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Astrīda Spilva,
redaktore

Saulpilno, vasarīgo gaisa temperatūru un 
valstiski svinamo dienu esība maija pir-
majā nedēļā daudzu izvēles iespējas 
pakļāva dilemmai, ko, kur, kad un kādā 
apjomā darīt. Pirmajā maijā ieskandinā-
tie Gaujas ielas svētki, ar jauniem pasāku-
miem turpinājās arī otrajā un trešajā 
mēneša dienā, līgani ievadot valstiskos 
kopsvētkus un nodrošinot dienvidzemēm 
raksturīgo „a la fiesta” nedēļas garumā.

Gaujas ielas svētku epicentrs zīmīgi attā
linājies no lieltirgotavu un maztirgotavu 
kņadas, kas raksturīga tās sākumposmam, 
un visu gadatirgiem piederīgo krāsu un 
skaņu varavīksni koncentrējis Kultūras cen
trā un laukumā pie tā. Latvijas amatnieku 
ražojumi un darinājumi: rotas, mežģīnes, 
tekstilmozaīka, rokdarbi, stikls, keramika, 
pinumi, kokgriezumi un citas mākslas. 

Sadaļa „Lauku labumi” varētu veidot līdzī
gu uzskaitījuma virteni. Vēl gadatirgiem 
raksturīgās lielizmēra piparkūkas, šlāgermū
zikas CD pārdotava, sivēns uz iesma, mini
golfa laukums. Ādažu kultūras centra telpās 
valda daiļamata meistari. Daudzkrāsu dzijas 
un skaistuma lietas „Četros kreklos” sagata
vo noskaņai, kas tautiski pierasto tamborē
to, adīto, austo un pīto ļaus vērtēt, vērojot 
piecdesmit dažādu novadu daiļamatu meis
taru krāsu un rakstu uztveres atšķirības.

No izstāžu zālē valdošās daiļamata meis
taru draudzīgās saspiestības uz Ādažu 
mākslas un mūzikas skolas „Atvērto durvju 
dienu”. Te logu un gaiteņu kvadrātmetri 

nebremzē ne gaismu, ne skaņu. 
Vizuāla informācija par skolas 
piedāvājumu, sasniegto, iecerēto. 
Kultūras centra skatītāju zālē 
Ādažu mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņu iestudētais muzikālais 
uzvedums „Pasaka par Diegabiksi” 
aicina ikvienu apmeklētāju. 
Dienas izskaņā tautas mūzikas un 
deju ansambļa „Bočiai” koncerts 
pirmās svētku dienas programmu 
padara maksimāli piesātinātu.

„Vēl viens vakars, vēl viens 
rīts...” – citējot klasiku. 

„Svētku diena” – citējot Olgu 
Rajecku, kura šādu nosaukumu 
devusi savam 2. maija vakarā 
sniegtajam jubilejas koncertam ar 
viesu – Uģa Rozes, Vara Vētras, 
Aigara Grāvera, Raimonda 
Macata – līdzdalību. Rezumē par 
koncertu? Pie Kultūras centra 
nebija brīvas vietas, kur novietot 
automašīnu.

Spēku ierasties uz Kultūras 

centra 2. dzimšanas dienas svinībām bija 
saglabājuši tikai paši izturīgākie. Trešā 
Gaujas ielas svinību diena. Atkal īpašā 
noskaņā. I. Reizniece un „Iļģu” dalībnieki 
savu darāmo pieprot profesionāli. Ritmiskās 
kustībās ar akcentētiem latvju deju soļu 
elementiem īsā brīdī tiek iesaistīta liela daļa 
skatītāju zālē esošo. Uz maiņām, jo dejojot 
sviedri līst aumaļām. Ar nelielām pauzēm, 
pāri pusnaktij. Ceriņu zālē tostarp muzicē 
Aivars Hermanis, Raimonds Macats un 
Mārcis Auziņš – jazz grupa „18 stīgas”. 
Klausītāju papildus izlūgtais bonuss, 
R. Macata spēlētā blūmīzera pievienošanās, 
3X6 stīgu koncepciju un skanējumu tikai 
papildināja tāpat kā papildus spēlējamo 
skaņdarbu skaitu.  

GAuJAS IelAS SvētkI

Fo
to

: A
st

rī
da

 S
pi

lv
a

Fo
to

: A
st

rī
da

 S
pi

lv
a

Fo
to

: A
st

rī
da

 S
pi

lv
a



2 Ādažu Vēstis 2012. gada 15. maijs
 

Noteikumi Nr. 9

Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2012. gada 27. marta sēdes lēmumu, protokols Nr. 4§13.3

GroZĪJumi ĀDAŽu NoVADA DomeS 2010. GADA 23. FeBruĀrA SAiStoŠAJoS 
NoteikumoS Nr. 3 „SAiStoŠie Noteikumi PAr ĀDAŽu PAŠVALDĪBAS mAteriĀLo 

AtBALStu APrŪPeS VAi koPŠANAS PAkALPoJumu NoDroŠiNĀŠANAi” 
PASkAiDroJumA rAkStS

PASkAiDroJumA rAkStA SADAļAS NorĀDĀmĀ iNFormĀciJA 

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums 
1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15. panta pirmās daļas 7. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi), (sociālo palīdzību maznodrošinātām ģimenēm un sociāli 
mazaizsargātām personām). 

