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Ādažnieki Latviju sveic dzimšanas dienā
Ar svētku pasākumiem visas nedēļas garumā ādažnieki godina Latvijas valsti

NO DOMĀM PIE DARBIEM. Konkurss 
“Sabiedrība ar dvēseli” iedzīvotā-
jiem ļauj piepildīt sen lolotas cerības. 
2013. gadā Ādažu novada dome sa-
ņēma 16 šā konkursa projektu pietei-
kumus, no kuriem 10 tika īstenoti.

10. lpp.

KALPOT TAUTAI UN VALSTIJ. Nacionālo bru-
ņoto spēku attīstība un valsts aizsardzība – šie 
ir tikai daži no jautājumiem, kas atrodas Na-
cionālo bruņoto spēku Operatīvās plānošanas 
departamenta priekšnieka, Viestura ordeņa 
virsnieka, pulkveža Ērika Nagļa pārraudzībā. 

3. lpp.

Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Mārtiņš Liberts dāvā skolas atbalsta biedrības sarūpētās sarkanbaltsarkanās lentītes Ādažu 
vidusskolas skolēniem.

Latvijai – 95. Latvijas pirmās republi
kas izveidošana bija brīnums. Tā ne
bija paredzēta. 1918. gadā pasaules 
liel valstīm – Anglijai, Francijai, ASV – 
tāds jēdziens kā “Latvija” un “latvie
ši” vispār neeksistēja. Mēs bijām tikai 
Kurland vai Livland un nekas vairāk. 

Latvija bija patiess brīnums arī tajā 
ziņā, ka pirms valsts dibināšanas zeme 
bija pilnībā izpostīta – tai pāri gāja fron-
tes līnija no 1915. gada līdz pat 1918. gada 
sākumam. Tā negāja cauri ne Igaunijai, ne 
Lietuvai. Rūpniecība Latvijā tajā laikā bija 
iznīcināta, zemniecība arī. Bēgļu gaitās bija 

devies gandrīz vai miljons cilvēku. Tauta 
bija izputināta. Ideju par Latviju kā neat-
karīgu valsti toreiz aizstāvēja vien neliela 
daļa iedzīvotāju. Viņus varēja saukt par 
ideālistiem – saujiņa cilvēku, kuri stūrgal-
vīgi ticēja šai domai un 1918. gada 18. no-
vembrī pasludināja Latvijas Republiku. 
Taču nekas vēl nebija beidzies. Kara dar-
bība Latvijā turpinājās ar Brīvības cīņām – 
vēl 628 dienas. Kad pulkvedis O. Kalpaks 
ar nelieliem spēkiem uzsāka cīņu par brī-
vību, visi uzskatīja, ka viņš ir “traks’’ un 
ka arī viņa štābs kļuvis traks. Tikai, iestā-
joties miera laikam, kāds Latvijas armijas 

virsnieks teicis: “Bet mēs, trakie, izcīnījām 
brīvo Latviju. Ja visi būtu bijuši normāli, 
tad nebūtu neatkarīgās Latvijas!”

Mēs esam maza tauta. Tas ir brīnums, 
kas ļāva latviešiem izcīnīt savu suverēnu 
valsti, jo tā nebūt nav visu, pat skaitliski 
daudz lielāku, nāciju priekšrocība. Ticē-
sim, ka katrā no mums sēž gabaliņš no 
“ideālista” un gabaliņš no “trakā”. Ti-
cēsim, ka gan mūsu Latvijas, gan mūsu 
Ādažu veiksmes stāsts vēl ir nākotnē, viss 
atkarīgs no mums pašiem!

 E. Pētersone, Ādažu Kultūras centra  
muzeja projekta vadītāja
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MĒNESIS BILDĒS

 NATO virspavēlniecība un Baltijas valstu prezidenti Ādažu Kultūras 
centrā, kur notika NATO militāro mācību “Steadfast Jazz 2013” starp-

tautiska preses konference ar Baltijas valstu prezidentu un NATO 
ģenerālsekretāra Andersa Foga Rasmusena piedalīšanos. 

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks 
tiekas ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
pārstāvjiem, pārrunājot iespējas uzlabot ugunsdrošību 
Ādažu novadā.

 Ādažu novada domes vadība ar Ādažu skolēniem un 
pedagogiem dodas lāpu gājienā par godu Lāčplēša dienai.

 Rokdarbniece Anna  
Lukjanova rāda savus izdomas 

bagātos darbus Mārtiņdienas 
rokdarbu izstādē.

 Ar pirmizrādi Ādažu 
Kultūras centrā leģendā-

rās Zigmara Liepiņa un 
Māras Zālītes rokoperas 

„Lāčplēsis” 25 gadu jubi-
lejai veltītais jauniestu-
dējums uzsāka mēne-

ša garo tūri dažādās 
Latvijas pilsētās. Izrādes 
varoņu autogrāfu vākša-
nā visaktīvāk iesaistījās 

jaunākā paaudze.

 Ādažu vidusskolā uzstājās 
vieslektore, angliete Emma 
May Bremze, lai dažāda 
vecuma skolēniem pastāstītu 
par Angliju, tās kultūru, 
kā arī iepazīstinātu ar īstu 
britu angļu valodas izrunu. 
Vieslektore bija pārsteigta par 
Ādažu vidusskolas skolēnu 
atraktivitāti, ieinteresētību un 
angļu valodas zināšanām. 

 Ādažu vidusskolas atbalsta biedrības 
pārstāves Jutta Ruka, Indra Garā un 

Dace Bāliņa gatavo sarkanbaltsarkanās 
lentītes, lai kopā ar Nacionālo bruņoto 

spēku pārstāvjiem 11. novembrī 
tās pasniegtu Ādažu vidusskolas 

skolēniem un aicinātu tās nēsāt visas 
nedēļas garumā līdz 18. novembrim, 

tādējādi veicinot savas valsts vērtības 
apzināšanos.

 30. oktobrī Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks un izpilddirektors Guntis Porietis tikās ar 
iedzīvotāju iniciatīvas grupām no Ūbeļu ielas mājām un 
Atariem, kā arī SIA „Ādažu Ekspresis” valdes priekšsē-
dētāju Jāni Zūbergu, lai ievadītu sarunas par iekšējiem 
pasažieru pārvadājumiem Ādažu novadā.

 Ādažu Fotogrāfu biedrība atzīmē savu trīs gadu pastāvē-
šanas jubileju Carnikavas novadpētniecības muzejā.

 Grāmatas „Fotogra-
fēts Ādažos” autori 

oktobra sākumā savu 
darbu dāvināja dažiem 

tā varoņiem – veselības 
ministrei Ingrīdai Cir-

cenei, Guntim Ulmanim 
un Valdim Zatleram. 

Tā kā Aizsardzības 
ministrija atbalstīja 

grāmatas izdošanu, tā 
tika dāvinata arī aizsar-
dzības ministram Artim 
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 Agita un Māris Zirņi, leģen-
dārā motobolista Viļņa Zirņa 
bērni, Ādažu Kultūras centra 

muzeja projekta vadītājai Elitai 
Pētersonei nodod motobola 

relikvijas.

 Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
Māris Sprindžuks satiek savu bijušo 

skolotāju Intu Anšmiti. 
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PErSoNīBa

„Mums jābūt pateicīgiem Dievam, 
ka Latvijā ir miers,” pārliecināts Na
cionālo bruņoto spēku Operatīvās 
plānošanas departamenta priekšnieks, 
Viestura ordeņa virsnieks, pulkvedis 
Ēriks Naglis. Nacionālo bruņoto spēku 
attīstība un valsts aizsardzība – šie ir 
tikai daži no jautājumiem, kas ir Ēri
ka Nagļa pārraudzībā.  Šodien laikam 
tikai retais zina, ka reiz Ēriks Naglis 
bija panks, kurš staigāja ķīniešu kedās, 
banānu biksēs, balinātiem matiem un 
auskaru ausī. Sirdī būdams īsts revolu
cionārs, viņš klausījās pankroku, kas, 
starp citu, viņam patīk vēl aizvien.  

Kā radās interese – saistīt savu dzīvi 
ar militāro jomu? 

Tā bija apstākļu un vēstures sakritība, 
savā ziņā – nejaušība. Laikā, kad Latvi-
ja atguva savu neatkarību, atgriezos no 
obligātā dienesta padomju armijā. Man 
bija 20 gadi. Visas pārmaiņas, kas notika 
valstī, ietekmēja arī manu dzīvi, jo pirms 
tam biju ieguvis galdnieka profesiju. Do-
māju turpināt strādāt šajā jomā, bet, tā 
kā kolhozi vairs neeksistēja, iecerētais 
dzīves plāns nedaudz sašķobījās. Tad 
pēkšņi satiku kādu senu paziņu, kurš 
vaicāja: “Tu tikko no armijas, vai ne? Esi 
dzirdējis, ka mēs dibinām savu armiju, 
robežsardzi? Mums vajag tādus vīrus kā 
tu. Negribi pamēģināt?” Tik vienkārši un 
tik negaidīti. Bija interesanti piedalīties 
vēstures veidošanās procesā. Patika ap-
ziņa, ka strādā savas valsts labā. Pirmie 
cilvēki, ar kuriem satikos, kad iestājos 
robežsardzē, bija ar līdzīgām domām un 
uzskatiem. Tiešām izjutu tādu vienotību, 
kas bija ļoti spēcīga. Tā kā toreiz padom-
ju armija vēl atradās Latvijā, pastāvēja 
bažas, vai nebūs mēģinājumi atgriezt 

veco iekārtu. “Kas būs tie, ja ne mēs, kas 
varēs stāties viņiem pretī?” tā mēs toreiz 
domājām. Mūsos valdīja tāds pacilājošs 
gars, jaunības maksimālisms, ideālisms. 

Iespēja darīt ko valsts un citu cilvēku 
labā, nevis tikai savās privātajās intere-
sēs, arī bija tas, kas mani armijā saistīja. 
Mēs visi bijām pacilāti, motivēti un gata-
vi ziedoties. 

Virsnieku trūkums Latvijas 
armijas rindās

Kā militārā karjera attīstījās tālāk?
1992. gadā mani izsauca komandieris 

un teica, ka jābrauc uz Rīgu – uz virsnie-
ku vietnieku kursiem, lai iegūtu augstākā 
instruktora pakāpi. No padomju armijas 
atnācu kā seržants. Atbraucot uz Rīgu, 
nostājos komisijas priekšā, izrādās – tur 
apmāca nākamos virsniekus.  Latvijas 
Nacionālā aizsardzības akadēmija bija 
tikko izveidojusies, es gadījos pirmajos 
virsnieku kursos. Sešus mēnešus mācī-
jāmies Mālpilī, pēc tam atgriezos Ludzā 
jau kā virsnieks. 1992. gadā bija izteikts 
Latvijas virsnieku trūkums. Pabeidzot 
akadēmiju, piešķīra virsnieka dienesta 
pakāpi, kā arī vada komandiera kvalifi-
kāciju. Militārajā jomā jāmācās nepār-
traukti, tā ir mūža izglītība. Šogad pabei-
dzu augstāko virsnieku kursu militārajā 
koledžā ASV, kas dod tiesības uz nāka-
mo – ģenerāļa pakāpi. Papildu tam iegu-
vu maģistra grādu stratēģijā.

Militārajā struktūrā amats nav uz visu 
mūžu, armijā pastāv rotācijas princips.  
Katra nākamā dienesta pakāpe ir arī nā-
kamais amats. Mainās atbildība, pieaug 
personāla skaits, kas ir tavā pakļautībā un 
atbildībā. Viena lieta ir komandēt vadu 
kaujas laukā, pavisam cita – rotu, bataljo-
nu vai brigādi. To nevar salīdzināt. 

Jāaug un jāmācās 
nepārtraukti

Pasaulē viss mainās ļoti strauji, tādēļ 
jāspēj sekot visam līdzi. Jāsaprot, kā pa-
šam jāmainās, lai spētu reaģēt līdzi pār-
maiņām, kas notiek gan valstī, gan ārpus 
tās. Tas ir nepārtraukts process. 

Armijā katram ir savs priekšnieks, 
katru gadu tiekam vērtēti, kā pildām sa-
vus pienākumus, kāda ir mūsu morālā 
izturība un fiziskā sagatavotība. 

PieTurzīMeS
izglītība
ü Maģistra grāds stratēģijā, US Army War 

College, ASV , 2013.
ü Augstāko virsnieku kurss, US Army War 

College, Carlisle, Pennsylvania, ASV, 2013. 
ü Augstāko virsnieku kurss, Nacionālā Aiz-

sardzības universitāte, daudznacionālo/
apvienoto spēku štāba koledžas karaskola 
(t.sk. NATO fakultāte), Norfolka, Virdžī-
nija, ASV, 2006. 

ü Vecāko štāba virsnieku kurss, BALTDEF-
COL, Tartu,  Igaunija, 2000.

ü Bakalaura grāds pedagoģijā. Nacionālā 
Aizsardzības akadēmija (NAA), 1999. 

ü Vada komandiera kurss, NAA, 1992
Dalība starptautiskajās operācijās
ü SFOR/IFOR, Bosnija-Hercegovina, 1997. 

Latvijas-Zviedrijas apvienotās mehanizētās 
kājnieku rotas komandiera vietnieks.

ü OIF, Irāka, 2004, Latvijas kontingenta 
komandieris. Polijas BS daudznacionālās 
divīzijas Dienvidi-Centrs, divīzijas štāba 
plānošanas daļas (G-3) priekšnieka vietnieks

Apbalvojumi
ü IV šķiras Viestura ordenis.
ü LR Aizsardzības ministra atzinības goda 

zīme.
ü LR Aizsardzības ministra medaļa “Par 

ieguldījumu Bruņoto spēku attīstībā”.
ü LR Aizsardzības ministra medaļa “Sekmē-

jot Latvijas dalību NATO”.
ü NBS komandiera 3 pakāpes goda zīme 

“Par nopelniem”.
ü NBS komandiera medaļa “Par centību 

militārajā dienestā”.
ü NBS komandiera medaļa “Mieram un 

drošībai”, par piedalīšanos starptautiskajā 
miera nodrošināšanas misijā Bosnijā-Her-
cegovinā.

ü NBS komandiera medaļas “Mieram un 
drošībai” Nr. 2, par piedalīšanos starptau-
tiskajā miera nodrošināšanas misijā Irākā.

ü SzS/Zemessardzes komandiera 3 pakāpes 
goda zīme “Par kalpošanu tautai un Latvijai”.

ü Zviedrijas Bruņoto spēku komandiera 
medaļa par piedalīšanos starptautiskajā 
miera nodrošināšanas misijā Bosnijā-
Hercegovinā

ü NATO medaļa par piedalīšanos starp-
tautiskajā miera nodrošināšanas misijā 
Bosnijā-Hercegovinā.

ü Polijas BS daudznacionālās divīzijas 
“Dienvidi-Centrs” komandiera medaļa par 
piedalīšanos starptautiskajā miera nodro-
šināšanas misijā Irākā.

Kalpojot Latvijai
Pulkvedis Ēriks Naglis pieņemšanā pie valsts prezidentes Vairas Vīķes Freibergas Rīgas pilī.



Aicinājums pievienoties 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem

2013. gada 6. jūnijā SIA „Ādažu 
Ūdens” noslēdza līgumu ar SIA „Siltums 
Jums” par ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu tehniskā projekta izstrādi un būv-
darbiem projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta” 
ietvaros. Šā projekta mērķis ir izbūvēt 
ūdensapgādes tīklu 7,9 km un kanalizā-
cijas tīklu 11,2 km garumā. Plānots arī 
izbūvēt piecas jaunas kanalizācijas sūkņu 
stacijas un rekonstruēt vienu esošo.

Pašteces kanalizācijas tīklu paredzēts 
paplašināt Nūrnieku, Krūkļu, Čiekuru, 
Rožu, Dzirnavu/Mālnieku, Liepavotu, 
Dārza, Saules, Ziedu, Skolas, Bērzu, Pļa-
vu, Vārpu, Alīdas, Veltas/Jēkaba, Druvas, 
Lauku, Graudu, Priežu, Ozolu, Zīļu, Zel-
meņu, Gaujas, Skuju, Koku ielās un Vēju-
pes ceļos. Ūdensapgādes tīklu paredzēts 
paplašināt Nūrnieku, Krūkļu, Draudzī-
bas, Rožu, Druvas, Graudu, Lauku, Vēja, 
Gaujas, Koku, Skuju, Priežu, Ozolu, Zīļu, 
Zelmeņu ielās un Rīgas gatvē, Vējupes 
ceļos. Pašreiz kanalizācijas tīkls pilnībā iz-
būvēts Dārza, Saules, Ziedu, Skolas, Bēr-
zu, Pļavu, Vārpu, Rožu ielās. Ūdensvada 
tīkls izbūvēts Rīgas gatvē un Rožu ielā.

Lūdzam projektā minēto ielu ēku 
īpašniekus pievienoties izbūvētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīk
liem! Par iespējām un nosacījumiem, 
kā pievienoties, sazināties pa tālruni 
29508078.

2012. gada 18. jūlijā Ādažu nova-
da dome, SIA „Ādažu Ūdens” un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija noslēdza civiltiesisko līgumu par 
projekta „Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība Ādažos, II kārta” īstenošanu. 
Līgums paredz Kohēzijas fonda un Valsts 
budžeta līdzfinansējumu. Projekta kopē-
jās izmaksas plānotas 2,01 milj.  latu ap-
mērām, t. sk. Kohēzijas fonda līdzfinan-
sējums 1,55 milj. latu un valsts budžeta 
līdzfinansējums 94 tūkstoši latu. Projekta 
īstenošanas termiņš – 2015. gada 1. jūnijs.

