
tratīvās atbildības par būves izmantošanu pirms 
nodošanas ekspluatācijā. informējam, ka saskaņā ar 
mk noteikumu nr.299 „noteikumi par būvju pieņem-
šanu ekspluatācijā” 23.punktu

ģimenes māju vai zemnieka sētu ir pieļaujams 
pieņemt ekspluatācijā, ja: 

1. ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inže-
nierkomunikāciju izbūve, veikta fasādes apdare un ir 
labiekārtota teritorija ielas pusē; 

2. ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, 
virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas 
ir pievienotas inženiertīkliem.

par administratīvajiem pārkāpumiem un sodu 
apjomiem būvniecības jomā skatīt Latvijas 
administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.pantu. 

Nāc un mācies  
Ādažu vidusskolā!

Iestājpārbaudījums 10. klasē

2012. gada 22. augustā plkst. 10.00

Informācija pa tālruni 67996165

Pensionāru aPvienības 

„oPTiMisTs” 

kārtējais saiets notiks  

š.g. 15. augustā plkst. 13.00  

Gaujas ielā 16. 

Pensionāru padome

Ādažu evaņģēliski luteriskās draudzes 

KaPusvēTKu 

dievKalPojuMs 

balTezera KaPsēTā 

2011. gada 12. augustā plkst. 13.00

KaToļu KaPu svēTKi  

GarKalnes KaPos

Svētdien, 2. septembrī plkst. 15.00

Tuvāka informācija pa tālruni  26434830

Uzņēmums, kurš nodarbojas  

ar elastīgā iepakojuma ražošanu 

a I c I n a  d a r b Ā : 

noliktavas darbinieku  

ar autokāra tiesībām,  

polietilēna iepakojuma  

pārstrādes iekārtas operatoru,  

pakotājas/us. 

Pieteikties pa e-pastu:  

kristine@merkant.lv vai zvanot  

pa tālruni: 67718675, 26327721

2012. gada augusta pirmajā svētdienā 

Ādažu evaņģēliskās Jēzus Kristus 

draudzes telpās Ādažos, Pirmā ielā 42 

plkst.15.30 notiks 

visu ādažos 

dzīvojošo KrisTiešu 

KoPīGas lūGšanas  

Par ādažieM. 

aicināti visu kristīgo konfesiju kristieši.

29. jūlijā plkst. 14.00 un 17.00 

CirKa „allē” 

viesizrādes 

Ādažos, Līgo laukumā teltī

ādažu Pašvaldības PoliCijas ieCirKnis 

atrodas depo ielā 2, ādažos, ādažu novadā, lv-2164,  

un to var sazvanīt 24 stundas diennaktī  

pa tālruni: 67997005 vai mob. 27762020.

senioru  

9. sporta olimpiāde 

notiks š.g. 8.septembrī Gaujmalā  

pie Kultūras un izglītības centra. 

Sākums plkst.11.00. 

noslēguma balle – kultūras centrā.