2.  Īss projekta satura izklāsts 

2.1.  Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību izriet no 
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3. panta otrās un trešās daļas, 35. panta trešās un ceturtās daļas, kas 
nosaka, ka pabalsta veidu, apmēru un izmaksas kārtību un personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstus, reglamentē 
pašvaldības saistošajos noteikumos (attiecīgi arī apstiprināt noteikumu grozījumus).

2.2.  Saistošo noteikumu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu personām ar I un II grupas invaliditāti aprūpes nodrošināšanai, ja 
ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 200 Ls. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1.  Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

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

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

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir personas ar I un II grupas invaliditāti (viņu 
ģimenes), kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 200. 

4.2.  Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, personu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.

4.3.  Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 
5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada Sociālais dienests.

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

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

6.2.  Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Sociālās un veselības aprūpes 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 
saistošajos noteikumos. 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu un „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 
23. panta otro un trešo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu 

Ādažu novada domes laikraksts  
„Ādažu Vēstis”

2012. gada 15 . maijs
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440
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Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900
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astrida.spilva@adazi.lv
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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.

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes 
vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai” ( turpmāk Noteikumi) šādus grozīju-
mus:

1.1.  izteikt Noteikumu 1. punktu šādā redakcijā: 
 „1. Pabalsts paredzēts maznodrošinātas pensijas vecuma personas, perso-

nu ar I un II grupas invaliditāti, kuru ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz 
Ls 200,00 mēnesī, aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai”; 

1.2.  izteikt Noteikumu 6. punktu šādā redakcijā: 
 „6. Pabalstu 70.00 latu apmērā mēnesī var piešķirt maznodrošinātas pensi-

jas vecuma personas, personu ar I un II grupas invaliditāti, kuru ģimenes (personas) 
ienākumi nepārsniedz Ls 200,00 mēnesī, aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai, ja ir 

nepieciešama pastāvīga aprūpe, ko atzinis ārsts speciālists ( forma 0/27 vai Veselības 
un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas (turpmāk – VDEĀK) slēdziens. Aprūpes 
pakalpojuma līmeni nosaka Sociālais dienests, izvērtējot situāciju.”;

1.3.  izteikt Noteikumu 7. punktu šādā redakcijā: 
 „7. Pabalstu 150.00 latu apmērā mēnesī var piešķirt maznodrošinātas 

pensijas vecuma personas, personu ar I un II grupas invaliditāti, kuru ģimenes 
(personas) ienākumi nepārsniedz Ls 200,00, kopšanas pakalpojuma nodrošinā-
šanai, ja ir nepieciešama diennakts kopšana, ko atzinis ārsts speciālists (forma 
0/27 vai VDEĀK slēdziens). Aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka Sociālais die-
nests, izvērtējot situāciju.

2.  Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Ādažu Vēstis”. 
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Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

�� Par redakcionāliem labojumiem 
2012.   gada 28. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 6

Dome nolēma veikt Ādažu novada 
domes 28.02.2012. saistošajos noteikumos 
Nr. 6 „Grozījumi Ādažu novada domes 
23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības 
piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” (turp
māk Noteikumi) šādus precizējumus: 

1.1.  svītrot Noteikumu 10.3.2. apakš
punktu; 

1.2.  precizēt Noteikumu 5. punktu, 
aizstājot tajā vārdu „Visi” ar vārdu 
„Pašvaldības”.
�� Par atlīdzību par domes deputātu 

darbu 
Dome nolēma noteikt atlīdzību par 

deputātu darbu Ls 7,20 stundā. Atlīdzība 
par deputātu darbu tiek aprēķināta un 
izmaksāta saskaņā ar Ādažu novada pašval
dības darba samaksas nolikumu. Lēmums 
piemērojams ar 01.05.2012.
�� Par pārvaldīšanas līguma slēgšanu ar 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” par Ādažu 
novada pašvaldības īpašumā vai valdīju-
mā esošā dzīvojamā fonda pārvaldīšanu 
un par pilnvarojumu slēgt īres līgumus

Dome nolēma 
1.  Slēgt ar 01.05.2012. pārvaldīšanas 

līgumu ar SIA „Ādažu Namsaimnieks” par 
Ādažu novada pašvaldības īpašumā vai val
dījumā esošo dzīvojamo telpu pārvaldīšanu. 

2.  Uzdot SIA „Ādažu Namsaimnieks” 
veikt dzīvojamo telpu obligāti veicamās pār
valdīšanas darbības. 

3.  Pilnvarot SIA „Ādažu Namsaim
nieks” slēgt dzīvojamo telpu īres līgumus ar 
dzīvojamo telpu īrniekiem. 

4.  Atcelt Ādažu novada domes 2012. 
gada 28. februāra lēmuma Nr.45 „Par īres 
maksas noteikšanu Ādažu novada pašval
dības īpašumā vai valdījumā esošajām dzī
vojamām telpām” 7. punktu. 

Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 
pašvaldības gada pārskatu par 2011. gadu 
kā konsolidētu pārskatu pēc uzkrāšanas un 
naudas plūsmas principa, tai skaitā:

1.  apstiprināt novada pašvaldības 2011.
gada pārskatu par pamatbudžeta izpildi: 

1.1.  ieņēmumos – Ls 12’672’891,–
1.2.  izdevumos – Ls 12’968’951,–
2.  apstiprināt novada pašvaldības 

2011.  gada pārskatu par speciālā budžeta 
izpildi: 

2.1.  ieņēmumos – Ls 132’199,–
2.2.  izdevumos – Ls 111’963,–
3.  apstiprināt novada pašvaldības 2011.

gada pārskatu par ziedojumu un dāvināju
mu ieņēmumiem un izdevumiem: 

3.1.  ieņēmumos – Ls 250,–
3.2.  izdevumos – Ls 1’050,– 
4.  apstiprināt pielikumu gada pārska

tam par 2011. gadu, t.sk. vadības ziņojumu 
par Ādažu novada pašvaldības 2011. gada 
pārskatu.
�� Par amatu savienošanu

Dome nolēma atļaut Oskaram Feld
manim savienot Ādažu pašvaldības poli
cijas priekšnieka amatu ar Admini
stratīvās komisijas locekļa pienākumiem, 
nosakot ierobežojumus, t.i., O. Feldmanis 
nevar piedalīties lēmuma pieņemšanā par 
personu administratīvo sodīšanu, ja 
administratīvā pārkāpuma protokolus ir 
sastādījuši Ādažu pašvaldības policijas 
darbinieki. 
�� Dome izskatīja citus juridisko un 

fizisko personu iesniegumus un pieņēma 
lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu 
lēmumu tekstu var iepazīties Ādažu nova-
da mājas lapā www.adazi.lv. 

Ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 24. aprīlī

Renāte Jonikāne,
Juridiskās palīdzības administrācija

Juridiskās palīdzības administrācija ir apko-
pojusi 2011. gada darbības rezultātus, kas 
norāda, ka joprojām saglabājas pieprasījuma 
pieauguma tendence pēc iestādes sniegtajiem 
pakalpojumiem – valsts nodrošinātās juridis-
kās palīdzības un valsts kompensācijas cietuša-
jiem. Saņemtie pieprasījumi arvien vairāk lie-
cina par to, ka pēdējo gadu laikā kopumā pie-
augusi sabiedrības izpratne par administrāci-
jas sniegto pakalpojumu saturu. minētais 
skaidrojams ar iestāžu veiksmīgu sadarbību, 
nodrošinot iedzīvotājiem iespēju pēc nepiecie-
šamās informācijas par pakalpojumu saņemša-
nas kārtību vērsties pie pašvaldību sociālajiem 
dienestiem un procesu virzītājiem – amatper-
sonas vai tiesas, kas konkrētajā brīdī vada kri-
minālprocesu. 

Neskatoties uz to, ka Juridiskās palīdzības adminis-
trācijas centrālais birojs atrodas Rīgā, iedzīvotāji 

informāciju par juridiskās palīdzības saņemšanas 
iespējām var iegūt sociālajā dienestā tajā pašvaldībā, 
kuras administratīvajā teritorijā ir to dzīvesvieta vai 
kur tie tiesiski uzturas. Līgumus ar administrāciju 
noslēguši juridiskās palīdzības sniedzēji, kuru prakses 
vietas atrodas Latvijas reģionos. Tas nodrošina perso-
nai iespēju saņemt juridisko palīdzību tuvāk dzīves-
vietai. 

Personām, kas vēlas saņemt valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību, jāievēro, ka tā pieprasāma savlai-
cīgi, lai administrācija laikus varētu pieņemt lēmumu 
par juridiskās palīdzības piešķiršanu un vienoties ar 
juridiskās palīdzības sniedzēju. Valsts vienas lietas 
ietvaros nodrošina noteiktā apjomā konsultācijas, 
procesuālo dokumentu sastādīšanu un pārstāvību 
tiesā, veicot par to samaksu juridiskās palīdzības 
sniedzējam. 

Noziedzīgos nodarījumos cietušie informāciju par 
valsts kompensācijas saņemšanas iespēju un kārtību 
var saņemt ne tikai administrācijā, bet arī vēršoties 
pie kriminālprocesa virzītāja. Cietušajiem jāievēro, ka 
valsts kompensācijas pieprasījums administrācijā 

iesniedzams viena gada laikā pēc dienas, kad persona 
atzīta par cietušo tīšā noziedzīgā nodarījumā. Turklāt 
tiesības pieprasīt valsts kompensāciju ir, negaidot 
krimināllietas izskatīšanu tiesā. 

informācijai: Juridiskās palīdzības adminis-
trācijas funkcijās ietilpst jautājumu izlemšana par 
valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķirša-
nu civillietās un administratīvajās lietās (apelāci-
jas procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa 
ietvaros un lēmuma par apstrīdēto izbraukšanas 
rīkojumu vai lēmuma par apstrīdēto lēmumu par 
piespiedu izraidīšanu pārsūdzēšanas ietvaros), 
valsts kompensāciju izmaksāšana, ja tīša noziedzī-
gā nodarījuma rezultātā iestājusies personas 
nāve, nodarīti smagi vai vidēja smaguma miesas 
bojājumi, aizskarta personas dzimumneaizskara-
mība vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta 
vīrusu, B vai C hepatītu. 

kontaktinformācija: bezmaksas informatīvais 
tālrunis: 80001801 (pieejams no fiksētās tālruņu 
līnijas), tālrunis: 67514224, fakss: 67514209, e-pasts: 
jpa@jpa.gov.lv, mājas lapa: www.jpa.gov.lv. 