Projektu „Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Ādažos, II kārta” līdz-
finasnē Eiropas Savienība. Finansēju-
ma saņēmējs šā projekta ietvaros ir SIA 
„Ādažu Ūdens”. Projekta administratī-
vās, finanšu, tehniskās vadības uzraudzī-
bu nodrošina Latvijas Republikas Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrija. 

Gatis Laka, projektu koordinators

ZIŅaS / PErSoNīBa
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Kā vērtē morālo izturību?
Morālo izturību vērtēt ir visgrūtāk, 

skatās, cik esi motivēts un ieinteresēts, 
kā spēj panest grūtības, kas dienestā ir 
neizbēgamas, vai spēj aizraut sev līdzi 
padotos, iedvesmot. Balstoties uz šo iz-
vērtējumu, vadītāji nosaka, kāda varētu 
būt  tava vieta nākotnē. 

Kas visvairāk saista šajā milzīgajā 
sistēmā? 

Tas sen vairs nav tikai mans 
darbs, tas ir arī dzīvesveids un ai-
cinājums. Skatoties atpakaļ savā 
dzīvē, saprotu, ka armija man 
ļoti daudz devusi. Lielā mērā 
tā izveidojusi mani par tādu 
cilvēku, kāds esmu šodien. Ar 
savu noteiktu vērtību sistēmu. 
Tāpat esmu saticis brīnišķīgus 
cilvēkus, kurus citādi nemūžam 
nesatiktu. Un šie cilvēki mani 
saista tieši ar to, ka, līdzīgi kā 
es, viņi ir gatavi upurēt sevi un 
savas ģimenes dzīvi mūsu tautas 
un valsts labā. Daudzi mana die-
nesta biedri jau ir ziedojuši savu 
dzīvību, esot karā Irākā. Man ir 
bijis jāatvadās no karavīriem, kurus man 
bija jāvada un jākomandē. Kad karavīri 
aiziet,  tās izjūtas... Tās nevar izstāstīt... 

Lēmumi, kas skar dzīvību
Šādos brīžos nepārņem izjūta par 

to, cik karš ir bezjēdzīgs? Jebkāda veida 
vardarbība vispār...

Filozofiskas pārdomas pārņem ļoti 
bieži, bet, esot militārajā dienestā, nevari 
būt ne ideālists, ne pacifists, jo pārāk tieši 
saskaries ar realitāti. Un tā ir tāda, kāda 
tā ir. Mums jābūt pateicīgiem Dievam, 
ka Latvijā ir miers un ka šobrīd mums 
nav jāaizstāv sava dzimtene ar militāro 
spēku. Ticiet man, karavīri nav tie cil-
vēki, kuriem vardarbība šķiet patīkama. 

Neviens ikdienā gluži nedomā, ka varētu 
aiziet bojā, bet, atrodoties tā saucamajos 
karstajos punktos, šīs izjūtas ir daudz 
izteiktākas. Morāli tā īsti nekad nevari 
būt tam gatavs. Ja aiziet tuvākais biedrs, 
karavīrs, ar kuru ilgu laiku esi bijis kopā, 
tas ir ļoti smags zaudējums. Tie vienmēr 
ir ļoti spēcīgi pārdzīvojumi, bet nekad 
neviens karavīrs tajā nevainos ne tautu, 
ne valsti. Daudzi vaino sevi notikuša-
jā – es varēju pieņemt citādu lēmumu, 
tādu “varēju” ir daudz... Jāsapurina sevi 
un jāapzinās, ka tāda ir mūsu profesija. 
Atšķirībā no uzņēmējdarbības vai valsts 

pārvaldes, militārajā profesijā nav runa 
par naudu, ko vari pazaudēt un ar ko ris-
kē. Jebkurš mūsu lēmums, esot militārajā 
dienestā, skar dzīvību.

Kad darbs ir karš
Kādām rakstura iezīmēm jāpiemīt 

labam karavīram? 
Grūti teikt. Katrā ziņā – arī karavīrs ir 

cilvēks ar emocijām. 

Vai pulkvedis drīkst atļauties reaģēt 
tad, kad viņā virmo spēcīgas emocijas? 

Kliegšana pieļaujama tad, ja tā ir daļa 
no apmācības. Jaunkareivju apmācībā jā-
saskaras ar stingrākiem vārdiem. Tomēr 
tā nav kliegšana kliegšanas pēc. Tā ir daļa 
no karavīra morālās un emocionālās pār-
baudes, sagatavošanas. 

Psiholoģiski jaunkareivim tas jāiz
tur?

 Mūsu darbs ir karš. Karavīram jāiz-
tur fiziskās un morālās sāpes. Ja no ma-
las šķiet, ka tas ir neprāts, tad jāuzsver, 
ka tā ir daļa no sagatavošanas procesa. 
Atceroties padomju armiju, tā bija viena 
liela gaļas mašīna, kurā kareivis nebi-
ja cilvēks. Tā nebija apmācība, bet gan 

dresūra. Latvijas armijā viss ir daudz ci-
tādāk. Mēs esam izauguši citās vērtībās. 
Apmācību process ir daļa no psiholoģis-
kās, morālās sagatavotības. Bez tā nevar 
iztikt. Ja cilvēks nespēj to izturēt, tad 
neesmu drošs, kā  tiks galā ar visu pā-
rējo, kas sagaidīs kaujas laukā, kur šauj, 
sprāgst, ir asinis utt. Tomēr to, kā cilvēks 
uzvedīsies kaujas laukā, miera laikā ne-
var paredzēt. 

Lai cik ļoti mēs censtos karavīrus mo-
rāli sagatavot, protams, nonākot reālā 
kaujas situācijā, nekad nevar zināt un 
paredzēt, kā cilvēks uzvedīsies. 

Runa nav par naudu, ar ko riskē vai ko vari pazaudēt. 
Šeit nepareizs lēmums skar dzīvību.

Miera uzturēšanas misija  
Bosnijā Hercogovinā 1997. gadā.
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Jūs to sakāt no pieredzes?
Jā, galu galā mēs visi esam cilvēki ar 

savām labajām un sliktajām īpašībām.  
Varam šaut ar kaujas munīciju, lielga-
baliem, bet mācībās biedri neiet bojā. 
Mācību laikā nav viegli pietuvoties tai 
sajūtai, kāda rodas, esot kaujas laukā. 

Mūsu uzdevums ir maksimāli sagata-
vot karavīru tam, kas viņu tajā sagaida. 

Frontes līnijas neesamība
Pret karavīriem stingri izturas, paceļ 

balsi, bet tieši viņi ir tie, kuri atdod savu 
dzīvību citu labā. Augstākā armijas va
dība ar savu dzīvību neriskē, vai ne? 

Ar kareivju apmācību nodarbojas 
seržanti un jaunākais virsnieku sastāvs. 
Tie ir tie līderi, kas arī kaujas laukā ir 
kopā ar karavīru. Saprotiet... Kaujas lauki 
arī var būt dažādi. Piemēram, mūsu rota 
Afganistānā. Rotā ir vairāk nekā 100 
cilvēku, viņu atbildības rajons ir trīs reižu 
lielāks par Latvijas teritoriju. Grūtības 
šobrīd ir tādas, ka, esot Afganistānā 
vai Irākā, nav frontes līnijas. Ja ierastā 
karā zinām, kur ir pretinieks un kur – 
frontes līnija, tad pretinieks, ar ko šobrīd 
jāsastopas Afganistānā vai Irākā, ir visur. 

Viņam nav valstiskās piederības,  tie ir 
nemiernieki. Tās ir organizācijas, kas ne-
atrodas nevienas valsts kontrolē. Viņiem 
ir savi ideāli, pārliecība, vadītāji. Viņi 
nēsā civilo apģērbu. Tieši tādēļ karavīra 
darbs šodien ir ļoti grūts un atbildīgs. Ja 
nav izteiktas frontes līnijas, kaujas lauks ir 
visur, un tajā atrodas visi – gan karavīrs, 
gan seržants, gan ģenerālis. NATO štābs 
Kabulā piedzīvoja vairākus uzbrukumus, 
kas ilga pāris dienu. Tas ir štābs, kurā sēž 
augstākie un vecākie virsnieki. Tas ir viņu 
kaujas lauks. Mūsdienu karu īpatnība ir 
tā, ka pretinieks ir nenoteikts, tas varbūt 
jebkurš. Mūsu karavīriem jāiemācās 
karot šādā vidē un apstākļos. Tieši tādēļ 
nav brīnums, ka civiliedzīvotāji iet bojā. 
Ja bombardē ar lidmašīnām vai artilēriju, 
pretiniekam ir ļoti vienkārši  pienākt pie 
nogalinātā biedra, paņemt viņa ieročus 
un pateikt, ka pretinieks nogalinājis 
civiliedzīvotāju. Šāda izteikta frontes 
neesamība parādījās pēc terorakta ASV 
Pasaules Tirdzniecības centra torņiem 
2001. gada 11. septembrī un pēc ASV ie-
brukuma Afganistānā un Irākā. Varbūt 
lielai daļai cilvēku liekas, ka būt par kara-
vīru – kas var būt vienkāršāks par to – uz-
velc formas tērpu, paņem šauteni un uz 
priekšu! Tā nav. Virsnieks, karavīrs – tā ir 

pamatprofesija, bet virsniekam patiesībā 
ir vairākas lomas. Mēs esam gan skolotā-
ji, gan audzinātāji, gan tiesneši, mums ir 
tiesības ar reglamentu atņemt cilvēkam 
brīvību. Mēs esam vadītāji, menedžeri, 
līderi. Cilvēkam jāpiemīt tik daudz speci-
fiskām kvalifikācijām, lai varētu būt labs 
virsnieks.  Būdami karavīri, mēs neva-
ram baudīt tās brīvības, kas dotas visiem 
pārējiem Latvijas pilsoņiem. Piemēram, 

nedrīkstam brīvi pārvietoties  – ja gri-
bam izbraukt uz ārvalstīm, jālūdz atļauja 
priekšniecībai. Nedrīkstam brīvprātīgi 
mainīt dzīvesvietu, arī tas jāsaskaņo. Mai-
not amatu un dienesta vietu, savu iedzīvi 
nākas pārvest no viena Latvijas gala uz 
otru. Tāpat – mēs nevaram streikot un iet 
demonstrācijās, prasot algas pielikumu. 

Minējāt, ka tādu, kāds esat tagad, 
Jūs izveidojusi armija. Kāds Jūs būtu, 
ja nebūtu armijas? 

Panks, revolucionārs. (Smejas.) Kad 
jaunībā mani ieraudzīja iecerētās mam-
ma, tagad sievasmāte, viņa bija nelielā 
šokā. Man bija žakete, kurai izgriezu po-
gas un to vietā ieliku metāla klipšus no 
skolas portfeļa, pār plecu soma, taisīta 
no gāzmaskas, mati – izbalināti un gaisā. 
Nebiju no tiem kārtīgākajiem puišiem, 
patika šādas tādas blēņas sastrādāt. Kad 
mani iesauca padomju armijā, nācās uz-
vilkt daudz maz solīdas bikses un mētelī-
ti. Mans izskats un uzvedība bija protests 
pret padomju sistēmu, kas mums draus-
mīgi nepatika. Jā, pateicoties armijai, no 
manis iznācis kārtīgs cilvēks. Ja nebūtu 
armijas, nekad nebūtu saticis tik daudz 
brīnišķīgu cilvēku, un mana dzīve būtu 
pavisam citāda. 

M. Griezne

Vēsture, ko nedrīkst aizmirst

Klāt novembris. Patriotisma un na
cio nālās pašapziņas mēnesis.

Mēs svinam 11. novembri – Lāčplēša 
dienas 94. gadskārtu un 18. novembri – 
mūsu valsts proklamēšanas 95. gada-
dienu. 

1918. gada 18. novembris bija ti-
kai sākums. Brīvību vēl nācās izkarot 
smagās Atbrīvošanas cīņās. Pat visbar-
gākās okupācijas režīma represijas un 
garīgā apspiestība piecdesmit gadu ga-
rumā nespēja izdzēst šīs dienas nozī-
mīgumu no tautas vēsturiskās apziņas. 

Svecītes mūsu logos 11. un 18. no-
vembra vakaros un klusā sirds lūgšana 
arvien bijusi liecība ne vien seno, varo-
nīgo dienu piemiņai, bet arī vārdos ne-
izteiktai ticībai atkal reiz atgūt zaudēto 
valstiskumu.

1919. gada 11. novembrī Latvijas 
galvaspilsēta tika veiksmīgi aizstāvēta 
pret Bermonta karaspēku, kas vaina-
gojās ar panākumiem, Latvijai pilnībā 
atgūstot savu brīvību.

 Tā ir vēsture, ko nedrīkst aiz-
mirst, jo tieši tā tautu uztur un virza 
uz priekšu.

Vienmēr būsim vienoti lūgšanā par 
mūsu tautu un valsti. Dievs, svētī Lat-
viju!

R. Krasinskis,
Ādažu militārās bāzes kapelāns

Noslēdzies konkurss „Sakopta vide 
Ādažu novadā 2013” 

Ādažu novada domes izsludināta-
jam konkursam „Sakopta vide Ādažu 
novadā 2013” pieteicās dalībnieki no 
Ādažiem, Birzniekiem, Stapriņiem, 
Balt ezera un Garkalnes. 

Konkursa žūrijas komisija izvērtēja 
pieteiktos īpašumus un pieņēma lēmu-
mu apbalvot īpašniekus nominācijās 
„Sakoptākais individuālais īpašums” 
un „Sakoptākā viensēta”. 

Pirmā vieta nominācijā “Sakoptākā 
viensēta” piešķirta Andrim Sprincim 
(Zelta iela 5, Ādaži), otrā vieta šajā 
pašā nominācijā – Lienei Laukmanei 
(“Dīķi”, Birznieki, Ādažu novads), sa-
vukārt nominācijā “Sakoptākais indi-
viduālais īpašums” pirmo vietu ieguva 
Lilita Bērziņa (Baltezera iela 3, Balte-
zers, Ādažu novads), otro – Uģis Dam-
bis (“Rotas”, Stapriņu ciems, Ādažu no-
vads), bet trešo – Velta Breidaka (Saules 
iela 8, Ādaži). 

K.Miķelsone, K. Berķe

Ar kundzi Ilonu virsnieku ballē Latviešu 
biedrības namā 2007. gadā.

Karavīri nav tie cilvēki, kuriem vardarbība  
šķiet patīkama.
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“Vislielāko gandarījumu sniedz spē
ja kādu izglābt, palīdzēt,” atzīst ārste 
Gudrīte Dambe. Laikam tikai tie, kuri 
Ādažos dzīvo pavisam nesen, šeit nav 
mācījušies un arī viņu atvases vēl nav 
sasniegušas skolas vecumu, nezina, kas 
ir Gudrīte Dambe. No pārējiem, šķiet, 
tikai retais nebūs pamanījis viņas mie
ru, nosvērtību, laipnību un dziļo cieņu 
pret ikvienu. īpaši – pret pašu jaunāko 
paaudzi. Pēc 51 darba gada bērnu ārste 
Gudrīte Dambe nolēmusi atpūsties, sa
kot: “Vienmēr ļoti esmu mīlējusi savu 
darbu.” un to nevar nesajust. 

Lietainā un pelēkā pēcpusdienā, ārste 
Gudrīte Dambe savās mājās sagaida ar 
piparmētru tēju un pašas ceptu ābolmai-
zi. Eleganta, stalta un skaista, viņa aicina 
istabā, kur plauktiņos sarindojušās fotog-
rāfijas ar tuvinieku portretiem. Vēl pirms 
diktofons ieslēgts, viņa atzīst, ka neviens 
no ģimenes nav bijis saistīts ar medicīnu, 
vien kāds attāls radinieks. Šī profesija 
nav bijis arī tāls sapnis, pēc kā tiekties. Tā 
dzīvē viss vienkārši iegrozījies. Par vienu 
gan Gudrīte Dambe ir droša – atrast ko-
pēju valodu ar bērniem nekad nav bijusi 
problēma. Tā tas ir arī šodien. 

Grūtākā profesija medicīnā
Kā īsti radās interese par medicīnu? 
Bērnībā Rīgā dzīvojām trīs istabu dzī-

voklī. Tā kā pēc kara naudiņas nebija, iz-
īrējām vienu istabu patālam radiniekam, 
medicīnas studentam. Pa reizei iegāju 
viņa istabā un pētīju anatomijas grāmatas. 
Mana mammīte vienmēr brīnījās par to, 
ka mani interesē, kas nopirktajām zivīm – 
vēderā. Tā kā bērni allaž bijuši ļoti mīļi, 
stājos pediatrijas fakultātē. Toreiz neaiz-
domājos, ka tā ir viena no grūtākajām 
profesijām medicīnā. Tā kā mācību laikā 
pediatrijas fakultāti likvidēja, pabeidzu 
vispārējās ārstniecības fakultāti un varēju 
kļūt par jebkuras specialitātes ārstu. 

Kā nokļuvāt Ādažos? 
Sestajā kursā komponista Mārtiņa 

Brauna tēvs, docents, pasniedza terapi-
jas kursu, savukārt Mārtiņa Brauna māte 
bija Rīgas rajona galvenā ārste. Sestajā 
kursā gripas laikā docents Brauns jau-
tāja, vai negribu nedaudz piepelnīties, 
kā arī parunāt par nākamo darba vietu 
ar dakteri Braunu. Viņš laikam manī sa-
skatīja loģisko domāšanu un precizitāti. 
Teica, ka varu ņemt līdzi arī kādu kursa 
biedreni. Tā mēs ar dakteri Ainu Zaru 
kādu laiku pastrādājām Rīgas rajona po-
liklīnikā Lāčplēša ielā. Daktere Brauna 
zināja, ka vēlējos kļūt par pediatri, tādēļ 
ieminējās, ka Ādažos ļoti vajagot bērnu 

ārstu. Tā es nokļuvu Ādažos. Tolaik pie 
slimnīcas nebija citu māju, tikai ciema 
padomes ēka, arī ceļi nebija asfaltēti. 
Kad 1962. gadā ienācu Ādažos, man bija 
23 gadu. Kopā ar vecmāti Gailīti kājām 
izstaigājām visus Ādažus. Vienu dienu 
apmeklējām bērnus Alderos, nākama-
jā – Baltezerā, trešajā – Siguļos utt. 

Atceros pirmo jaundzimušo bērniņu 
Igoru, kuru devos apraudzīt. Viņš bija 
tikko atvests no dzemdību nama. Mana 
pirmā palīdze bija medmāsiņa Zigrīda 
Caune. Tolaik mums profilaktiskās po-
tes nācās veikt pat uz kūts ratiem. 

Jaunās ārstes jaunā dzīve
Kādas bija izjūtas, sākot darbu jau

nā vidē, Ādažos? 
Ādažu poliklīnikā bērnu ārstam dar-

ba tiešām bija ļoti daudz. Es biju atbildī-
ga par visiem bērniem, vēl reizi mēnesī 
braucu konsultēt uz citām Rīgas rajona 
vietām, kur speciālistu nebija. Gan uz 
Ropažiem, gan Vangažiem, gan Carni-
kavu un citviet. Bērnu kļuva aizvien vai-
rāk, bet es – viena. Mans kabinets atra-
dās tieši tur, kur tagad ir sociālā dienesta 
tualete. Tas bija četru kvadrātmetru 
liels, bez logiem. Bieži darba dēļ nebija 
laika paēst, līdz saslimu ar tuberkulozi. 
Laiks Sauriešu slimnīcā bija viens no 
tiem retajiem dzīves posmiem, kad bei-
dzot varēju iepazīt visus gadalaikus. Āri-
jai Kaulai, toreizējai Baltezera bērnudār-
za vadītājai, ieminējos, ka par sliktajiem 
darba apstākļiem rakstīšu uz vissavienī-
bas avīzi “Medicinskaja Gazeta”. Bēr-
niem arī šādi apstākļi nenāk par labu. 

Ārija Kaula runāja ar Albertu Kaulu, un 
tā mēs tikām jaunā ēkā, kuru cēla priekš-
sēdētāja vietniekam, bet viņš no tās bija 
atteicies. Tā kā divus gadus pēc tuber-
kulozes slimnīcas nedrīkstēju strādāt ar 
bērniem, biju kolhoza terapeite. Pēc tam 
A. Kaula jautāja, vai nevēlos iziet ārstu 
komisiju, dabūt atļauju un atsākt darbu 
ar bērniem, šoreiz – jaunajā bērnudārzā 
“Strautiņš”. Piekritu. Tajā atbildēju par 
300 bērniem, vajadzēja uzraudzīt tīrību, 
kārtību un profilaksi bērnudārzā, bija arī 
daudz mājas vizīšu. Līdz ar mani strādā-
ja trīs medicīnas māsiņas, jo nācās de-
žūrēt no agra rīta līdz pat septiņiem va-
karā. Pie mums bieži brauca arī dažādas 

Reiz pēc potes puisītim kļuva slikti. Baidījos par 
komplikācijām, bet izrādījās, ka bērns nebija ēdis kopš 
vakardienas.

PieTurzīMeS
ü 1962.–1982. – bērnu ārste Ādažu 

poliklīnikā 
ü 1983.–1990. – bērnu ārste kolhoza 

bērnudārzā “Strautiņš”
ü 1990.–2013. – bērnu ārste Ādažu 

vidusskolā

Mīlēt savu tuvāko
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MūSU cILvĒkS

delegācijas, jo visā Padomju Savienībā 
nebija otra tāda bērnudārza. 

Kad mainījās valsts iekārta, bērnudār-
zu likvidēja. 1990. gadā pieņēmu piedā-
vājumu strādāt par ārsti skolā. Tur no-
strādāju 23 gadu, bet šogad, septembrī, 
nolēmu, ka nu gan reiz pietiks. 

No Berģiem līdz Lilastei
Kā jūtaties tagad, kad nav jādodas uz 

darbu? 
Nevaru atiet, visu laiku šķiet, ka jā-

steidzas. Jūtos saspringta un uzvilkta, tad 
pēkšņi attopos, ka varu mierīgi pasēdēt, 
paēst. Viss mūžs pagājis vienā steigā. 

Algas mediķiem nav lielas ne šodien, ne 
toreiz. Lai vairāk nopelnītu, esmu rū-
pējusies par bērniem, sākot ar Berģiem 
līdz Lilastei. Tā nostrādāju kādus divus 
gadus. Sākumā uz darbu Ādažos braucu 
no Rīgas. Pēc darba Ādažos braucu uz 
Berģiem. Meitiņai bija jau pieci gadi, kad 
1969. gadā uzcēla šo māju (ēka blakus 
slimnīcai M.G.) un man piešķīra dzīvok-
li. Kad gaidīju dēlu, man vēl bija papildu 
darbs sovhoza “Jugla” bērnudārzā. Vīrs 
strādāja Rīgā. Kad dēls bija mazs, vīrs 
viņu veda uz Rīgu, bet autobusa pieturā 
ar ratiņiem pretī sagaidīja mana mamma. 
Pēc darba vīrs atkal devās pie mammas 
un veda dēlu atpakaļ. Esmu ļoti pateicīga 
savai mammai un vīramātei, kuras man 
ļoti palīdzēja bērnu audzināšanā. 

Ar vīru kopā esam jau 53. gadu. Ie-
pazināmies vidusskolas laikā. Braucām 
klases ekskursijās, rīkojām klases vaka-
rus, strādājām kolhozā. Kad nākamais 
vīrs pievērsa uzmanību vidusskolas laikā, 
neteikšu, ka viņš man uzreiz iepatikās. 
Studiju gados pēc lekcijām nāca pretī, 

pirka konfektes, visi kursabiedri zinā-
ja, ka man ir pielūdzējs. Vīrs visu mūžu 
mani ir lutinājis, ļoti garšīgi gatavojot ēst. 
Man atliek padomāt tikai par saldajiem 
ēdieniem. Vīrs pēc profesijas ir inženieris 
– konstruktors.

Bērna uzticība – mediķim vai 
skolotājam?

No kurienes jūsos tāds mīļums pret 
bērniem? 

Varbūt no mammas un vecmāmiņas. 
Vecmāmiņa, mūs audzinot, nekad nepa-
cēla balsi. Skolā ir arī bērni ar uzvedības 
problēmām, vajadzības gadījumā esmu 

centusies palīdzēt. Reiz klasē kāds bērns 
satrakojās, krēsli lidoja pa gaisu. Es viņu 
apķēru, mierināju, teicu, lai nāk man lī-
dzi, ka uzvārīšu viņam tējiņu un parunā-
simies. Galvenais – runāt mierīgi un mīļi. 
Agresiju nevar izbeigt ar agresiju. Ir jārī-
kojas gluži pretēji. Kā skolas ārste daudz 
esmu bērniem stāstījusi par vardarbību – 
gan fizisko, gan emocionālo. Parasti sko-
la raizējas par labajiem bērniem, kā viņus 
motivēt vairāk, bet es ieteicu domāt par 
tiem bērniem, kuriem neveicas. Ir vērts 
aizdomāties par to, kas notiek ģimenē, ja 
skolā bērns uzvedas neadekvāti. Patiešām 
bieži ir tā, ka mediķim bērns uzticas vai-
rāk nekā skolotājam. 

Cik bērnu dienā meklē ārsta palīdzī
bu skolā?

Kādi 20, 30. Interesanti, ka no krievu 
klasēm mazie nāk nevis pa vienam, bet 
kopā. Par to, kas sirdzējam vainas, stāsta 
visi līdzi atnākušie. Tad prasu: “Vai slim-
nieciņam pašam mēlīte ir?” “Ir.” “Tad jūs 
pagaidiet, lai pats izstāsta, kas sāp.” Dau-
dzi teikuši, ka bērni pie manis neraud 

vai, ja raud, tad izdevies viņus nomie-
rināt. Vēlos pateikties medmāsiņām, ar 
kurām esmu strādājusi kopā. Paldies par 
darbu, par labestību, bet vislielākais pal-
dies tagadējai skolas māsiņai Ritai Zaka-
rei, ar kuru kopā nostrādāti 30 gadi. 

Uz skolu – bez bailēm 
Vai laika gaitā bērnu sūdzības, sli

mības ir mainījušās? 
Jā, mūsdienās ir daudz vairāk stā-

jas problēmu nekā agrāk. Daudziem ir 
skolioze, jo bērni maz rotaļājas ārā, pār-
svarā sēž pie datora vai TV. Daudziem 
pasliktinās redze. Bērni ir arī nervozāki 
un nesavaldīgāki nekā kādreiz, bet tādi 
kļuvuši arī vecāki. Domāju, ja vecāki ne-
uzklausa bērnu, neļauj viņam izteikties, 
izstāstīt to, kas sakrājies sirsniņā, tas 
viņu ļoti ietekmē. Pie ārsta biežāk vēršas 
tie bērni, kuriem ģimenē trūkst mīļuma. 
Ir bijis arī tā, ka atdodam savu maizīti. 
Reiz pēc potes puisītim kļuva slikti. Bai-
dījos par komplikācijām, bet izrādījās, 
ka bērns nebija ēdis kopš vakardienas. 
Tad, protams, jāuzvāra salda tēja un jā-
iedod ēst. 

Kas ārsta darbā skolā sniedza lielāko 
gandarījumu? 

Ja esmu varējusi palīdzēt bērnam, 
kurš skolā tiek emocionāli pazemots, 
saskaras ar vardarbību. Lielākais gan-
darījums ir, ja bērns uz skolu nāk bez 
bailēm. Ja ienāk un pasaka: “Man ir 
daudz labāk, man vairs nedara pāri.” 
Protams, domājot par ārsta darbu ko-
pumā, vislielāko gandarījumu sniedz 
spēja kādu izglābt, palīdzēt. Tādu gadī-
jumu manā praksē bijuši daudz. Ir kāds 
cilvēks, tagad jau nobriedis vīrietis, 

Gudrītes Dambes mīļākais bērnības foto. 1941. gada janvārī visa ģimene vēl kopā.

Kolhoza bērnudārzā "Strautiņš"  
1987. gada rudenī.

Ir bijis arī tā, ka atdodam savu maizīti.
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kurš katru gadu mani vārda dienā svei-
ca ar ziediem, tā pateicoties par viņam 
sniegto palīdzību zīdaiņa vecumā. Vai 
tas nav gandarījums? 

Līdaka un konfekšu kaste
Vai, strādājot par ārsti 51 gadu, nā

cies pieredzēt arī kādus kuriozus? 
Strādājot Ādažu poliklīnikā, pēc pie-

ņemšanas un mājas vizītēm decembrī 
vēl vajadzēja taisīt gada atskaites. Tā es 
reiz vakarpusē gatavoju atskaites, kad 
pēkšņi piebrauca armijas mašīna. Lilas-
tē bija armijas daļa. Kāds oficieris ļoti 
lūdza atbraukt viņam līdzi un apraudzīt 
bērniņu ar augstu temperatūru. Pro-
tams, es nevarēju atteikt, bet noteicu, ka 
ātri jāatgriežas, jo vēl jāstrādā. Kad aiz-
braucām, izrādījās, ka slims nevis viens, 
bet veseli četri. Atpakaļceļā viņš piestāja 
pie Lilastes ezera un prasīja, vai man ir 
mirklis laika. Viņš tūlīt būšot atpakaļ. 
Paiet 15 minūtes, pusstunda, vēl pus-
stunda... Jutu, ka izmisums pieaug. Iz-
kāpu no mašīnas, pacēlu roku, pirmais 
auto arī pieturēja. Tā es tiku mājās. Pēc 
kāda mirkļa  – zvans pie durvīm. Tas 
pats oficieris, tikai ar milzīgu līdaku un 
konfekšu kasti rokās. Izrādās, viņš skrē-
jis pie bļitkotājiem, lai dabūtu man lie-
lāko līdaku kā pateicību par darbu. Man 
toreiz bija neērti. Staigājot pie bļitkotā-
jiem, viņš nejuta, kā pagājis laiks. 

Gaisma valda pār pasauli
Kā tikāt pie tik īpaša vārda?
Vai... Vārdi mūsu ģimenē ir tēva iz-

gudrojumi. Būdams fotogrāfs, aktieris 
un mākslinieks, tēvs mums ar māsu kat-
rai deva pa diviem vārdiem. Māsai viens 
vārds ir Gaisma, otrs – Valda. Ar domu, 
ka gaisma valda pār pasauli. Arī man ie-
lika divus vārdus – Gudrīte Laimrade, 
ar to domājot, ka gudrība rada laimi. 
Manā dzimšanas apliecībā ir abi šie vār-
di. Diemžēl kara laikā tēvs pazuda. Mūs 
ar māsu uzaudzināja mammiņa un vec-
māmiņa. 

Teicāt, ka tagad, kad nav jāstrādā, 
urda savāds nemiers. Vai esat iemācī
jusies atpūsties? 

Jā, tā dzīve ir pagājusi vienā lielā stei-
gā... Es cenšos. Kad Ādažos bija bez-
maksas gleznošanas kursi, gāju tajos. 
Visas savas glezniņas esmu uzdāvinā-
jusi meitai, mazmeitām, draudzenēm 
un kolēģēm. Tieši šobrīd negleznoju, jo 
vēl palikuši neapdarīti dārza darbi. Man 
ļoti patīk atpūsties dārzā. Pastaigas dabā. 
Ir tik jauki vērot, kā dārzā viss dīgst un 
plaukst. Pavasarī ir melna zeme, bet tad 
pēc laiciņa skaties – tāds krāšņums. 

Stāstījāt par saviem bērniem. Kādus 
viņus vienmēr gribējies redzēt? 

Pirmkārt, godīgus, otrkārt, lai viņi 
būtu strādīgi un, treškārt, lai mīlētu sa-
vus tuvākos un cienītu arī citus. 

M. Griezne

Daktere Gudrīte Dambe kopā ar vīru Juri Dambi jau 53. gadu.

uz M A N ī Bu ! SVA r īGi!
Ādažu novada domes laikrakstam 

„Ādažu Vēstis” (Nr. 157) izdots in
formatīvs pielikums, kurā publicēti 
šādi Ādažu novada domes saistošie 
noteikumi: 

Nr. 29 (22. 10. 2013.) ”Grozījumi 
Āda žu novada domes saistošajos no-
teikumos Nr.4 „Saistošie  noteikumi 
par Ādažu novada pašvaldības budžetu 
2013. gadā””, 

Nr. 30 (22. 10. 2013.) „Par teritoriju 
kopšanu un būvju uzturēšanu”,

Nr. 31 (22. 10. 2013.) „Grozījumi 
Ādažu novada domes saistošajos notei-
kumos Nr. 31 „Saistošie noteikumi par 
koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā”, 

Nr. 36 (14. 11. 2013.) „Grozījumi 
Ādažu novada domes 23. 02. 2010. sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 „Saistošie no-
teikumi par sociālās palīdzības piešķir-
šanas kārtību Ādažu novadā””,

Nr. 33 (22. 10. 2013.) „Par pašval-
dības palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”.

Šie saistošie noteikumi publicēti arī 
Ādažu novada domes mājas lapā www.
adazi.lv, drukātā veidā ar tiem var iepa-
zīties Ādažu novada domes kancelejā 
Gaujas ielā 33A, 3. stāvā, Ādažu nova-
da sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15, 
SIA „Ādažu Namsaimnieks” Gaujas 
ielā 16 un Ādažu novada domes biblio-
tēkā Gaujas ielā 30. 

Atjaunots jaunrades darbu konkurss 
“Gaujas prēmija”

Sagaidot Ojāra Vācieša 80. gadskār-
tu, Ādažu vidusskolā atjaunots jaunra-
des darbu konkurss “Gaujas prēmija”, 
kas aizsākās dzejnieka 60. dzimšanas 
dienā un norisinājās līdz 2007. gadam. 
Šogad tika nolemts dalībai konkursā 
uzaicināt arī citu Gaujas, dzejnieka ie-
mīļotās upes, tuvumā esošo skolu pār-
stāvjus. 23. oktobrī Ādažu vidusskolas 
un vēl sešu skolu 5.–12. klašu radošākie 
skolēni tikās īsā konkursa atklāšanas 
koncertā, lai pēc Ādažu vidusskolas 
direktores veiksmes vēlējumiem dotos 
uz darba telpām un censtos savu dzīves 
skatījumu atklāt spilgti un pārliecinoši. 
22. novembrī dalībnieki tiksies vēlreiz – 
Ojāra Vācieša atcerei veltītā Ādažu vi-
dusskolas jaunrades darbu konkursa 
„Gaujas prēmija” noslēguma sarīkoju-
mā, kurā tiks paziņoti uzvarētāju vār-
di un lasīti darbu fragmenti. Bet līdz 
tam – atbildīgs žūrijas darba cēliens. 

E. Kāna
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“zz čempionāts 2013” Ādažu vidusskolā
25. oktobrī Ādažu vidusskolā norisinājās “Zelta 

zivtiņas” Ādažu čempionāts 2013. Sacensībās pie-
dalījās 4.-5.,7.-8. un 9.-11. klašu skolēnu komandas. 
Pārvarot dažādus šķēršļus, uzvaru sīvā cīņā ieguva 
8. b klase. Šīs klases skolniece Ieva Skrastiņa Knēzi-
ņa atklāj savas izjūtas apbalvošanas laikā: “Kad no-
sauca mūsu klasi, vienā mirklī visa dzīve paskrēja 
gar acīm, uzlecu kājās un laimīga skrēju pēc kausa! 
Ilgus gadus gaidītā uzvara!” Ieva Skrastiņa Knēziņa 
stāsta, ka pusfinālā un finālā visas klases neiekļūst. 
No Ādažu vidusskolas katru gadu pusfinālā pieda-
lās sešas līdz astoņas klases, bet finālā Rīgā – divas 
līdz četras. 