PiePrASĪJumS Pēc VALStS AtBALStA NemAZiNĀS
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laila Škoba, 
Valsts probācijas dienests

Alternatīvās iespējas. Mēs katru dienu 
kontaktējamies ar saviem ģimenes locek
ļiem, draugiem, kaimiņiem, darba kolē
ģiem, līdzcilvēkiem, sarunājamies un iesais
tāmies aktīvā darbībā. Mēs esam dažādi gan 
attieksmes, gan rīcības ziņā. Un, iespējams, 
ne vienmēr apzināmies, kādas sekas var būt 
mūsu darbībai. Ko darīt, ja mūsu rīcības 
sekas ir bijušas par pamatu kādas personas 
aizskārumam un šobrīd šī persona ir vērsu
sies policijā vai pat prokuratūrā? 

Sabiedrībā valda uzskats, ka vienīgā 
alternatīva noziegumam ir sods, jo tas ir 
efektīvākais līdzeklis, kā var cīnīties ar 
sekām. Taču šķiet, ka dažreiz tā ir cīņa nevis 
ar sekām, bet gan ar vējdzirnavām. Šie dzir
nakmeņi ražo jaunu sabiedrības produktu 
– cilvēku, kuram bieži vien nav atpakaļceļa. 
Šādu cilvēku sabiedrības vairākums vairs 
nepieņem. Un varam tikai minēt, kā jūtas 
atstumtais un kāds būs viņa dzīves ceļš 
turpmāk. Vai vainīgais būs labojies? Ko no 
tā visa iegūs cietušais un sabiedrība ilgter
miņā? Vai cietušais būs guvis gandarījumu 
par piespriesto sodu vai tā arī paliks kopā 
ar savām dusmām, bailēm vai vainas apzi
ņu? Vai sods par izdarīto ir efektīvākais 
veids, lai atjaunotu taisnīgumu? Kādas ir 
soda alternatīvas?

Kādā saulainā pavasara dienā kādas 
mājas īpašniece atgriezās no darba. Kā 
ierasts, viņa atvēra vārtiņus un ar automašī
nu iebrauca pagalmā. Pēc brīža sieviete 
dzirdēja bērnu palīgā saucienus. – Kas noti
cis? – nodomāja mājas saimniece. Izrādās – 
brīdī, kad viņa iebrauca savā pagalmā, uz 
ielas izskrēja viņas mīlulis – suns. Tai pat 
laikā ar velosipēdiem garām brauca bērni. 
Suns sakoda vienu no zēniem, kuram nācās 
ārstēties slimnīcā. 

Suņa saimniecei iestājās kriminālatbildī
ba. Ko viņai darīt tālāk? Kādas šajā gadīju

mā ir zēna mātes iespējas? Ir iespējami vai
rāki risinājumi – notiesājošs spriedums vai 
izlīgums starp cietušo un likumpārkāpēju. 
Starp suņa saimnieci un zēna vecākiem tika 
noslēgts izlīgums, un ierosinātais krimināl
process tika izbeigts. Izlīguma sanāksmes 
laikā zēna māte un suņa saimniece izrunāja 
notikušo, katrai pusei bija iespēja noskaid
rot un izprast, kā notikums emocionāli 
ietekmēja abas puses, kādas ir katras puses 
prasības. Zēna māte saņēma viņai tik ļoti 
nepieciešamo emocionālo gandarījumu – 
suņa saimnieces atvainošanos un kompen
sāciju par zēna ārstēšanos. Suņa saimniece 
savukārt uzņēmās atbildību par notikušo 
un izprata savas rīcības sekas. Izlīgumu 
vadīja Valsts probācijas dienesta izlīguma 
starpnieks, kuram ir zināšanas un iemaņas 
konfliktu risināšanā.

Kas ir izlīgums un kā tas notiek? 
Izlīgums ir sarunu process, kurā cietušais un 
likumpārkāpējs iesaistās brīvprātīgi un ar 
starpnieka palīdzību meklē savstarpēji pie
ņemamu un taisnīgu risinājumu. Izlīgumu 
vada Valsts probācijas dienesta apmācīts un 
sertificēts izlīguma starpnieks – speciālists 
konfliktu risināšanā. Izlīguma starpnieks 
nepārstāv ne cietušo, ne likumpārkāpēju, 
viņš nav ne advokāts, ne tiesnesis, ne poli
cists, ne prokurors. Izlīguma starpnieks 
atbalsta puses, lai tās, savstarpēji vienojoties, 
var rast labāko risinājumu. Izlīguma laikā 
tiek nodrošināta konfidencialitāte. Jebkurā 
laikā izlīgumā iesaistītās personas var atteik
ties no dalības tajā. Izlīgums ir bezmaksas 
process.

Kad ir iespējams izlīgums? Izlīgumu 
var organizēt par noziedzīgu nodarījumu, 
kad krimināllieta atrodas policijā vai proku
ratūrā. Izlīgumu var ierosināt gan cietušais, 
gan likumpārkāpējs vai to likumiskie pār
stāvji. 

Ieguvumi no izlīguma. Iesaistoties izlī
gumā, cietušais ātrāk nekā tiesāšanās ceļā 

var saņemt atlīdzību par nodarīto kaitēju
mu, var paust savu viedokli un izjūtas par 
notikušo likumpārkāpējam un saņemt 
atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem par 
notikušo. Šādas iespējas nepiedāvā ne 
tiesa, ne policija, ne prokuratūra. 
Cietušajam tā ir iespēja gūt lielāku drošī
bas sajūtu nākotnei.