I. Skrastiņa-Knēziņa

Jāmaksā par nekustamo īpašumu!
Atgādinu, ka 15. novembris ir nekustamā īpašuma 

nodokļa 4. ceturkšņa maksājuma pēdējais termiņš. 
Brīdinu, ka likums nosaka soda procentus gadīju-
mā, ja maksājums tiek kavēts. Nekustamā īpašuma 
nodoklis jāmaksā Latvijas vai ārvalsts fiziskajām un 
juridiskajām personām, kam īpašumā, tiesiskajā val-
dījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums.

Nodokli var samaksāt skaidrā naudā Ādažu nova-
da domes kasē Gaujas ielā 33A 3. stāvā pirmdienās 
(10:00–13:00, 13:45–18:00), trešdienās (8:00–13:00, 
13:45–16:00) un ceturtdienās (8:00– 13:00, 13:45–
17:00). Veicot maksājumu bankā vai elektroniski, ir 
precīzi jāizpilda norādījumi, kas iekļauti nekustamā 
īpašuma nodokļa paziņojumā. Ņemiet vērā, ka šie 
paziņojumi tiek izsūtīti pēc deklarētās dzīves vietas 
adreses.

Aicinu līdz 31.12.2013. deklarēties Ādažu novadā 
tos, kam pieder nekustamais īpašums Ādažos, tādē-
jādi iegūstot pazeminātu nodokļa likmi. Saskaņā ar 
Ādažu novada domes 03.09.2013. izdotajiem sais-
tošiem noteikumiem, iedzīvotājiem, kas būs dekla-
rējušies Ādažu novadā, nodokļa likme 2014. gadā 
tiks aprēķināta 1% apmērā no kadastrālās vērtības. 
Turpretī pārējiem šī likme būs 1,5%, tātad, pusotru 
reizi augstāka.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem 
pieder nekustamais īpašums un kuri dzīvo Ādažu 
novadā jau ilgu laika periodu un dotajā brīdī ir dek-
larējušies (pierakstīti) Ādažu novadā, nav jāuztrau-
cas, jo viņiem automātiski, sākot ar 01.01.2014. tiks 
aprēķināts NĪN nodoklis 1% apmērā no kadastrālās 
vērtības. 

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore  
V. Saleniece. Tālrunis: 67996458,  

e-pasts: vera.saleniece@adazi.lv

Foto konkursa „Ādažu novada 12 ciemi” laureāti
2013. gada Ādažu novada domes izsludinātajā 

foto konkursā „Ādažu novada 12 ciemi” piedalī-
jās astoņi dalībnieki. Konkursa žūrijas komisija 
izvērtēja konkursam iesniegto fotogrāfiju māksli-
niecisko un tehnisko kvalitāti, kā arī Ādažu novada 
atspoguļojumu. Pirmo vietu foto konkursā ieguva 
Marija Katrīna Dambe, otro – Sandra Balode, bet 
trešo vietu dalīja divas konkursa dalībnieces – Elita 
Survilo un Astrīda Spilva. 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem par pieda-
līšanos.

K. Miķelsone, K. Berķe

risinās autoceļa A1 šķērsošanas problēmu
Reaģējot uz Stapriņu ciema iedzīvotāju lūgumu – risināt autoceļa A1 

šķērsošanas problēmu, Ādažu novada dome ir nosūtījusi vēstuli valsts ak-
ciju sabiedrībai „Latvijas Valsts ceļi” un satiksmes ministram, lai panāktu 
satiksmes drošības uzlabojumus autoceļa A1 (Baltezers) – Igaunijas robeža 
(Ainaži) posmā Ādažu novadā. Ādažu novada dome lūdz: izveidot ar luk-
soforu regulējamu gājēju pāreju pie t/c „Maxima”, ierīkot 5-6 laternas gar 
autoceļu A1 pretim krustojumam ar autoceļu V30 (Rīgas gatve), pie pag-
rieziena uz kokaudzētavu, pārveidot autoceļa A1 apakšzemes šķērsojumu 
iepretim mājām „Inkuļi” (tā saukto „govju tuneli”) par gājēju šķērsojumu, 
apgaismot un labiekārtot to, kā arī izveidot gar autoceļu A1 ieskriešanās 
un bremzēšanas joslas šādos pieslēgumos – Alderu, Gaujas, Muižas ielai 
un autoceļam A1 un samazināt ātrumu no 90km/h uz 70km/h autoceļa 
A1 posmā no Draudzības ielas satiksmes pārvada līdz Muižas ielas pie-
slēgumam. Plašāk ar vēstules saturu un plānoto Tallinas šosejas satiksmes 
drošības uzlabojumu grafisko shēmu var iepazīties www.adazi.lv.

M.Griezne 

Plāno ieviest līdz šim nebijušu sadarbības modeli 
ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu
Lai risinātu samilzušo ugunsdrošības problēmu (neilgā laika posmā 

Ādažu novadā pieredzēti divi ugunsgrēki), Ādažu novada dome plāno ie-
viest Latvijā līdz šim nebijušu sadarbības modeli ar Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu. Lai būtu droši, ka šī iecere tiešām realizēsies, vēl jā-
sagaida lēmums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta: „Šis pēdē-
jais ugunsgrēks vēlreiz parādīja, ka pirms vairākiem gadiem pieņemtais lē-
mums – likvidēt depo Ādažu novadā, nav bijis līdz galam pārdomāts. Fakts, 
ka Ādažu Pašvaldības policija uz notikuma vietu atbrauc ātri, bet rīdzinieki 
– daudz vēlāk, apliecina, ka tik apdzīvotā vietā kā Ādažu novads, ir jābūt 
savam depo. Ugunsgrēka brīdī katra minūte ir ļoti svarīga. Kopš otrajā ok-
tobrī sasaucu civilās aizsardzības komisijas sēdi, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests (VUGD) ir izpētījis situāciju un apsver iespēju Ādažos 
izvietot brigādi un ugunsdzēsības auto. Pašreiz gaidām ziņu no VUGD va-
dības. Ja tā lems pozitīvi, tad noteikti uzlabotos ne tikai ugunsdrošība, bet 
arī mazinātos plūdu radītās sekas, un Ādažu novads kļūtu daudz drošāks. 
Līdz šim nav precedenta, ka VUGD sadarbotos ar pašvaldību. Ja tas notiks, 
mēs būsim pirmā pašavaldība valstī, kas izveidojusi šādu sadarbības modeli. 
Ja vajadzēs, iesim pat līdz ministrijai, bet risinājumu panāksim,” pārlieci-
nāts jaunais Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. 

M.Griezne

Ādažu bērnudārzs svin 30 gadu jubileju
Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Sandra 

Breidaka atzīst, ka ir patiess gandarījums un prieks par to, ka izdevies 
saglabāt bērnudārzu un  izveidot saliedētu un draudzīgu komandu. Tā-
pat viņa ir gandarīta, ka kolēģi tiešām mīl savu darbu un bērnus. “Mūsu 
iestādē katrs cilvēks ir vērtība,” uzsver Sandra Breidaka. Viņa atklāj, ka 
svētku rītā saņēmusi ļoti daudz apsveikumu, katra grupiņa nākusi sveikt 
ar bērnu darinātajiem pārsteigumiem. Daži audzēkņi dāvinājuši pat pašu 
izdomātus dzejolīšus par bērnudārzu.

1983. gadā kolhoza bērnudārza “Strautiņš” atvēršana piesaistīja dau-
dzu uzmanību. Īpaši tā modernā un gaumīgā arhitektūra. “Pie mums 
bieži brauca arī dažādas delegācijas, jo visā Padomju Savienībā otra tāda 
bērnudārza nebija,” atceras šīs iestādes ilggadējā ārste Gudrīte Dambe. 
Kad 1991. gadā kolhozus likvidēja, slēdza arī Ādažu bērnudārzu. Bēr-
nudārza telpas pirmās līdz trešās klases audzēkņiem toreiz īrēja Ādažu 
Brīvā Valdorfa skola. “Pedagoģes, kam nebija, kur atstāt savus mazuļus, 
apvienojās un lūdza pašvaldību saglabāt vienu bērnudārza grupiņu. Lū-
gumu uzklausīja, vienai grupiņai atbrīvoja telpu, un Sandra Breidaka 
sāka strādāt ar 17 dažāda vecuma skolotāju bērniem, vienlaikus būdama 
gan audzinātāja, gan aukle, gan muzikālā vadītāja, veļas pārzine un viss 
pārējais personāls,” atceras iestādes metodiķe Anita Šaicāne.
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Domas pārvēršas darbos
iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta kon

kurss "Sabiedrība ar dvēseli" sniedz 
iespēju izstrādāt un īstenot projektus, 
lai ar Ādažu novada domes līdzfinan
sējumu uzlabotu vidi sev apkārt. 2013. 
gada konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” 
Ādažu novada dome saņēma 16 pro
jektu pieteikumus, no kuriem 10 tika 
īstenoti.  

"Nāc pie manis, pasaciņa"
No visiem konkursa dalībniekiem 

žūrija par uzvarētāju atzina nereģistrētu 
iedzīvotāju grupu "Tornado", kas īste-
noja projektu "Nāc pie manis, pasaciņa!" 
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē. 
Konkursa uzvarētāja projekta mērķis bija 
radīt interesantus un košus, emocionālus 
tēlus, ar kuru palīdzību bagātināt bērnu 
iztēli un priekšstatus par tautas folkloru 
un literatūru. Tā kā šā projekta īstenoša-
nas laikā mainījās cenas, plānoto astoņu 
tēlu vietā izdevās izveidot deviņus. Lāča, 
suņa, vilka, kaķa, peles, eža, gaiļa un 
Karlsona tērpiem pievienojās vēl viens – 
zaķa. "Vēlējos, lai bērnudārza pasākumi 
būtu jautrāki un interesantāki. Parasti 
tērpus iznomājām no Rīgas Kinostudi-
jas vai citām iestādēm. Tagad vēlējos, lai 
mums pašiem būtu kas savs. Uzrakstīju 
projektu, to apstiprināja, un darbs varēja 
sākties. Uzšūt tērpus palīdzēja arī kolē-

ģe Ieva Gintere un brīvmāksliniece Ilze 
Breidaka," stāsta tērpu idejas autore un 
īstenotāja, Kadagas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes skolotāja Iveta Gailīte. Viņa 
ir pārliecināta, ka šie tērpi padarīs bērnu 
svētkus un ikdienu daudz krāsaināku, in-
teresantāku un aizraujošāku. 

Jauniešu deju kolektīva „Draugi” 
meiteņu skatuves tērpu šūšana

Jauniešu deju kolektīvs "Draugi" ir 
viens no šā konkursa dalībniekiem. Viņi 
iesniedza projektu, lai uzšūtu meiteņu 
skatuves tērpu 12 komplektus. Projekta 
īstenošanas laikā tapa divu veidu ves-
tes, blūzes un vainagi, ko varēja izman-
tot, piedaloties XXV Vispārējos latviešu 
Dziesmu un XV Deju svētkos šā gada va-
sarā. Kā atzīst šās idejas autori, pateico-
ties projektam, deju kolektīva meitenēm 
vairs nenākas aizlienēt tērpus no citiem 
kolektīviem, kā arī nav jāuztraucas par 
tērpu izmēru un izskatu. Tā vietā ko-
lektīvs var nodarboties ar latviešu tautas 
tradīciju veicināšanu jauniešu vidū un 
tautas deju tēla veidošanu Ādažu novadā, 
Latvijā un ārpus tās. 

"upmalu vecāki – bērniem"
Grupas „Upmalieši” projekta mērķis 

bija izveidot vidi atpūtai "Upmalas" cie-
mata bērniem un jauniešiem, izbūvējot 
rotaļu iekārtas, pulcēšanās un sporta 

laukumus un apstādījumus. Projekta 
īstenošanas gaitā iedzīvotāji atteicās no 
smilšu kastes un informācijas stenda ierī-
košanas, lai izveidotu daudzfunkcionālu 
piramīdu, ko vasaras sezonā varētu iz-
mantot kāpelēšanai un slidkalniņam, bet 
ziemā  – braukšanai no kalna ar ragavi-
ņām. Apstādījumu veidošanu iedzīvotāji 
pārcēluši uz pavasari. 

"ziedu kalni" 
Atšķirībā no privātmājām, kur iedzī-

votājiem pieejama plaša teritorija savu 
ieceru īstenošanai, daudzdzīvokļu māju 
iemītnieki savu mājokli no ārpuses var 
izdaiļot, vienīgi uzstādot puķu kastes 
balkonos un lodžijās vai nelielā teritorijā 
zem logiem ierīkojot puķu dobes.

Iedzīvotāju interešu grupas "Pirmā 
iela 29" projekta mērķis bija pašu spē-
kiem izveidot un pie mājas „Pirmā iela 
29” dzīvokļu virtuves logiem (Pirmās 
ielas pusē) uzstādīt dekoratīvos režģus 
puķu izvietošanai. Projekta rezultātā daži 
dzīvokļu īpašnieki attiecās no ziedu kas-
tu izvietošanas zem to dzīvokļu logiem, 
taču pārējie projekta dalībnieki aktīvi 
piedalījās gan ziedu kastu izgatavošanā, 
gan to pievienošanā.

"Sportam, spēlēm un rotaļām"
"Bērni ir spēka pilni no agra rīta līdz 

vēlam vakaram, un ar šo projektu mēs 

aPTaUJa

Kas Ādažu novadā jāuzlabo?
Jāsakopj laukums pie ve-

cās pasta ēkas. Pašā centrā 
tāds grausts un nekārtība! 
Nepatīk tukšās ēkas pie ve-
cās domes. Bieži man jautā, 
kur Ādažos var paēst. Cen-
trā vajadzētu labu kafejnīcu. 
Es ļoti ticu Sprindžukam, 
esmu pārliecināta, ka viņš 
visu sakārtos, un Ādaži būs 
sakopti un skaisti. 

Man viss patīk, vienīgi varēja 
centrā kādu foršu kafejnīcu uztai-
sīt. Vēl varētu uzfrišināt „Kukulī-
ti”. Patīk, ka ir baseins, eju peldēt, 
apmeklēju Kultūras centra pasāku-
mus. Ļoti priecājos, ka vasarā kopā 
varēja svinēt Līgo svētkus un lau-
kumā notika brīvdabas izrāde. Ar 
tiem graustiem centrā ir traki, bet 
neviens neko izdarīt nevarēs, jo tās 
pieder miljonāriem. Ligita Petrama zigismunds Dubovskis 
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ProJEkTI 

vēlējāmies dot bērniem iespēju izlikt 
savu enerģiju fiziskajā attīstībā," vēs ta  
interešu grupas „Bērni – mūsu prioritā-
te” dalībnieki. Viņu projekta uzdevums 
bija dot bērniem iespēju nodarbo ties ar 
fiziskām aktivitātēm brī vā dabā. "Pro-
jekta rezultātā izgatavojām daudzfunk-
cionālu kāpelēšanas, pievilkšanās un tre-
nēšanās kompleksu, kuru bērnu vecāki 
izgatavoja paši ar savām rokām," atzīst 
projekta autori. 

"Kāpņu telpas remonts Pirmajā ielā 
21" 

Dzīvokļu 17 – 26 īpašnieki Pirma-
jā ielā 21 vēlējās sakārtot ieejas mezglu 
un uzlabot sadzīves vidi koplietoša-
nas kāpņu telpā. "Ārējām durvīm bija 
nepabeigta apdare, nolietojies ieejas 
grīdas segums, nelīdzens kāpņu lauku-
miņu segums. Griestiem bija nokritis 
apmetums, sienu apdare – nolietojusies. 
Projektā bija paredzēts izlīdzināt kāpņu 
pakāpienus un starpstāvu kāpņu lauku-
miņu grīdas, kā arī pielikt  margas (koka 
lenterus). "Projekta ietvaros  nokrāso-
jām margas un pielikām tām koka līstes. 
Sasniedzām visu plānoto, izņemot kāp-
ņu remontu un atjaunošanu. Tomēr par 
remontu  kāpņu telpā priecājas gan paši 
iedzīvotāji, gan blakus dzīvojošie kai-
miņi, gan arī viesi no citām  mājām un  
novadiem," par paveikto informē grupa 
„Pirmā iela 21”

"Āra tenisa galda ierīkošana" 
Biedrības "Ādažu Brīvā Valdorfa sko-

la" projekta mērķis bija paplašināt skolas 
sporta nodarbību organizēšanas iespējas, 
kā arī piedāvāt aktīvi pavadīt savu brīvo 
laiku visiem Ādažu novada iedzīvotā-
jiem. 

"Projekta rezultātā vairāk nekā 500 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēnu, 
darbinieku un vecāku var organizēt spor-
ta nodarbības, kā arī visiem Ādažu nova-
da iedzīvotājiem ir iespēja aktīvi pavadīt 
brīvo laiku, spēlējot galda tenisu ārā," in-
formē Sarma Novicāne – Lazdāne. 

"Ādažu senioru deju kolektīva tērpi"
Grupas "Optimistes" projekta mērķis 

bija uzšūt tautas tērpus Ādažu novada 
senioru deju kolektīvam. 10 tautas tērpu 
brunčus, blūzes, vestes, aubes un lakati-
ņus sievietēm un 10 tautastērpu kreklus, 
vestes un lakatiņus vīriešiem. "Tautastēr-
pus uzšuva projekta grupa, tika piesais-
tīts arī brīvprātīgais konsultants, palīdzot 
arī deju kolektīva vīriešu grupai. Tagad 
deju kolektīvam ir savi tērpi, kas sniedz 
iespēju piedalīties pensionāru rīkotajos 
pasākumos gan savā novadā, gan citviet," 
vēsta interešu grupa "Optimistes". 

"Ādažu stadiona laistīšanas sistēma"
Biedrības "Futbola klubs „Ādaži" 

projekta uzdevums bija uzlabot Ādažu 
vidusskolas stadiona infrastruktūru, iz-
veidojot laistīšanas sistēmu. "Laistīšanas 

iekārtas ļauj saglabāt atjaunotā sporta 
laukuma zālāja kvalitāti (īpaši vasaras pe-
riodā). Stadiona seguma kvalitāte ir ļoti 
nozīmīgs faktors futbola treniņu kvalitā-
tei un turnīra spēļu sekmīgai organizē-
šanai. 2014. gadā biedrība plāno uzlabot 
laistīšanas sistēmu," informē biedrības 
pārstāvji. 

"es un pasaule ap mani"
Grupa „Podnieku misija” projekta ie-

tvaros veidoja piedzīvojuma dienas “Es 
un pasaule ap mani”, kas bērniem snie-
dza iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku 
vasaras brīvdienās un apgūt jaunas pras-
mes un zināšanas darbojoties ar sajūtu, 
bioloģijas un zooloģijas materiāliem. 
"Podnieku misija" vēsta: "Visi projekta 
dalībnieki piedalījās materiālu sagādē un 
ideju ģenerēšanā. Bērni un vecāki bija 
pateicīgi par tik jauku iespēju bērniem 
pavadīt savu brīvo laiku. Kopumā pasā-
kumā pirmajās trīs dienās piedalījās 35 
bērni, bet ceturtajā – aptuveni 60." 

Apsveicam uzvarētāju un izsakām pa-
teicību visiem konkursa dalībniekiem!

Ja arī Jūs vēlaties pieteikt savu projek-
tu iniciatīvu konkursam "Sabiedrība ar 
dvēseli", skatiet mājas lapā www.adazi.lv 
sadaļu "ES" un apakšsadaļu "Sabiedrība 
ar dvēseli".  

Lapu sagatavoja K. Miķelsone,  
K. Berķe, M. Griezne

Foto: K. Miķelsone, K. Berķe

Man ļoti nepatīk 
nepabeigtās ēkas, kas 
atrodas pie vecās do-
mes ēkas. Būtu labi, 
ja tie grausti nebūtu. 
Kādreiz Ādažos bija 
sabiedriskā pirts, kur 
visi varēja brīvdienās 
iet. Gribētos, lai at-
jaunotu sabiedrisko 
pirti. 

aPTaUJa

Tā vietā, lai necilvēcīgi indētu, nogalinātu un ie-
mūrētu pagrabos un sētās mītošos kaķus, jāuzstāda 
jaukas un praktiskas kaķu mājiņas. Tādējādi atbrī-
vosim un sakopsim pagrabus, bet kaķi turpinās veikt 
savu funkciju – atbrīvot mājas no žurkām un pelēm. 
Būtu jāpiemēro pamatīgi sodi tiem bezatbildīgajiem 
privātmāju īpašniekiem, kuru suņi „izmūk” vai tiek 
izlaisti no pagalma un brīvi klaiņo apkārt. Bieži vien 
šie dzīvnieki iet bojā zem automašīnu riteņiem vai 
izraisa negadījumus. Jāsaprot, ka par to ir atbildīgi 
nevis suņi, bet gan viņu saimnieki. Veronika zolotarjevaAndra Tomase
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Biedrības GAuJAS PArTNerīBA paziņojums
Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludi-

na atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 6. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.-2013. gadam pasāku-
ma “Vietējās attīstības stratēģijas” ietva-
ros apstiprinātās vietējās attīstības stratē-
ģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks no 2013. gada 9.decembra līdz 2014. 
gada 9. janvārim, plkst. 14:00.

Sestajā kārtā pieejamais publiskais fi-
nansējums ir 12 083,06 LVL. 

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

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks Lauku attīstības programmas 2007.-
2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lau
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietva
ros šādām aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 

pro grammu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sa-
biedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību 
un interešu klubu, kultūras, vides aizsar-
dzības, sporta un cita brīvā laika pavadī-
šanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem” ietvaros šādai rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju ap-
mācībai, izglītošanai un jaunu iemaņu 
iegūšanai, kā arī kultūrizglītības apgū-
šanai nepieciešamo materiālo resursu 
pieejamībai visiem cilvēkiem neatkarīgi 
no tā, kādas ir viņu spējas, vajadzības 
un sociālais, fiziskais, garīgais stāvoklis”, 
pieejamais finansējums 8 669,77 LVL

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

Plānotās darbības – Atbalsts pare-
dzēts iedzīvotāju apmācībai un izglītoša-
nai, tādā veidā sekmējot viņu personis-
ko izaugsmi un jaunu iemaņu iegūšanu, 
kultūrizglītības pieejamības sekmēšanai 

Ādažu novada iedzīvotājiem: iekārtu, 
tehnikas, aprīkojuma, informācijas teh-
noloģiju un programmu nodrošinājuma 
iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras 
izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādoša-
nai vietējiem iedzīvotājiem.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks Lauku attīstības programmas 2007.-
2013. gadam 3. ass 411. pasākuma 
„Kon kurētspējas veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenošanas terito
rijā” ietvaros šādām aktivitātēm un rī
cībām:

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīko-
juma, informācijas tehnoloģiju un pro-
grammu nodrošinājuma iegāde un uz-
stādīšana un infrastruktūras izveide 
lauk saim niecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās 
pro dukcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zeme-
nes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistē-
mu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana 
un stādījumu ierīkošana” ietvaros šādai 
rīcībai:

Tie, kuriem šobrīd pāri piecdesmit, 
ādažniekus brāļus zirņus atceras kā 
motobola leģendu. 70.  gados trīs brā
ļus zirņus zināja ikviens, kurš kaut 
mazliet interesējās par sportu. Pagā
jušā gadsimta 60.70.  gados motobols 
bija ārkārtīgi populārs sporta veids. 
Sacensības klātbūtnē vēroja pat vairāk 
nekā 10 tūkstoši skatītāju. 

Katrreiz pilnajās tribīnēs neiekļuvušie 
līdzjutēji sēdēja uz visām ap laukumu 
esošajām sētām un pat “karājās” kokos, 
lai tikai redzētu iemīļoto komandu spēli. 

Motobols – nākotnes futbols! Tāds uz-
raksts pirms daudziem gadiem grezno-
jās, piemēram, pie VEF stadiona Rīgā. 
Ādažnieki savējos motobolistus uz spē-
lēm brauca atbalstīt speciāli šim gadī-
jumam norīkotos autobusos – līdzjutēji 
pašmāju komandu nekad nepameta vie-
nu! Toreizējais „Ādažu’’ kolhoza priekš-
sēdis Josifs Kukels pat braucis saviem 
motobolistiem līdzi uz izbraukuma ma-
čiem Ukrainā un Ziemeļkaukāzā. 

Kas ir motobols? Vienkārši sakot – 
vīri spēlē futbolu, bet ar vienu būtisku 

atšķirību – dara to, sēžot uz motocikla! 
Katrā komandā ir 10 spēlētāju, divi me-
hāniķi un treneris. Spēles laikā katrai ko-
mandai laukumā atrodas pieci spēlētāji 
– četri motobraucēji un viens vārtsargs – 
bez motocikla. Spēles pirmsākumos gan 
vārtsargs uz vārtu līnijas staipīja kaut ko 
motociklam vai drīzāk mopēdam līdzīgu, 
bet vēlāk, par laimi, šo noteikumu atcēla. 
Atšķirībā no futbola – vārtsarga laukums 
bija “svēts”, līniju nedrīkstēja pārkāpt 
ne ar kāju, ne motociklu, jo tad ieguva 
soda sitienu. Spēlētāji bumbu drīkstēja 

Vīru spēles laukumā jeb futbols uz motocikla
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SPorTS / vĒSTUrE

3.4. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, 
kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu 
stādu iegāde, stādījumu balstu sistēmu, 
žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīšana 
un stādījumu ierīkošana”, pieejamais fi-
nansējums 3 413,29LVL

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

Plānotās darbības – Iekārtu, tehnikas, 
aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide 
lauksaimniecības produktu ražošanai un 
pirmapstrādei, ieskaitot pašu saražotās 
produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo 
augļkopības kultūraugu (izņemot zeme-
nes) stādu iegāde, stādījumu balstu sistē-
mu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīša-
na un stādījumu ierīkošana.

Ar Vietējās attīstības stratēģiju var ie-
pazīties un projekta iesniegumus var ie-

sniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”, Āda-
žu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stā-
vā, 240. kabinetā, Lauku atbalsta dienesta 
mājas lapā www.lad.gov.lv, Ādažu novada 
domes mājas lapā www.adazi.lv un bied-
rības „Gaujas Partnerība” mājas lapā 
www.gaujaspartneriba.lv. Kontaktperso-
nas: ELFLA administratīvā vadītāja Gun-
ta Dundure (tālrunis: 67996086, e-pasts: 
gunta.dundure@adazi.lv), ELFLA finanšu 
vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978, 
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).

Projekta iesniegumu elektroniska do-
kumenta formā, parakstītu ar elektro-
nisko parakstu un apliecinātu ar laika 
zīmogu Elektronisko dokumentu liku-
mā noteiktā kārtībā var iesniegt sūtot uz 
e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Iesniegto projektu iesniegumu atbils-
tības vērtēšana atbilstoši vispārējiem un 
specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem no-
tiek, piešķirot katrā atbilstības vērtēšanas 

kritērijā noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 
2 (0 = „neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „ap-
mierinoši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja 
vairāki projekti ir ieguvuši vienādu pun-
ktu skaitu, priekšroka tiek dota atbalsta 
pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu 
skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģi-
jā noteiktajam īpašajam kritērijam. Mi-
nimālais punktu skaits, lai par projektu 
sniegtu pozitīvu atzinumu – 16 punkti.

Lai nodrošinātu sekmīgu projektu 
iesniegumu aizpildīšanu un iesniegša
nu, biedrība “Gaujas Partnerība” 2013. 
gada 2. decembrī, plkst.: 19:00, Ādažos, 
Gaujas ielā 33A, Ceriņu zālē rīko semi
nāru “LeADer veida pasākumi Lauku 
attīstības programmas ietvaros”. Semi
nārā tiks stāstīts par to, kā aizpildīt un 
iesniegt projektu iesniegumu veidlapas 
Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam pasākuma “Vietējās attīs
tības stratēģijas” ietvaros.

pārvietot ar kājām vai galvu, bet vārtsargs 
to varēja ņemt arī rokās. Bumba bija ie-
spaidīga – tās apkārtmērs ap 119-126 cm, 
savukārt svars – 900-1200 gramu. Turklāt 
spēlējot tumsā – tā sauktajos nakts mačos, 
tai bija jābūt baltai. No malas izskatījās, ka 
bumbu spēlē vest ir ļoti viegli, bet dzīvē tā 
nebija gan. Slapjā laikā bumba mēdza pie-
mirkt un kļuva pat 5 kilogramus smaga. 
Vajadzēja patiesi izcilu meistarību, lai to 
laukumā spētu vadīt. Jāņem vērā arī tas, 
ka motobolistu sitieni vārtos mēdza būt 
visai nežēlīgi un pat skarbi, kā rezultātā 
vārtu sargu slapjā laikā ielidināja ar visu 
bumbu vistālākajā vārtu stūrī. Un tie vairs 
nebija nekādi joki. Vasarās motobolistus 
futbola laukumos nemaz negribēja laist, 
jo mitrā laikā spēlētāji laukumu uzara tā, 
ka par futbola spēlēšanu pēcāk varēja aiz-
mirst. 

Pirms 48 gadiem – četri izcili spēlētā-
ji, PSRS sporta meistari motosportā trīs 
brāļi Zirņi – Agris, Vilnis, Dainis, kā arī 
Elmo Salms (pēc tautības igaunis) sanā-
ca kopā, lai vienotos par savas – Ādažu 
motobola komandas dibināšanu. Tas bija 
tālajā 1965.  gadā. Īsta meistarkomanda 
tika izveidota 1966. gada pavasarī, un tā 
uzreiz kļuva ārkārtīgi populāra! Pirmo 
lielo panākumu mūsējie guva 1970. gadā 
PSRS Tautu spartakiādē, kuras program-
mā - arī pirmo reizi – bija iekļauts moto-
bols. Latvijas izlase (to veidoja ‘’Ādažu’’ 
spēlētāji) iekļuva finālā, un kopš tā laika 

mūsu meistarkomanda bija starp labāka-
jām lielvalstīm.

1973. gada 23. septembris tika ie-
rakstīts sporta vēsturē – dubļainajā 
VEF stadionā „Ādažu” kolhoza mo-
tobola komanda izcīnīja PSRS čem-
pionātā bronzas medaļas. Tās bija 
pirmās medaļas „Ādažu” vēsturē. Sūri 
grūti nākušas. Togad komandā spēlē-
ja – vārtsargi Andrejs Kublenieks un 
Marjans Rapcevičs, laukuma spēlētāji 
Andris Bārbalis, Vilnis Zirnis, Dainis 
Zirnis, spēlējošais treneris un kapteinis 
Agris Zirnis, Jānis Zāle, Valērijs Mar-
darenko, Elmo Salms un Juris Virza. 
Komandas mehāniķis bija viens no sa-
vulaik labākajiem Latvijas motošosej-
niekiem. Tolaik visus viņus uz rokām 
nēsāja ne tikai Ādažos.

 1977.  gadā “Ādažu’’ motobola ko-
manda izcīnīja sudraba medaļu PSRS 
čempionātā, pēc gada – 1978. gadā vēl 
vienu bronzu. PSRS Tautu spartakiādē – 
atkal sudrabs. Un tā astoņpadsmit gadu 
Latviju visās PSRS meistarsacīkstēs pār-
stāvēja tieši mūsējie - ādažnieki!

Starp citu, savulaik Ādažu suvenīru 
cehā pirms katras motobola spēles tika 
izgatavoti speciāli vimpelīši, kurus pēc 
mača līdzjutēji varēja apzīmogot ar spē-
les rezultātu. Pilnas kolekcijas īpašnieki 
sezonas beigās saņēma balvas! Toreizējās 
Latvijas sporta pārvaldes rīkotajās aptau-
jās par gada labākajiem sportistiem titula 

godu ne reizi vien ieguva tieši Ādažu mo-
tobola puiši. 

Astoņdesmito gadu sākumā, iespē-
jams, ka pat tik turīgam kolhozam kā 
“Ādaži” uzturēt savu motobola komandu 
kļuva par dārgu. Varbūt bija vēl citi ie-
mesli, lieki neprātosim – kā būtu, ja būtu, 
bet 1983. gadā ‘’Ādažu’’ motobola meis-
tarkomanda laukumā izgāja pēdējo reizi. 
Vēl astoņdesmito gadu vidū Lietuvas ko-
mandas „Žemūktechnika” sastāvā PSRS 
čempionāta bronzas medaļas izcīnīja 
bijušie ādažnieki Jānis Podziņš un Jānis 
Zāle. Lietuvieši kaut kā pamanījās cauri 
laikiem nosargāt savu motobola spēli un 
vēl šobrīd piedalās Eiropas čempionātos. 

Latvijas motobola veterānu sirdīs 
doma par šā sporta veida atdzimšanu 
glabājās gandrīz trīsdesmit gadu. Un iz-
skatās, ka sapņi lēnām sāk piepildīties. 
Šobrīd entuziasti, starp kuriem ir arī as-
toņdesmitajos spēlēt beigušie ādažnieki, 
ir izveidojuši savu motoklubu «Rīga». 
Te vecākie komandas biedri dod pado-
mus jaunajiem. Viņi visi kopā ir viena 
komanda. Un viņu mērķis ir startēt 
Eiropas čempionātā kā Latvijas izlasei. 
Turēsim īkšķus! 

Mīļš paldies Daiņa Zirņa meitai Agitai 
Zirnei un dēlam Mārim Zirnim par palī-
dzību šā materiāla sagatavošanā! 

E. Pētersone, Ādažu Kultūras  
centra muzeja projekta vadītāja
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Ādažu novada domes kārtējā (22.10.2013) domes sēdē 
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 14 deputāti: Artis Brūvers, Uģis Dam-
bis, Kerola Dāvidsone, Ilze Pētersone, Māris Sprindžuks, Liāna 
Pumpure, Valērijs Bulāns, Adrija Keiša, Jānis Ruks, Normunds 
Zviedris, Juris Antonovs, Edvīns Šēpers, Pēteris Balzāns, Pēteris 
Pultraks.

1. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekus
tamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, rīgas gat
vē 57.

Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma Rīgas gatvē 57 de-
tālplānojuma projekta izstrādi ar nolūku pamatot degvielas 
uzpildes stacijas un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma izvie-
tošanu un nobrauktuvi no autoceļa A1. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināt Ādažu novada teritorijas plāno-
tāju Silvi Grīnbergu. Slēgt līgumu par detālplānojuma izstrā-
des finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA 
„LATESTVEST”.

Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
2. Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpa

šuma rīgas gatvē 57 detālplānojuma projekta izstrādāšanai.
Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma 

Rīgas gatvē 57 detālplānojuma projekta izstrādāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
3. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma projektu nekus

tamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Gau
jaspūces”.

Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma „Gaujaspūces” detāl-
plānojuma projekta izstrādāšanu ar nolūku pamatot zemes-
gabalu sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu. Par 
detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināt Ādažu novada 
teritorijas plānotāju Silvi Grīnbergu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
4. Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpa

šuma „Gaujaspūces” detālplānojuma projekta izstrādāša
nai.

Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma 
„Gaujaspūces” detālplānojuma projekta izstrādāšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
5. Par Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpa

šuma Baltezera ielā 43 detālplānojuma projekta nodošanu 
publiskajai apspriešanai.

Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu sa-
ņemšanai Ādažu novada Baltezera ciema nekustamā īpašuma 
Baltezera ielā 43 detālplānojuma projektu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
6. Par izmaiņām apbūves noteikumos Ādažu novada 

Kadagas ciema detālplānojumā nekustamajam īpašumam 
„Mežaparks”.

Lēmums: Veikt izmaiņas nekustamā īpašuma „Mežaparks” 
detālplānojuma apbūves noteikumos un noteikt, ka nekusta-
majā īpašumā Burvju ielā 2 sānpagalma minimālais platums 
gar Mežaparka ceļu nedrīkst būt mazāks par 10 metriem.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
7. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu pro

jektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Birznieku 
ciemā, „Sauleslejas”.

Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma „Sauleslejas” detāl-
plānojuma grozījumu izstrādi ar nolūku pamatot izmaiņas 
spēkā esošajā detālplānojumā. Par detālplānojuma izstrādes 

vadītāju apstiprināt Ādažu novada teritorijas plānotāju Silvi 
Grīnbergu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
8. Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpa

šuma „Sauleslejas” detālplānojuma grozījumu projekta iz
strādāšanai.

Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašuma 
„Sauleslejas” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei.

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

tamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Daiņi”.
Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekus-

tamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu ciemā, „Daiņi” ar 
mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
10. Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības pro

jekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Daiņi”.
Lēmums: Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādei Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajam īpašu-
mam „Daiņi”.

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

tamajam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Viz
mas 2”.

Lēmums: Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekusta-
majam īpašumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Vizmas 2” 
ar mērķi veikt zemesgabala sadalīšanu, lai pievienotu zemesga-
bala daļas īpašumiem „Ezerlīči” un „Ezerviļņi”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
12. Par nosacījumu apstiprināšanu zemes ierīcības pro

jekta izstrādei nekustamajam īpašumam „Vizmas 2”.
Lēmums: Apstiprināt nosacījumus zemes ierīcības projekta 

izstrādei Ādažu novada Baltezera ciema nekustamajam īpašu-
mam „Vizmas 2”.

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

ma nekustamajiem īpašumiem Dadzīšu ielā 6 un „Dadzīši” 
apstiprināšanu.

Lēmums: Atlikt lēmuma pieņemšanu par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu līdz Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ie-
las rekonstrukcijas tehniskā projekta apstiprināšanai. 

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

ma nekustamajam īpašumam Dārza ielā 8 apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt zemes vienības Ādažu novada Ādažu 

ciema nekustamā īpašuma Dārza ielā 8 zemes ierīcības projek-
tu un piekrist zemesgabala sadalīšanai, parcelei Nr. 1 saglabā-
jot esošo adresi Dārza iela 8, kā arī esošo lietošanas mērķi: indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūve. Parcelei Nr. 2 piešķirt jaunu 
adresi: Dārza iela 8A un noteikt lietošanas mērķi: neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Lēmums: Dzēst SIA „BALTEZERA PROJEKTI” nekustamā 

īpašuma nodokļa parādu par nekustamo īpašumu LVL 173,81 
apmērā. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
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Lēmums: Dzēst SIA „BAZOOKA” nekustamā īpašuma no-
dokļa parādu par nekustamo īpašumu LVL 15204,19. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
17. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas pastāvīgais iedzī-

votājs iegūst īpašumā nekustamā īpašuma „Lazdas 17”, Gar-
kalne, zemesgabalu 0,0539 ha platībā dārza mājas celtniecībai 
un uzturēšanai. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
18. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis iegūst 

īpašumā nekustamā īpašuma Dzidrumu iela 13, Stapriņi zemes 
vienību 0,2038 ha platībā dzīvojamās mājas celtniecībai un uz-
turēšanai.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
19. Par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu.
Lēmums: Piekrist Satiksmes ministrijai piekrītošās nekus-

tamā īpašuma valsts autoceļa „V 46” zemes vienības sadalei di-
vos zemes gabalos. Noteikt jaunu patstāvīgu nekustamā īpašu-
ma objektu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8044 007 
0379 daļai un piešķirt tai nosaukumu: „Gaujas iela A”, Ādaži, 
Ādažu novads. Noteikt lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa infra-
struktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā. Piešķirt valsts autoceļam „V 46” jaunu nosaukumu: „Au-
toceļš V46”, Ādažu novads, nosakot lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu ze-
mes nodalījuma joslā.

Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
20. Par nekustamā īpašuma piešķiršanu nomā.
Lēmums: Saskaņā ar transporta līdzekļu garāžu lietotā-

ju sarakstu piešķirt nomā līdz 2023. gada 14. martam Ādažu 
novada pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma „Baltauši” 
garāžas (Baltezers, Ādažu novads) un nomas zemes vienības 
domājamās daļas, nosakot zemes lietošanas mērķi - transporta 
līdzekļu garāžu apbūve un atbilstoši noslēdzot nomas līgumus.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
21. Par iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa „Sabied

rība ar dvēseli” Nolikuma izmaiņām.
Lēmums: Grozīt Ādažu iedzīvotāju iniciatīvu konkursa 

Nolikuma 6.1. punktu, izsakot to šādā redakcijā: „Ādažu no-
vada domes apstiprināta konkursa vērtēšanas komisija, kuras 
sastāvu un skaitu nosaka ar Domes lēmumu, izvērtē projektus 
atbilstoši konkursa nosacījumiem.”

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
22. Par dalību trešās kārtas projektu konkursā „Siltum

nīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko 
teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”.

Lēmums: Izstrādāt projektu „Energoefektīvu gaismekļu no-
maiņa Ādažu novadā” Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta finansētā projektu atklātā konkursa “Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgais-
mojuma infrastruktūrā” 3. kārtas ietvaros. Iesniegt projektu 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Piedalī-
ties projekta īstenošanā ar prognozējamo summu 32 400 LVL.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
23. Par atteikumu reģistrēt dzīvokļu rindā.
Lēmums: Ņemot vērā tiesiskos apstākļus un pamatojoties 

uz likumu “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu ri-
sināšanā”, atteikt reģistrēt personu rindā uz pašvaldības dzī-
vokli.

Balsojums: „par” 9 balsis, „pret” – 2 (Adrija Keiša, Juris Antonovs), 
„atturas” – 3 (Normunds zviedris, ilze Pētersone, Artis Brūvers).

24. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ārkārtas situ
ācijā.

Lēmums: Piešķirt vienreizēju neatmaksājamu pabalstu, 
kopumā 3000 latu apmērā, naudu pārskaitot uz četru cietušo 
personīgajiem kontiem. Līdzekļus piešķirt no Sociālā dienesta 
budžeta līdzekļiem. 

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
25. Par vadlīnijām Ādažu novada pašvaldības 2014.gada 

budžeta sagatavošanai.
Lēmums: Apstiprināt vadlīnijas Ādažu novada pašvaldības 

2014. gada budžeta sagatavošanai un uzdot domes izpilddirek-
toram organizēt vadlīnijās noteikto prasību iekļaušanu pašval-
dības 2014. gada budžeta projektā.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
26. Par smilts krājumu izslēgšanu no domes grāmatvedī

bas bilances.
Lēmums: Izslēgt no Ādažu novada domes grāmatvedības 

bilances smilts krājumus 9896 m3 apjomā, kopsummā par 
6927,20 LVL.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
27. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Jānim Popovam savienot Domes Adminis-

tratīvās komisijas locekļa amatu ar darbu SIA „BL Partneri”. 
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
28. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Edgaram Verneram savienot Domes Ad-

ministratīvās komisijas priekšsēdētāja amatu ar SIA „Torma-
nis un Partneri” valdes priekšsēdētāja amatu.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
29. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Jānim Veinbergam savienot Domes Ad-

ministratīvās komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu ar 
jurista pienākumiem SIA „Pro Deal”, SIA „E&E Finance”, 
SIA „LNS Rehabilitācijas centrs” un valdes locekļa amatu 
SIA „MASK”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
30. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Edmundam Garančam savienot Domes 

Administratīvās komisijas locekļa amatu ar darba pienāku-
miem SIA „AD&EM” un valdes locekļa amatu SIA „Hants”, 
SIA „HOS48”, SIA „Myrestate” un SIA „CH1”.

Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
31. Par izmaiņām Pašvaldību iestādes ”Pierīgas izglītības, 

kultūras un sporta pārvalde” nolikumā.
Lēmums: Veikt izmaiņas pašvaldību iestādes Pierīgas iz-

glītības, kultūras un sporta pārvaldes nolikumā atbilstoši eiro 
ieviešanas kārtībai.

Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
32. Par nekustamā īpašuma iegūšanu pašvaldības īpašu

mā.
Lēmums: Rīkotajā izsolē pretendēt uz nekustamo īpašu-

mu – asfaltētu ceļa posmu Ūbeļu ielā, Ādažos, Ādažu novadā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
33. Par nekustamā īpašuma daļas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā.
Lēmums: Nodot sabiedriskā labuma organizācijai – bied-

rībai „Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība” bezatlīdzības lie-
tošanā Ādažu novada domei piederošā nekustamā īpašuma 
Gaujas ielā 30 zemes gabala daļu 167m² platībā ar līguma ter-
miņu 01.07.2021. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas.

Balsojums: vienbalsīgi (8) „par”.
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Pasākumu programma Ādažu Kultūras centrā
22. novembrī 

plkst.18:00 Skatītāju zālē Teātra izrāde bērniem SPRĪDĪTIS

22. novembrī 
plkst.19:00 Ceriņu zālē Baltic Guitar Quartet koncerts

29. novembrī 
plkst.19:00 Skatītāju zālē Stand-up komēdija pieaugušajiem

 MANA KAĶA DIENASGRĀMATA
5. decembrī 
plkst. 19:00 Skatītāju zālē NBS bigbenda koncerts SAULGRIEŽI

6. decembrī 
plkst.19:00 Skatītāju zālē Niks Matvejevs Adventes koncertā VĒSTULES 

DIEVAM...
12. decembrī 
plkst.19:00 Skatītāju zālē Muzikāla izrāde ANSĪTIS UN GRIETIŅA

13. decembrī 
plkst.19:00 Skatītāju zālē Koncerts ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNE

No sirds sveicam seniorus jubilejā! 

Osipovu Margaritu 70 g.
Pētersoni Anitu 70 g.
Prenclavu Henriju 70 g.
Zvaigzni Veltu Ženiju 70 g.

Koku Annu 80 g.
Lapšānu Jāni 80 g.
Zariņu Dzidru 80 g.

Andruci Valentīnu 85 g.
Čuguru Antonu 85 g.
Griguli Valentīnu 85 g.
Kulajevu Stefanidu 85 g.
Repko Ninu 85 g.
Skreiju Jāni 85 g.

Patiesā cieņā un sirsnībā, 
Ādažu novada dome

PAreizticīgo dievkAlPojums
Ādažu Vissvētās Dievmātes „Ļauno siržu 

mīkstinātāja” ikonas pareizticīgo draudzes 
dievkalpojums 10. un 24. novembrī Ādažu 
militārās bāzes kapelā Kadagā plkst.11:00. 

Lūgums ņemt līdzi pases vai personu 
apliecinošs dokumentu.

Plašāka informācija pa tālr. 28369943.

Pērk zemi!
Ādažu Vissvētās Dievmātes „Ļauno siržu 

mīkstinātāja” ikonas pareizticīgo draudze vēlas 
pirkt zemes gabalu Ādažos  

pareizticīgās baznīcas celšanai.
Zvanīt priesterim Valentīnam tālr.29258839.

kAtoļu dievkAlPojums
Katoļu dievkalpojumi Ādažu militārās bāzes 

Kapelā Kadagā notiek  
katru svētdienu plkst.14:00 Rožukronis,

Plkst.15:00 Sv.Mise (grēksūdze pirms Sv.Mises)
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personu 

apliecinošs dokuments. 

Pensionāru APvienībAs 
“oPtimists” sAiets

20. novembrī plkst.13.00 Gaujas ielā 16.
Piedalīsies domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks, 

D. Pakalns, vokālais ansamblis  
G. Freidenfelda vadībā.

Mīļi aicināti visi Ādažu novada pensionāri!
Pensionāru padome.

PAr ielAs kAķu sterilizēšAnu  
un kAstrēšAnu

Mīļie, Ādažu novada iedzīvotāji!
Lūdzu, iesaistieties un palīdziet noķert 

klaiņojošos ielas kaķus, lai tos sterilizētu un 
kastrētu! Pēc sterilizācijas un kastrācijas kaķi  

tiek nogādāti atpakaļ vietās, kur ieraduši 
uzturēties. Pēc operācijas kaķis atrodas vetārsta 

uzraudzībā un tiek nogādāts atpakaļ uz ielas 
tikai tad, kad vetārsts pārliecinājies par tā 

veselības stāvokli.
Vairāk informācijas pa tālr. 29356454

Dzīvnieku atbalsta biedrība

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija sēdes lēmumiem Nr.142 „Par 

atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Ādažu 
novadā, Ādažu ciemā „Dailas” un Nr.143 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekus-
tamā īpašuma „Dailas” detālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanai”, ir uzsākta de-
tālplānojumu grozījumu izstrāde teritorijā ar mērķi veikt izmaiņas spēkā esošajā detālplā-
nojumā nekustamā īpašumā „Dailas” (kadastra apzīmējuma Nr.8044 011 0033), kā arī ar 
tām saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu. Par detālplānojuma grozījumu izstrādes 
vadītāju ir apstiprināts Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs. 

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu izstrā-
dei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: 
silvis.grinbergs@adazi.lv līdz 2013.gada 21.oktobrim.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu 
Ādažu novada dome 24.09.2013. ir pieņēmusi lēmumu Nr.198 „Par atļauju izstrādāt 

detālplānojuma grozījumu projektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu 
ciemā, Vējupes ielā 43”. Detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes mērķis - pamatot 
izmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā nekustamajā īpašumā Vējupes ielā 43 (kad.apz. 
8044 008 0333), atļautajā izmantošanā iekļaujot savrupmāju un dvīņu māju apbūves 
iespējas, kā arī ar to saistītu infrastruktūras objektu izvietošanu, ielas paredzot kā atsevišķas 
zemes vienības. Detālplānojuma grozījumu projektu izstrādā SIA „Reģionālie projekti”, 
izstrādes vadītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus minētā detālplānojuma grozījumu projekta 
izstrādei lūdzam iesniegt Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, 
katru darba dienu domes darba laikā vai sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi būvvaldē: 
silvis.grinbergs@adazi.lv.

Paziņojums par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu 
Uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde īpašumam “Sauleslejas” (kad.apz. 8044 

004 0100), Birzniekos, Ādažu novadā, saskaņā ar Ādažu novada domes 2013.  gada 
22. oktobra lēmumu (sēdes lēmums Nr.235). Detālplānojuma grozījumu izstrādes va-
dītājs – Ādažu novada teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Ādažu 
novada domē darba dienās darba laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un pastāvīgo 
adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas nr.

BasketBola kluBa “emerald” novemBra spēļu grafiks 
22.11.2013. olimpiskais sporta centrs 

plkst. 21.15 – rīgas pašvaldības policija-Bk emerald
28.11.2013. Ādažu sporta centrs  

plkst. 20.30 – Bk emerald- lzsk lokomotīve

© „Ādažu Vēstis” Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440. www.adazi.lv 
Maketētāja Solvita ozola. korektore Helēna vilkosta.
redaktore Monika Griezne. (Tālr. 67996500. e-pasts: monika.griezne@gmail.com)
Publicētie materiāli ne vienmēr pauž redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu pareizību atbild  
tos sniegusī amatpersona, citos gadījumos – raksta autors, intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz „Ādažu vēstīm” obligāta.
Iespiests SIa „McĀbols Poligrāfija”. Tirāža 4000 eksemplāri.
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013. gada 22. oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr. 15§4) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 29
Ādažu novadā

2013. gada 22.oktobrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos  
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 

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

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

Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadā” šādus grozījumus: 
1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. apakšpunktus šādā redakcijā:

„2.2.  pamatbudžets 2013. gadam ieņēmumos (1. pielikums) Ls 6’953’435 apmērā un aizņēmumi no 
Valsts kases Ls 424’852; 

2.3.  pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1. pielikums) Ls 8’021’589 apmērā un 2013. gadā atmak-
sājamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem Ls 368’128 apmērā un konta atlikums uz 
gada beigām ir Ls 196’646”.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 

1. PIelIkuMS 

Ādažu novada domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 4  
„Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” (ar 22.10.2013. grozījumiem)

Ādažu novada pašvaldības pamatbudžets 2013. gadam 
ieņēmumos un izdevumos
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Grozījumi – 
24.09.2013. 

apStipriNĀtaiS 
budžetS 

ieŅēmumu daļa
1., 2., 
3., 4.