Likumpārkāpējs, kurš iesaistās izlīgumā, 
uzņemas atbildību par nodarīto un atlīdzi
na zaudējumus. Atkarībā no noziedzīgā 
nodarījuma smaguma izlīgums var būt par 
pamatu atbrīvošanai no kriminālatbildības 
vai soda mīkstināšanai. Likumpārkāpējam 
tā ir iespēja izskaidrot savas rīcības iemeslus 
notikušajā un atgūt cieņu.

Gadījumos, kad noziedzīgu nodarījumu 
ir paveikuši nepilngadīgie, izlīgums ir viens 
no efektīvajiem līdzekļiem turpmākai 
noziedzīgo nodarījumu ierobežošanai.

Ko par izlīgumu saka cietušais un 
likumpārkāpējs? „Pēc izlīguma bija vieglāk 
un radās drošības sajūta.” „Izlīgums ir ātrs 
process, viss notiek daudz mierīgāk nekā 
policijā un tiesā. Izlīguma starpnieki bija 
profesionāli un palīdzēja pieņemt izšķirošu 
lēmumu.” „Izlīguma process ir konfidenci
āls, un viss izrunātais paliek tikai starp cie
tušo, likumpārkāpēju un izlīguma starpnie
ku.” „Izlīgums ir iespēja iztikt bez tiesas 
procesiem un bez kriminālatbildības aizdo
mās turētajam.” 

Valsts probācijas dienests. Latvijā izlī
gumus kopš 2005.gada nodrošina Valsts 
probācijas dienests. Statistika rāda, ka izlī
gums tiek noslēgts 80% gadījumu pēc tā 
ierosināšanas. Tas pozitīvi raksturo ne tikai 
izlīguma kā konfliktu risināšanas mehānis
ma efektivitāti, bet arī iesaistīto pušu spējas 
miermīlīgā ceļā atrisināt konfliktus. 

Valsts probācijas dienesta Rīgas rajona 
teritoriālās struktūrvienības Salaspils filiāles 
tālr.: 67943004, adrese Rīgas ielā 30a, 
Salaspilī. 

Sadarbojoties ir iespējams rast risinājumu

PAZiņoJumS
Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2012. gada 27. marta sēdes lēmumu (sēdes protokols Nr.4. § 1.1.3.), 

ir uzsākta detālplānojuma sabiedriskā apspriešana īpašumam „Dzīles”, Eimuru ciemā, Ādažu novadā. 

Detālplānojuma sabiedriskā apspriešana noteikta no 2012. gada 16. maija līdz 6. jūnijam, kuras laikā 

detālplānojuma 1. redakcija būs izstādīta Ādažu novada būvvaldes telpās. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme 

notiks 31. maijā plkst. 15.00 Ādažu novada būvvaldes telpās, Gaujas ielā 33 A, Ādažos. Rakstiskus 

priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Ādažu novada domē, no  

2012. gada 16. maija līdz 6. jūnijam, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un pastāvīgo adresi,  

bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas Nr. 



5Ādažu Vēstis2012. gada 15. maijs
 

NoSkAiDroti koNkurSĀ „„SABieDrĪBA Ar DVēSeLi 2012”  
ĀDAŽu NoVADĀ” AtBALStĪtie ProJektu Pieteikumi

karīna Miķelsone,
projektu vadītāja

Turpinot 2010. gadā veiksmīgi aizsākto 
sadarbību, arī šogad Ādažu novada dome 
sadarbībā ar Nīderlandes fondu KNHM 
īsteno projektu konkursu „„Sabiedrība ar 
dvēseli” Ādažu novadā”, kura mērķis ir uzla
bot dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan sociā
lajā jomā Ādažu novadā, veicināt Ādažu 
novada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību 
par savu dzīves vidi. 

Laika posmā 12.03.2012. – 12.04.2012. 
gan nereģistrētas iedzīvotāju grupas, gan 
biedrības varēja izstrādāt un Ādažu novada 
domē iesniegt savus projektus kādā no 
4  atbalstāmajiem pasākumiem: teritorijas 
labiekārtošana; ceļu satiksmes drošības 
uzlabošana; ēkas remonts; izglītojošu, kul
tūras, sporta, sociālās jomas pasākumu 
attīstība vai uzlabošana. Pieejamais finansē
jums vienam projektam – 702,80 LVL, no 
kuriem 40% finansē Nīderlandes fonds 
60% – Ādažu novada dome. Arī šogad 
projektu īstenotājiem nebija jāparedz savs 
finansiālais ieguldījums projektu īstenoša
nā, ja projekta izmaksas nepārsniedza 
minētos 702,80 LVL. 

Līdz 12. aprīlim tika iesniegts 21 pro

jekta pieteikums, no kuriem 2 paredz veikt 
dažādas aktivitātes ēku remontiem, 8 – 
teritorijas labiekārtošanai, kā arī 11 – izglī
tojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas 
pasākumu attīstībai vai uzlabošanai.

Pēc visu pieteikumu saņemšanas, sākās 
intensīvs to izvērtēšanas process. 

Vērtējot projektus, tika ņemta vērā pro
jekta aktualitāte un lietderība, iedzīvotāju 
iesaiste, tas, cik daudz un cik ilgu laiku 
projekts uzlabos vietējo   iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, kā arī projekta atbalstītāju un 
potenciālo „labuma guvēju” skaits iedzīvo
tāju vidū. Kā viens no svarīgākajiem aspek
tiem projektu vērtējumā bija tas, cik daudz 
pati projekta grupa bija gatava darīt projek
ta īstenošanas laikā. 