NoDokļu IeņēmumI 5 379 570 5 379 570 - 

1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 526 901 4 526 901  - 
1.1. iepriekšējā gada 50 567 50 567  - 
1.2. pārskata gada 4 476 334 4 476 334  - 
2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 555 368 555 368 - 
2.1. pārskata gada 507 032 507 032 - 
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Grozījumi – 
24.09.2013. 

apStipriNĀtaiS 
budžetS 

2.2. iepriekšējo gadu parādi 48 336 48 336 - 
3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 128 578 128 578 - 
3.1. pārskata gada 110 947 110 947  - 
3.2. iepriekšējo gadu parādi 17 631 17 631  - 

4.
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un 
inženierbūvēm

168 723 168 723 - 

4.1. pārskata gada 140 595 140 595 - 
4.2. iepriekšējo gadu parādi 28 128 28 128  - 
5. Azartspēļu nodoklis 9 000 9 000  - 
6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 12 100 12 100  - 
6.1. valsts nodevas 1 500 1 500  - 

6.1.1. t.sk. - par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu bāriņtiesā 700 700  - 

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

500 500  - 

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

300 300  - 

6.2. pašvaldību nodevas 10 600 10 600  - 

6.2.1.
t.sk. - par domes izstrādāto oficiālo dokumentu 
saņemšanu

180 180  - 

6.2.2. t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās 2 590 2 590  - 
6.2.3. t.sk. - par dzīvnieku turēšanu 30 30  - 

6.2.4.
t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās

2 700 2 700  - 

6.2.5. t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu 3 600 3 600  - 
6.2.6. t.sk. - pārējās nodevas 1 500 1 500  - 
7. Naudas sodi un sankcijas 30 000 30 000  - 
7.1. Naudas sodi un sankcijas 10 000 10 000  - 

7.2.
Sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 
pārkāpumiem

20 000 20 000  - 

8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 2 500 2 500  - 
8.1. citi nenodokļu ieņēmumi 2 500 2 500  - 

8.2.
pašvaldības budžeta procentu ieņēmumi par 
konta atlikumiem

0 0  - 

9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošana - -  - 
10. Valsts budžeta transferti 1 159 526 1 163 765 4 239 
10.1. dotācija mākslas skolas algām 165 989 165 989  - 
10.2. dotācija sporta skolai 21 278 21 278  - 
10.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 38 227 38 227  - 
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Grozījumi – 
24.09.2013. 

apStipriNĀtaiS 
budžetS 

10.3.1.  dotācija 1. klases skolēnu ēdināšanai 15 850 15 850  - 
10.3.2.  dotācija 2. klases skolēnu ēdināšanai 22 377 22 377  - 
 10.4.  dotācija mācību grāmatām 6 159 10 398 4 239 
 10.5.  dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) 728 200 728 200  - 
10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība 99 227 99 227  - 
10.5.2. t.sk. - skolotāju algām 593 005 593 005  - 
 10.5.3.  t.sk.- interešu izglītība 35 968 35 968  - 
10.6. dotācija Izglītības programmām 12 312 12 312  - 

10.6.1. t.sk.- dotācija Izglītības Sadarbības Programmai 
“Comenius” 11 807 11 807  - 

10.6.2.
t.sk. – projekts „Sporta inventāra iegāde mācību 
priekšmeta “Sports” standarta īstenošanai 
izglītības iestādē”

505 505  - 

10.7. dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai 6 317 6 317  - 
10.8. dotācija nodarbinātības pasākumiem 11 890 11 890  - 
10.9. dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 8 607 8 607 - 
 10.10.  eS struktūrfondu līdzekļi 160 169 160 169 - 
10.10.1. t.sk.- Satiksmes drošības uzlabojumi kadagā 67 301 67 301  - 
10.10.2. t.sk.- LeADeR 39 315 39 315  - 
10.10.3. t.sk.- Plūdu risku projekts 51 626 51 626 - 
10.10.4. t.sk.- Ādažu vidusskolas informatizācija 1 927 1 927 - 

10.11. garantētā minimālā ienākuma (GmI) pabalsts par 
2012.gadu 378 378  - 

11. Pašvaldību budžeta transferti 100 000 100 000  - 

11.1.
no citām pašvaldībām izglītības funkciju 
nodrošināšanai

100 000 100 000  - 

12. Budžeta iestāžu ieņēmumi 256 500 256 500  - 
12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem 27 000 27 000  - 
12.1.1. t.sk.- mācību maksa (PII) 8 000 8 000  - 
12.1.2. t.sk.- ieņēmumi no vecāku maksām 10 000 10 000  - 

12.1.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par izglītības 
pakalpojumiem 9 000 9 000  - 

12.2. ieņēmumi par nomu un īri 39 500 39 500  - 
12.2.1. t.sk.- ieņēmumi par telpu nomu 33 000 33 000  - 
12.2.2. t.sk.- ieņēmumi par zemes nomu 3 000 3 000  - 
12.2.3. t..- pārējie ieņēmumi par nomu un īri 3 500 3 500  - 
12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 155 000 155 000  - 
12.4. pārējie ieņēmumi 35 000 35 000  - 

 kOPĀ IeŅĒMuMI: 6 949 196 6 953 435 4 239
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Grozījumi – 
24.09.2013. 

apStipriNĀtaiS 
budžetS 

13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 208 076 1 208 076 -
13.1. iezīmētiem mērķiem 254 110 254 110  - 
13.2. brīvie līdzekļi 953 966 953 966  - 
14. Valsts kases kredīti 424 852 424 852 - 
14.1. projektiem 424 852 424 852 - 
14.1.1. - projekts (ūdenssaimniecība) 366 106 366 106 - 
14.1.2. - projekts „Garkalnes ūdens” 58 746 58 746 -

 PAVISAM kOPĀ IeŅĒMuMI: 8 582 124 8 586 363 4 239
izdeVumu daļa

1. Vispārējie valdības dienesti 696 093 696 093 - 
1.1. pārvalde 405 290 405 290  - 
1.2. deputāti 64 705 64 705  - 
1.3. administratīvā komisija 22 375 22 375  - 
1.4. iepirkumu komisija 12 845 12 845  - 
1.5. vēlēšanu komisija 4 859 4 859 - 
1.6. aizņēmumu procentu maksājumi 186 019 186 019 - 
2. Iemaksas PFIF 488 426 488 426  - 
3. Pārējie vispārēja rakstura transferti 145 700 145 700  - 
3.1. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 145 700 145 700  - 
4. Sabiedriskā kārtība un drošība 210 685 210 685  - 
5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 682 757 1 682 757 - 
5.1. Būvvalde 128 160 128 160  - 
5.2. Attīstības un informācijas daļa 624 427 624 427 - 
5.2.1. nodaļa 116 325 116 325 - 
5.2.2. Lauku atbalsta dienests 7 660 7 660  - 

5.2.3.
tehn. projekta izstrāde un būvniecība skola – 
ciemats

155 000 155 000  - 

5.2.4. Līgo laukuma labiekārtošana 93 000 93 000  - 
5.2.5. Plūdu risku projekts 252 442 252 442 - 
5.3. objektu apsaimniekošana un uzturēšana 740 115 740 115 - 
5.4. Nekustamā īpašuma uzturēšana Gaujas iela 33A 190 055 190 055  - 
6. Atpūta, kultūra un reliģija 415 595 415 595 - 
6.1. kultūras centrs 197 835 197 835 - 
6.2. Bibliotēka 20 985 20 985  - 
6.3. Sporta centrs 194 775 194 775  - 
6.4.  evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts 2 000 2 000  - 
7. Sociālā aizsardzība 286 698 286 698 - 
7.1. Sociālais dienests 249 213 249 213  - 
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Grozījumi – 
24.09.2013. 

apStipriNĀtaiS 
budžetS 

7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki 17 140 17 140  - 
7.3. Bāriņtiesa 20 345 20 345 - 
8. Izglītība 3 571 838 3 576 077 4 239
8.1. Norēķini ar pašv. budžetiem par izgl. iestāžu pakalp. 225 000 225 000  - 
8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 670 110 671 781  1 671 
8.2.1. izglītības funkcijas nodrošināšana 265 004 266 675  1 671 
8.2.2. uzturēšana 316 981 316 981  - 
8.2.3. ēdināšana 88 125 88 125  - 
8.3. kadagas PII 472 595 473 304 709 
8.3.1. izglītības funkcijas nodrošināšana 122 425 122 425  - 
8.3.2. uzturēšana 207 170 207 879 709 
8.3.3. ēdināšana 52 500 52 500  - 
8.3.4. Līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai 90 500 90 500  - 
8.4. Privātās izglītības iestādes 369 684 369 684  - 
8.4.1. ĀBVS 169 684 169 684  - 
8.4.2. Pārējās privātās PII 200 000 200 000  - 
8.5. Ādažu vidusskola 1 297 609 1 299 468 1 859
8.5.1. izglītības funkcijas nodrošināšana 844 086 844 086  -
8.5.2. uzturēšana 356 856 356 856  -
8.5.3. dotācijas ēdināšanai 37 750 37 750  -
8.5.4. dotācijas grāmatām 6 159 8 018 1 859
8.5.5. remonti 45 800 45 800  -
8.5.6. projekti 6 958 6 958  -
8.6. Ādažu mākslas un mūzikas skola 431 065 431 065  -
8.6.1. izglītības funkcijas nodrošināšana 397 890 397 890  -
8.6.2. uzturēšana 17 610 17 610  - 
8.6.3. projekti (Leader) 15 565 15 565  - 
8.7. Sporta skola, tautas sports 95 690 95 690  - 
8.7.1. sporta funkcijas nodrošināšana 94 072 94 072  - 
8.7.2. uzturēšanas izdevumi 1 618 1 618  - 
8.8. Pierīgas izglītības un sporta pārvalde 10 085 10 085  - 
9. Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 519 558 519 558  - 
9.1. SIA “Ādažu ūdens” 376 106 376 106  - 
9.2. SIA “Garkalnes ūdens” 143 452 143 452  - 

kOPĀ IZDeVuMI: 8 017 350 8 021 589 4 239
10. kredītu pamatsummas atmaksa 368 128 368 128  - 

PAVISAM kOPĀ IZDeVuMI: 8 385 478 8 389 717 4 239
- Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām 196 646 196 646 -
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4. PIelIkuMS
Ādažu novada domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 4  

„Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadam” (ar 22.10.2013. grozījumiem)

Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.

L ī guma 
dat.

L ī guma 
ter mi ņš

 
L ī gumsumma 

L V L  
 S aņemts 

A tl i k usī  
summa 
L V L  uz  

31/12/2011

A tl i k usī  
summa 
L V L  uz  

31/12/2012

K opā
K opā 2013. 

gadā
K opā 2014. 

gadā
K opā 2015. 

gadā
K opā 2016. 

gadā
K opā 

2017.gadā
K opā 2018. 

gadā
K opā 2019. 

gadā
No 2020. - 

2032.

1 Sporta centra un peldbaseina izbūve23.01.2006. 20.01.2016. 600 000         600 000    236 360 236 360 218 184 72 728 72 728 72 728 18 176 0 0 0

73 390 4 241 2 886 1 473 147 0 0 0

2 Gaujas ielas porma rekonstrukcija 14.11.2006. 20.11.2016. 300 000         300 000    142 500 120 000 90 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0 0

21 897 2 187 1 628 1 045 474 0 0 0

3 Sporta centra un peldbaseina izbūve14.11.2006. 20.11.2016. 350 000         350 000    166 250 140 000 105 000 35 000 35 000 35 000 35 000 0 0 0

25 575 2 552 1 899 1 219 539 0 0 0

4 Kadagas PII būvniecība 08.05.2007. 20.03.2017. 1 000 000      1 000 000 221 447 188 231 690 557 44 288 44 288 44 288 44 288 11 079 0 0

66 185 3 444 2 619 1 758 897 126 0 0

5 Pasta ielas renovācija 08.05.2007. 20.03.2017. 500 000         500 000    271 876 231 094 208 306 54 376 54 376 54 376 54 376 13 590 0 0

43 967 4 228 3 215 2 158 1 101 154 0 0

6 Ādažu PII renovācija 26.04.2008. 20.04.2018. 450 000         450 000    257 838 226 899 223 101 41 252 41 252 41 252 41 252 41 252 20 639 0

56 279 4 210 3 442 2 640 1 838 1 036 184 0

7 SIA "Ādažu slimnīca" pamatkapitāla palielināšana17.06.2008. 20.04.2018. 150 000         150 000    73 316 64 520 85 480 11 728 11 728 11 728 11 728 11 728 5 880 0

19 222 1 197 979 751 523 295 52 0

8.1. Stabilizācijas aizdevums - 28.12.2010. 28.12.2015 681 077         681 077    665 077 438 809 242 268 48 756 195 024 195 029 0 0 0 0

1.kārtas 1.posms 20 997 8 908 7 093 3 382 0 0 0 0

8.2. Stabilizācijas aizdevums - 01.03.2012 01.03.2036 1 475 880      1 475 880 1 475 880 1 471 880 4 000 0 8 000 12 000 60 000 69 046 69 046 69 046 1 184 741      

1.kārtas 2.posms 48 170 36 753 36 703 36 449 34 805 29 677 22 416 13 422 354 996

9 Stabilizācijas aizdevums - 23.09.2011 20.12.2031. 4 658 719      4 658 719 4 658 719 4 548 719 110 000 30 000 52 000 52 000 275 920 275 920 275 920 275 920 3 311 039

 1.kārtas 3.posms 111 740 109 580 108 763 107 521 104 915 98 482 91 824 85 166 878 849

10 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p. 15.07.2012 25.03.2032 612 196         612 196    612 196 0 0 10 056 20 000 20 000 37 476 37 476 37 476 449 712

Kohēzijas projekts 1 980 8 032 8 017 7 842 7 583 7 263 6 781 6 289 64 902

11 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p. 15.09.2013 25.12.2024 366 106         366 106    0 0 0 36 611 36 611 36 611 36 611 36 611 183 053

Kohēzijas projekts II kārta 0 687 8 237 7 928 7 139 6 315 5 492 4 668 16 475

12 Stabilizācijas aizdevums - 3.k. 1.p. 15.10.2013 25.12.2019 58 746           58 746      0 0 0 6 500 13 000 13 000 13 000 13 246 0

Kohēzijas projekts (Garkalnes ūdens) 0 0 470 463 383 279 175 71 0

K opā ai z ņēmumi : 2 754 020 554 147 740 405 786 140 800 695 653 329 585 497 541 916 6 443 767

Citas ilgtermiņa saistības.

1 Saist ību segšana 270 736 90 500 90 500 89 736

(Aizsardzības ministrija) 0 0 0

2 Galvojums SIA "Ādažu ūdens" 110 000         110 000    0 110 000 0

0 0 0

K opā sai stī bas x 644 647 940 905 875 876 800 695 653 329 585 497 541 916 6 443 767

S aistību apmērs %  no 
pamatbudžeta ieņēmumiem 12,1% 17,7% 16,5% 15,1% 12,3% 11,0% 10,2%

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību 

finanšu  izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā 5 310 144

Pamatsumma: 368 128 554 452 611 512 640 351 509 702 458 572 432 299 5 128 545

Procentu mak sājumi : 186 019 185 953 174 628 160 344 143 627 126 925 109 617 1 315 222

C itas i lgtermiņa saistības: 90 500 90 500 89 736 0 0 0 0 0

Galvojums: 0 110 000

K O PĀ: 644 647 940 905 875 876 800 695 653 329 585 497 541 916 6 443 767

Aizdevuma mērķis
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APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 22.10.2013. sēdes lēmumu  (protokols Nr.15§10) 

SaiStoŠie NoteiKumi Nr.30
Ādažu novadā

2013. gada 22. oktobrī 

par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu 

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

I. VISPĀRīgIe jAuTĀjuMI
1. Saistošie noteikumi „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtī-

bu, kādā uzturami nekustamie īpašumi un tiem piegulošās teritorijas Ādažu novada pašvaldības admi-
nistratīvajā teritorijā. 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojumi:
2.1. ceļš – atbilstoši Ceļu satiksmes likumā noteiktajam terminam (jebkura satiksmei izbūvēta terito-

rija);
2.2. piebrauktuve – attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu piekļūša-

nai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) pieguļošajai teritorijai un īpašumam; 
2.3. zālājs – ar zālaugiem aizņemta platība, tai skaitā īpaši ierīkota, ar zālaugiem apsēts zemes gabals;
2.4. piegulošā teritorija - teritorija, kas robežojās ar attiecīgo nekustamo īpašumu vai objektu; 
2.5. sabiedriskā iestāde – speciāli izveidota, sabiedrībai brīvi pieejama slēgta vai atklāta tipa vieta 

(veikali, izglītības iestādes u.tml.);
2.6. grausts – neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota, sākotnēji ilgstošai lietošanai 

paredzēta ēka (būve), kas konstruktīvi cieši saistīta ar zemi, tai skaitā nepabeigtās būvniecības 
objekti, kuriem būtiski bojātas nesošās vai norobežojošās konstrukcijas, tādējādi apdraudot cil-
vēku drošību vai blakus esošo apbūvi, netiek ievērotas arī šādu ēku (būvju) uzturēšanai izvirzītās 
prasības vai ilgstoši ir pārtraukta iesāktās būvniecības iecere un ēkai (būvei) ir vidi degradējoša 
ietekme.

3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām neatkarīgi no tā vai īpašums ir vai nav 
reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un zemesgrāmatā. 

4. Noteikumu 3.punktā minētās personas nodrošina sava nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu, zālā-
ju nopļaušanu, apstādījumu uzturēšanu, teritoriju šķērsojošo grāvju uzkopšanu.

5. Administratīvā atbildība par Noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc pārkāpuma rak-
stura nav paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksu 
vai citu spēkā esošo Ādažu novada pašvaldības normatīvo aktu, ciktāl to nenosaka šie noteikumi. 

6. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas un pārkāpuma rezultātā 
nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.

7. Par Noteikumu pārkāpumu izdarīšanu personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemē-
rot šādus administratīvos sodus: 
7.1. brīdinājumu; 
7.2. naudas sodu fiziskām personām līdz 250 latiem un juridiskām personām - līdz 1000 latiem;

8. Par Noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpumu protokolu ir pilnvarotas šādas amat-
personas: 

8.1. valsts un pašvaldības policijas darbinieki;
8.2. pašvaldības pilnvarotas personas.