Atbalstītie projekti:

ProJektA ĪSteNoŠANAS JomA ProJektA NoSAukumS ProJektA ieSNieDZēJS

Teritorijas labiekārtošana

Bērnu rotaļu laukuma 
labiekārtošana

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „entuziasti” 

Atpūta piesaulē
Biedrība cilvēku ar īpašām vajadzībām un viņu piederīgo atbalstam 
„DZĪVeSSPēkS”

Jumts virs galvas Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „kaimiņienes apvienojas” 

Bērnu priekam un veselībai Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Vecāki – bērniem”

Izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās 
jomas pasākumu attīstība vai uzlabošana

Varoņu brīvdienas – atklājot Visumu Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Podnieku misija”

Ādažu jauniešu deju kolektīva puišu 
skatuves tērpu šūšana

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Ādažu jauniešu deju kolektīvs”

Vidzemes dejai Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Jautrie dejotāji”

F. circeņa šaha kluba izveide Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Asini prātu!”

Jauniešu kora „mundus” un 
amatierteātra „kontakts” 
kopprojekts materiālās bāzes 
nodrošināšanā mūziklam  
„Brēmenes muzikanti”

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „kontakts & mundus”

Ēku remonts

Nodarbību telpas ierīkošana 
pensionāriem 1. kārta

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „oPtimiStS”

mīli savu māju Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Sapņotājas” 

Visi atbalstītie projekti tiks īstenoti līdz septembra vidum.
Paldies visām projektu grupām par izrādīto interesi un aktivitāti, gatavojot pieteikumus konkursam, kā arī vēlmi uzlabot 

dzīves kvalitāti Ādažu novadā! 



Ādažu novada 
pensionĀru biedrība 

24.05.2012. organizē ekskursiju  
uz rokiškiem. Pieteikties līdz 

20. maijam pie Ināras Bogdanovas  
tālr. 28815622 vai  

Ernesta Plarkša tālr. 29454028.
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Pateicība

Dzīvojam Gaujas ielā 25/2, kur ir četras vienādas mājas, bet mūsējā 
atšķiras no citām. 

Visas mājas garumā iekārtots puķu dārzs, kurš zied jau tagad un ziedēs 
līdz vēlam rudenim. 

Par to rūpējas, stāda un laista Staņislava no 1. stāva, apveltīta ar labu 
gaumi un bezgala lielu darba mīlestību. Gribam pateikt paldies, kā arī 
sveikt vārda dienā! Darīsim to visi, lai Stasītei arī ir prieks. 

Kaimiņi no 14. dzīvokļa

Miers, klusuMs, dabas tuvuMs – tā ir vide, 
kur atrodas Ādažu privĀtĀs izglītības 
iestĀdes „patNis” draudzīgā saiMe.

aicinām pieteikt bērniņus no 1 līdz 7 gadu vecumam 2012./2013. 
mācību gadam, lai kopā rotaļātos, dejotu, dziedātu, grieztu, līmētu, 
eksperimentētu, pētītu, sportotu, mācītos angļu valodu un apgūtu citas 
dzīves gudrības.
Piedāvājam arī 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanu skolai. Piedāvājam 
bērniem kopā ar vecākiem bezmaksas adaptācijas nedēļu.
kontaktinformācija: tālr. 27877275 vai mājas lapā www.patnis.lv. 
adrese: Ūbeļu ielā 16, Podniekos, ādažu novadā, lv-2164.

ĀDAžu NovADA DomES  

DARbA uN APmEklētĀju PiEņEmšANAS lAikS

Apmeklētāju pieņemšanas laiks: 

Pirmdienās 10.00 – 13.00; 13.45 – 18.00 

Ceturtdienās 8.00 – 13.00; 13.45 – 17.00

Kases darba laiks: 

Pirmdienās 10.00 – 13.00; 13.45 –18.00 

trešdienās 8.00 – 13.00; 13.45 – 16.00 

Ceturtdienās 8.00 – 13.00; 13.45 –17.00

Domes darba laiks: 

Pirmdienās 8.00 – 13.00; 13.45 – 18.00 

otrdienās 8.00 –13.00; 13.45 – 17.00 

trešdienās 8.00 – 13.00; 13.45 – 17.00 

Ceturtdienās 8.00 – 13.00; 13.45 – 17.00 

Piektdienās 8.00 – 14.00

Tie, kam pāri 50 gadiem  
un kas nav apguvuši  

daTora un inTerneTa lieTošanas pamaTprasmes,  
var to izdarīt laTTeleCom organizētajās bezmaksas apmācībās  

projekta „pieslēdzies latvijai” ietvaros. 

apmācība katrai grupai notiks 3 dienas pa 4 stundām dienā. 
pieteikties ādažu novada pensionāru biedrībā  

pie Birutas krūzes, tel. 29444371. 
ādažu novada pensionāru biedrība

PSiA „Ādažu slimnīca” 

AicinA DArbā: 

— ārstu neirologu 

— vēnu doplerogrāfijas speciālistu 

Cv sūtīt līdz š.g.15. jūnijam: PSiA 

„Ādažu slimnīca”, Gaujas ielā 13/15, 

Ādažos, lv-2164 vai pa e-pastu: 

adazuslimnica@tvnet.lv 

kontaktinformācija:  

26593254 vai 26534457 

Pensionāru apvienības 
 „OPTIMISTS”  

kārtējais saiets notiks š.g. 16. maijā 
plkst. 13.00 Gaujas ielā 16. 

Lektors – gastroenterologs, profesors 
Anatolijs Danilāns. 
Pensionāru padome

Katoļu Kapu svētKi
Baltezera kapos

svētdien, 3. jūnijā plKst. 14.00
Tuvāka informācija pa tālr. 26434830

starptautiskajai bērnu 
aizsardzības dienai veltīts 

koNcerts 

1. jūnijā plkst. 17.00  
līgo laukumā

šī gada 25.maijā  

no plkst. 15.00 līdz 19.00  

„ilmas aptiekā”  

Tc Apelsīns  

būs iespēja izmērīt 

holesTerīnA līmeni  

bez mAKsAs! 

lūdzam iepriekš pierakstīties 

personīgi aptiekā vai  

pa tālruni 67996144. 
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Ādažu vidusskolas de ju kolektīvs „RŪta” itĀlijĀ
No 29.03. līdz 01.04. Ādažu vidusskolas deju kolektīvs „Rūta” 
45 cilvēku sastāvā piedalījās internacionālā festivālā „Lago di 
Garda 2012” Itālijā pie Gardas ezera.

Festivālam tika sagatavotas 2 programmas: „Lieldienu rītā” un 
„Uz dāldera danci griezu”. Festivālā piedalījās 5. – 7. klašu grupa, 
daļa 10. – 12. klašu un daļa 3. – 4. klašu grupu dejotāji.

Neskatoties uz divu dienu nogurdinošo ceļu, mūsu bērnu snie
gums bija spīdošs, tas vainagojās ar uzvaru un 1. vietu festivālā.

Dzīvojām augstu, augstu San Zeno di Montagna kalnu pilsēti
ņā ar brīnišķīgu skatu uz Gardas ezeru. Katru dienu izbaudījām 
kalnu serpentīnu burvību. Cēlāmies līdz ar sauli, bet viesnīcā 
atgriezāmies, tai norietot.

Festivālā iepazināmies ar deju grupām no Itālijas, Ukrainas, 
Burjatijas, Krievijas, Moldovas. Divus vakarus norisinājās arī 

futbola mači starp mūsu un ukraiņu puišiem. Meiteņu atbalstīti, 
abās spēlēs uzvarējām!

Brīvajos brīžos apmeklējām tuvumā esošās vēsturiskās pilsētas – 
Veronu un Sirmioni, bet lielāko prieku bērniem sagādāja lielais 
atrakciju parks „Gardaland”.

Tur laiks mūs lutināja, ļāva izbaudīt ziedošo, silto (+25° – 
+28°C) un smaržīgo pavasari.

Par iespēju piedalīties festivālā mēs gribam pateikt paldies vecā
kiem, mūsu novada domei, savas skolas direktorei, skolotājiem un 
visiem, visiem, kas mūs atbalstīja un līdzi juta, jo bērniem katra 
jauna pieredze dod emocionālu pacēlumu viņu daiļradē, lai tiektos 
uz vēl labākiem rezultātiem!

D/k „Rūta” dejotāji un viņu skolotājas 

VC4 AICINA VEIKT KRūšu IzMEKLĒJuMuS  
TuVĀK SAVAI DzĪVESVIETAI

2009. gadā tika uzsākta valsts organizētā 
un apmaksātā krūts dziedzera un dzemdes 
kakla ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāša
nas programma. Nozīmīgs šī projekta iegu
vums vēža kontroles programmā ir mobilais 
digitālās mamogrāfijas kabinets, kas darbo
jas SIA „Veselības centrs 4” paspārnē un 
nodrošina krūšu izmeklējumu veikšanu 
Latvijas reģionos. Tā ir īpaši pielāgota auto
mašīna, kurā atrodas mamogrāfs – iekārta, 
ar kuru veic krūts dziedzera izmeklējumus 
sievietēm, lai atklātu iespējamās izmaiņas. 
Arī 2012. gadā visu novadu sievietes tiek 
aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 
savai dzīvesvietai – „Veselības Centrs 4” 
mobilajā mamogrāfā.

2012.gadā uzaicinājuma vēstules veikt 
valsts apmaksātu krūts vēža profilaktisko 
pārbaudi saņems sievietes, kuras ir dzimušas 
1944., 1946., 1948., 1950., 1952., 1954., 
1956., 1958., 1960. un 1962. gadā.

Atgādinām, ka  2011.gadā izsūtītās uzai
cinājuma vēstules uz krūts vēža profilaktis
ko pārbaudi ir derīgas līdz pat 2012. gada 
beigām.

SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstule netiek 
nosūtīta sievietei, kura gada laikā līdz uzai
cinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir 
veikusi mamogrāfisko izmeklējumu.

To vēlams veikt 35 – 40 gadu vecumā. Ja 
pirmā mamogrāfijas izmeklējuma rezultāts ir 
normas robežās un nav vērojamas ne kādas 
vizuālas krūts izmaiņas, šo pārbaudi var veikt 
ik pēc diviem gadiem. Krūts vēža skrīningu 
ar mamogrāfijas metodi neatkarīgi no rezul
tāta reizi gadā vajadzētu veikt sievietēm no 
50 līdz 69 gadiem. Jāatceras, ka šo pirmo 
izmeklējumu saglabāšana ir ļoti svarīga! 
Vēlāk, veicot atkārtotus izmeklējumus, 
nepieciešams tos salīdzināt ar iepriekšējiem 
un iegūt būtisku informāciju dinamikā, lai 
savlaicīgi pamanītu radušās pārmaiņas. 

Jaunākie statistikas dati apliecina, ka sie
vietes Latvijā labprāt izmanto iespēju veikt 
šos izmeklējumus dzīvesvietas tuvumā. 

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicināju
ma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta 
Valsts skrīninga programmas ietvaros 
izmeklējums ir BEZ MAKSAS, ar ģimenes 
vai ārstējošā ārsta norīkojumu – pacienta 
līdzmaksājums ir 2 lati. Ja norīkojumu iz 
snie  dzis ģimenes ārsts, vai ārstējošais ārsts, 
kuram nav līgumattiecību ar Nacio nālo 
vese lības dienestu, izmeklējums tiek veikts 
par maksu.

Ādažos izmeklējumu iespējams veikt 
4. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 17.00 Ādažu 
slimnīcā – Gaujas ielā 13/15.

Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās 
pa telefonu: 67144031; 67143550; 
67142840 vai 27866655. 

Sīkāka informācija www.mamografija.lv, 
e-pastā info@mamografija.lv 
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80 gadu jubileju svin
Darija blažēviča
Ņina Labanova
Donats Melnis

Marija Sklovska
Olga timofejeva

75 gadu jubileju svin
Stefānija Čupīte

egons egle
Klaudija Kļaviņa

antoņina Ņeverovska
aleksandra Pauliņa

Valentin Sasin
aleksandra Siņicina

70 gadu jubileju svin
Vera Krūmiņa

Rasma Lasmane
Zigurds Lazdiņš
edīte Nipkena

Dzintra aija Skolmeistare
imants Vanovskis

Gunta Veneite
baiba Zirne 

Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
maija mēneša jubilāriem !

No 1. maija tiek Noteikts meža uguNsNedRošĀ laikposma sĀkums
Pamatojoties uz 2004. gada 17. februāra Ministru kabineta 

noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” 29. punktu un 
hidrometeoroloģisko prognozi, no 2012. gada 1. maija visā valsts 
teritorijā tiek noteikts meža ugunsnedrošā laikposma sākums.

Meža īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem līdz ar ugunsne

drošā laikposma noteikšanu ir jānodrošina ugunsdrošības prasības 
mežā. Valsts meža dienests uzsāk dežūras ugunsnovērošanas tor
ņos. Līdz ar to ir svarīgi bez saskaņošanas ar vietējo mežniecību 
meža tuvumā neveikt dedzināšanas darbus, kas var radīt lielus 
dūmus un līdz ar to maldināt uguns novērotājus. 

Aicinām visus, kam ir fotogrāfijas, diapozitīvi, filmas, jebkura veida un izmēra attēli 
vai kāda cita informācija par Ādažu vēsturi (ieskaitot 2011. gadu), piedalīties grāmatas veidošanā.

Grāmatai tiks izvēlēti ap 30 autoru fotodarbi, kolekcijas, sērijas un atsevišķi attēli.
No visām iesūtītajām bildēm un materiāliem tiks veidots slaidšovs, kuru izmantosim Ādažu arhīva un muzeja veidošanai. 

Iesūtītās bildes ar nelieliem aprakstiem par autoru un attēlā redzamo tiks izvietotas Ādažu mājas lapā. Iesniegtie attēli 
vai negatīvi tiks skanēti, bet oriģināli atdoti iesniedzējam. Iesniedzot darbus, to īpašnieks vai autors 

apstiprina piekrišanu attēlu izmantošanai gan Fotogrāmatā 2011, gan cita veida neierobežotai izmantošanai 
Ādažu kultūras mantojuma veidošanai. Autora vārds tiks pieminēts visos darba izmantošanas gadījumos.
Visi darbi, kas tiks iesniegti līdz 2012. gada 23. jūnijam, piedalīsies slaidšovā Ādažu Fotogrāmata 2011.

Visus svarīgos, skaistos, ikdienišķos vai vēsturiskos mirkļus, kas notikuši
Ādažos, varat sūtīt adazugramata2011@gmail.com vai arī atnest uz Info centru – 125. telpu 

Ādažu kultūras centra pirmajā stāvā darba laikā.

Grāmatas žūrijā: Maira Dudareva (Latvijas Fotogrāfijas muzejs), Aivars Siliņš (fotogrāfs), Imants Ķīkulis (fotogrāfs), 
Inga Šteimane (Rīgas Mākslas Telpas vadītāja, izstāžu kuratore), Linda Tiļuga (dažu kultūras centra vadītāja).

Projekta iedvesmotājs Ojārs Jansons. Fotogrāfiju apstrāde un sagatavošana Aivars Siliņš. 
Grāmatas dizains un noformējums Antra Bērziņa. Lindas Dzerkales-Bērziņas fona foto.

Ādažu novada dome sadarbībā 
ar Ādažu fotogrāfu biedrību veido 
ĀDAŽU FOTOGRĀMATU 2011. 
Ādažu ļaudis, tradīcijas, svētki un 
ikdiena, portreti un darba gaitas, 
arhitektūra, dabas noskaņas.