9. Administratīva pārkāpuma lietas izskata Ādažu novada Administratīvā komisija.

II. NekuSTAMO īPAšuMu uN TIeM PIeguļOšO TeRITORIju uZTuRĒšANA
10. Ādažu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

10.1. piesārņot nekustamo īpašumu ar ražošanas, celtniecības un sadzīves atkritumiem, ķīmiskajam 
vielām, autotransporta vrakiem u.c. veida metāllūžņiem, būvgružiem, notekūdeņiem un augiem 
kaitīgām vielām;

10.2. ierīkot uz zemes gabalam piegulošās teritorijas jebkādu materiālu glabātavas un uzkrāt atkritu-
mus, metāllūžņus, t.sk. autotransporta vrakus;

10.3. izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus šim nolūkam ne-
paredzētās vietās – uz lietus ūdens uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, kamerās, uz 
brauktuvēm un ietvēm;

10.4. mest sniegu uz brauktuvēm, ietvēm, sabiedriskā transporta pieturvietās un citās vietās, kur tas 
traucē gājēju pārvietošanos vai transporta satiksmi;

10.5. veidot sniega vaļņus sabiedriskā transporta pieturvietās un citās vietās, kur tie traucē gājēju pār-
vietošanos vai transporta satiksmi;

10.6. izmantot sāli tīrā veidā ietvju attīrīšanai no sniega un apledojuma; 
10.7. bojāt brauktuvju, ietvju segumu un zālāju;

11. Nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem jānodrošina:
11.1. regulāra teritorijas sakopšana - tīrības uzturēšana, t.sk. regulāra zālāju pļaušana, kā arī nopļautās 

zāles savākšana un izvešana, nepieļaujot zāles vidējo garumu virs 15 cm; 
11.2. īpašumos, kuru zemes lietošanas mērķis, saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra infor-

mācijas sistēmas datiem noteikts lauksaimniecība, zālāju nopļaušana līdz katra gada 15.septem-
brim;

11.3. regulāra pieguļošo teritoriju līdz ietvei vai brauktuvei un grāvja, līdz grāvja vidum, sakopšana, (iz-
ņemot sabiedriskā transporta pieturvietas) t.sk. lapu un zaru savākšana, kā arī zāles nopļaušana; 

11.4. regulāra piebrauktuvju sakopšana, zāles nopļaušana gar tām; 
11.5. regulāra caurteku tīrīšana zem piebrauktuvēm, ja piebrauktuve šķērso grāvi (ceļa grāvi);
11.6. būvju fasāžu (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, izkārtņu) žogu, vārtu sakopts izskats un tīrība, kā 

arī savlaicīga bojājumu novēršana; 
11.7. koku un krūmu gar ietvēm un brauktuvēm vietās, kur tiek traucēta gājēju un transporta līdzekļu 

pārvietošanās apzāģēšana un savākšana, sauso un bojāto koku un krūmu zaru izzāģēšana un 
savākšana;

11.8. ielu piesārņojuma ar smiltīm, dubļiem un būvgružiem nepieļaušana, izbraucot un iebraucot ar 
transporta līdzekli nekustamajā īpašumā vai būvlaukumā;

11.9. regulāra sniega un ledus notīrīšana no ēku jumtiem un balkoniem, lai nepieļautu lāsteku veido-
šanos, sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, kad 
tiek apdraudēta gājēju un transporta līdzekļu drošība. Bīstamo vietu norobežošana, nekavējoties 
veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzek-
ļus; 

11.10. ietvju, piebrauktuvju un publisku autostāvvietu tīrīšana, t.sk. sniega un ledus tīrīšana un slīdamī-
bas novēršana uz ietvēm katru dienu (arī izejamās un svētku dienās) līdz pl.8:00. Ietves jānokaisa 
ar pretslīdes materiāliem (smiltīm vai smilts–sāls maisījumu), panākot to drošu lietošanu; 
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11.11. ja neapdzīvota vai saimnieciskajai darbībai neizmantota ēka atrodas publiskajā ārtelpā (Ādažu 
ciema Rīgas gatvē, Pirmā ielā, Gaujas ielā, Attekas ielā, Podnieku ielā un Draudzības ielā) un tās 
izskats bojā vides ainavu, līdz ēkas fasādes sakārtošanai nodrošina fasādes apsegšanu ar dekora-
tīvu pārsegu, kas atveido fasādes zīmējumu, atbilstoši pašvaldības Būvvaldes norādījumiem;

11.12. ražošanas objektu un sabiedrisko iestāžu ieejas durvju apgaismošana diennakts tumšajā laikā;
11.13. jebkādu materiālu glabātavu ierīkošana un ražošanas, celtniecības un sadzīves priekšmetu, au-

totransporta vraku u.c. veida metāllūžņu uzkrāšana tādā veidā, kas nebojā vides ainavu;
11.14. īpašuma adreses numura zīmju, pēc pašvaldības apstiprināta parauga (pielikumā), izvietošana 

pie katra īpašuma, ievērojot šādas prasības: 
11.14.1. pie namiem, no piegulošā ceļa redzamās vietas, 2-3 m augstumā, ja ēka atrodas ne tālāk 

kā 10 m no ceļa: 
11.14.2. uz žogiem vai stabiem, no piegulošā ceļa redzamās vietās, 1,5-2 m augstumā, ja ēka 

atrodas tālāk kā 10 m no ceļa; 
11.14.3. neapbūvēto vai ar ceļu nenorobežoto īpašumiem īpašuma adreses numura zīmju pie-

stiprināšanai jāierīko stabi īpašumā robežas sākumā, atbilstoši 11.16.2.punkta prasībām;

III. VIDI DegRADĒjOšu, SAbRukušu VAI cIlVĒku DROšību  
APDRAuDOšu būVju klASIfIcĒšANA, SAkĀRTOšANA VAI NOjAukšANA

12. Šajā nodaļā ir noteikta kārtība, kādā sakārto vai nojauc būves, kuras ir pilnīgi vai daļēji sabrukušas vai 
nonākušas tādā stāvoklī, ka apdraud garāmgājējus un citu personu drošību un veselību, vai degradē 
vidi.

13. Noteikumu 13.punktā minētās būves klasificē, ievērojot šādas pazīmes:
13.1. A grupa: Cilvēku drošību apdraudoša ēka (būve) ar vidi degradējošu ietekmi (grausts) – ēka 

(būve), kas potenciāli rada sabiedriskās kārtības apdraudējumu – ar būtiski bojātām nesošajām 
vai norobežojošām konstrukcijām, to mezgliem vai detaļām, kuru telpiskās noturības zudumu 
rezultātā var notikt pilnīga vai daļēja būves pašsabrukšana vai radīts apdraudējums būvei blakus 
esošajiem īpašumiem, transporta kustībai, trešo personu veselībai vai dzīvībai, kuras uzturēšanā 
netiek ievērotas pašvaldības saistošo noteikumu prasības nekustamo īpašumu uzturēšanai, tajā 
brīvi var iekļūt nepiederošas personas, ēkā vai īpašuma teritorijā tiek uzkrāti dažāda veida atkri-
tumi, ir apdraudēta sabiedriskā kārtība;

13.2. B grupa: Vidi degradējoša ēka (būve) – saimnieciskā darbībā vai dzīvošanai pilnībā vai daļēji 
neizmantota, pilnīgi vai daļēji sabrukusi ēka (būve), t.sk. nepabeigtās būvniecības objekts, kura 
tehniskais stāvoklis nerada sabiedriskās drošības apdraudējumu, bet tam ir vidi degradējoša ie-
tekme, kā arī ēka (būve), kurai ir veikta pilnīga vai daļēja konservācija, bet ilgstoši netiek veikta 
tās pilnīga atjaunošana vai ilgstoši ir pārtraukta būvniecības ieceres realizācija, kas rada draudus, 
ka ēkas (būves) tehniskais stāvoklis pasliktināsies, kā arī tam ir būtiska vidi degradējoša ietekme.

14. Jebkura fiziska vai juridiska persona var sniegt ziņas par 14.punktā minēto būvju sakārtošanu vai no-
jaukšanu, iesniegumu par šo faktu iesniedzot pašvaldības Būvvaldē.

15. Būvvalde veido un uztur sagruvušu, vidi degradējošu un cilvēku drošību apdraudošu būvju reģistru, 
kas ir publiski pieejams domes mājaslapā internetā.

16. Būvvalde katrai 14.punktā minētajai būvei iekārto būvlietu, kurā glabā īpašuma tiesību apliecinošus 
dokumentus, aktus par būves tehnisko stāvokli, saraksti un cita veida dokumentāciju, kas attiecas un 
konkrēto lietu.

17. Lēmuma pieņemšana par vidi degradējošas būves statusa noteikšanu nekustamā īpašuma nodokļa 
administrēšanas vajadzībām ir Būvvaldes kompetencē. Būvvaldes lēmums ir administratīvais akts Ad-
ministratīvā procesa likuma izpratnē.

18. Lēmumu par 14.punktā minēto būvju sakārtošanu pieņem Būvvalde, bet par to nojaukšanu -Dome.
19. Būves tehniskā stāvokļa novērtēšanai Būvvalde ir tiesīga pieprasīt vidi degradējošas, sabrukušas vai 

cilvēku drošību apdraudošas būves īpašniekam 30 kalendāro dienu laikā iesniegt būves tehniskās ap-
sekošanas atzinumu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas izstrādāts ievērojot Latvijas būvnormatīva 
LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” prasības.

20. Ja būve rada reālus draudus trešo personu veselībai vai dzīvībai, kā arī apdraudējumu blakus esošai 
apbūvei vai transporta kustībai un ir nepieciešama tūlītēja rīcība šāda apdraudējuma novēršanai, Būv-
valde izdod administratīvo aktu par veicamajiem pasākumiem, lai nodrošinātu būves tūlītēju sakārto-
šanu.

IV. NOSlĒguMA jAuTĀjuMI
21. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
22. Ar Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2011.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.30 

„Saistošie noteikumi par nekustamo īpašumu un tiem pieguļošo teritoriju uzturēšanu Ādažu novada 
teritorijā”. 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.30 
„par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”

paSKaidrojuma 
raKSta SadaļaS

NorĀdĀmĀ iNformĀcija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka 
pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās terito-
rijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību; 

1.2.Ādažu novada pašvaldībā šobrīd ir spēkā Ādažu novada domes 2011.
gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.30 „Saistošie noteikumi par 
nekustamo īpašumu un tiem pieguļošo teritoriju uzturēšanu Ādažu no-
vada teritorijā”;

1.3. ņemot vērā, ka nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajos saistošajos no-
teikumos pārsniedz 50% no normatīvā akta apjoma, saskaņā ar ministru 
kabineta 2009.gada 2.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu pro-
jektu sagatavošanas noteikumi” 140. un 186.punktu nepieciešams izdot 
jaunus pašvaldības saistošos noteikumus. 

2. īss projekta satura 
izklāsts 

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punkta, kas nosaka, 
ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo 
atbildību par sanitārās tīrības uzturēšanu, ēku un būvju uzturēšanu un 
remontu, kā arī īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās terito-
rijas kopšanu. 

2.2. Ar saistošajiem noteikumiem pašvaldība nosaka kārtību kādā uzturami 
īpašumi un tiem piegulošās teritorijas.

3.  Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

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

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regu-
lējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo īpašumu 
īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. 

4.2. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, higiēnis-
kas, ekoloģiski tīras, drošas un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un 
uzturēšanu novada administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemē-
rošanā ir Ādažu novada dome.

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

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

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

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

PIelIkuMS 
Ādažu novada domes 2013. gada 22. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 30

mājas adreses plāksnītes standarts (paraugs)

krāsa: uz balta fona melni burti
1. Vertikālā adreses plāksne (mm), paraugs: 

220 mm

320 m
m

2.  Horizontālā adreses plāksne (mm), paraugs: 

* plāksnes garums, ņemot vērā īpašuma adresi, var atšķirties

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra  
sēdes lēmumu (protokols Nr.15§11) 

SaiStoŠie NoteiKumi Nr. 31
Ādažu novadā

2013. gada 22.oktobrī

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 31 
„Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Ādažu 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8. panta otro daļu, Ministru kabineta 2012. gada 
2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 22. punktu

Izdarīt Ādažu novada domes 2012. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 31 “Saistošie noteikumi 
par koku ciršanu ārpus meža Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk – Noteikumi) 
šādu grozījumu:
1. Aizstāt Noteikumu 14. punktā vārdus „Z – Zaudējumu atlīdzības vērtība (Ls)” ar vārdiem „Z - Zaudēju-

mu atlīdzības vērtība (euro)”.
2. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI

ar Ādažu novada domes 22.10.2013. sēdes lēmumu  
(protokols Nr.15§15) 

SaiStoŠie NoteiKumi Nr. 33
Ādažu novadā

2013.gada 22.oktobrī 

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

un 15.pantu, 24. panta pirmo daļu.

NOTeIkuMOS lIeTOTIe TeRMINI 

Maznodrošināta persona (ģimene) – persona (ģimene), kas atbilst Ādažu novada pašvaldības 
23.02.2010. saistošo noteikumu Nr. 2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Āda-
žu novadā” prasībām.

Trūcīgā persona (ģimene) – persona (ģimene), kas atbilst 30.03.2010. ministru kabineta noteikumu Nr. 
229 „Noteikumi par ģimenes vai atsevisķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” prasībām.

Palīdzība – pašvaldības sniegtā palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, izīrējot pašvaldībai pie-
derošās vai tiesiskā valdījumā esošās dzīvojamās telpas.

Palīdzības reģistrs – katram pašvaldības palīdzības veidam atsevišķs hronoloģisks pašvaldības domes 
administrācijas veidots ziņu kopums par personām, kuras saskaņā ar likuma “Par pašvaldību palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” normām reģistrētas pašvaldības palīdzības saņemšanai.

I. VISPĀRīgIe jAuTĀjuMI

1. Saistošie noteikumi „Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk - Noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā atbilstošo normatīvo aktu prasībām Ādažu novada pašvaldība (turpmāk – Paš-
valdība) sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un reģistrē personas attiecīgās palīdzības sa-
ņemšanai, izīrējot Pašvaldībai piederošu vai uz tiesiskā pamata tās valdījumā esošu dzīvojamo telpu, 
personu kategorijas, kuras ir tiesīgas šādu palīdzību saņemt un attiecīgo lēmumu pieņemšanas, apstrī-
dēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Pašvaldība ir tiesīga sniegt Palīdzību personai:
2.1. kura vismaz 5 (piecus) gadus ir deklarējusi savu dzīvesvietu Ādažu novada administratīvajā teri-

torijā;
2.2. ja personas vai tās laulātā vai nepilngadīgo bērnu īpašumā nav dzīvošanai derīga dzīvojamā 

māja, dzīvojamā telpa vai cits nekustamais īpašums;
2.3. kura pēdējo 5 (piecu) gadu laikā nav labprātīgi pārdevusi vai kā citādi atsavinājusi, sadalījusi, 

ieķīlājusi vai apgrūtinājusi ar lietu tiesībām un darījuma rezultātā zaudējusi lietošanas tiesības uz 
attiecīgo nekustamo īpašumu, izņemot gadījumus, kad personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvo-
jamā telpa vai dzīvojamā māja, kas atradās Pašvaldības administratīvajā teritorijā, ir gājusi bojā 
vai daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā. 

3. Ja personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sa-
gruvusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā un Pašvaldība nevar šo personu uzreiz nodrošināt ar 
dzīvojamo telpu (jo nav brīvu neizīrētu dzīvojamo telpu), personu nodrošina ar pagaidu dzīvojamo 
telpu.

4. Pašvaldība var rezervēt neatliekamas palīdzības sniegšanai, dzīvojamo telpu izīrēšanai u.c. gadīju-
mos līdz 10 % no Pašvaldībai piederošā vai uz likumīgā pamata lietojumā esošā brīvā dzīvojamā 
fonda. 

5. Pašvaldībai piederošo vai likumīgā lietojumā esošo neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti, izveidojot neiz-
īrēto dzīvokļu sarakstu, veic Pašvaldības domes Nekustamā īpašuma un saimniecības daļa. 

II. PeRSONu kATegORIjAS, kuRĀM SNIeDZAMA  
PAšVAlDībAS PAlīDZībA DZīVOkļA jAuTĀjuMu RISINĀšANĀ

6. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām, noteiktas likuma „Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” (turpmāk – Likums) 14.pantā. Papildus, Pašvaldība sniedz palīdzību:
6.1. trūcīgai vai maznodrošinātai personai (ģimenei), kura audzina bērnu-invalīdu;
6.2. trūcīgai vai maznodrošinātai personai (ģimenei), kuras apgādībā ir vismaz trīs nepilngadīgie bērni.

7. Noteikumu 6.punktā minētajām personām var tikt izīrēts sociālais dzīvoklis likumā „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām mājām” noteiktajā kārtībā. 

8. Ja ar dzīvojamo telpu ir nodrošinātas visas Likumā un Noteikumu 6.punktā noteiktās personu katego-
rijas, Pašvaldība ir tiesīga sniegt Palīdzību vispārējā kārtībā šādām personām: 
8.1. maznodrošinātām personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, un ar kurām kopā dzīvo un 

kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns; 
8.2. personām, kuras Pašvaldības teritorijā īrētās dzīvojamās telpās nodzīvojušas ne mazāk kā 5 ga-

dus, ja šīs telpas ar sertificēta būvinženiera atzinumu ir atzītas par dzīvošanai nederīgām, un šīs 
personas ir: 
8.2.1. maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepiln-

gadīgs bērns; 
8.2.2. personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir bērns-invalīds; 
8.2.3. personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;

8.3. pensionāriem, 1.vai 2.grupas invalīdiem, kuriem nav Civillikumā noteikto apgādnieku un nav noslēgts 
uzturlīgums.

III. ReĢISTRĀcIjAS kĀRTībA PAšVAlDībAS PAlīDZībAS SAŅeMšANAI

9. Persona, kas vēlas saņemt Palīdzību, iesniedz Pašvaldībai rakstveida iesniegumu, kurā norāda:
9.1. savu vārdu, uzvārdu, personas kodu;
9.2. savu deklarēto dzīvesvietu un faktisko dzīvesvietu, ja tā atšķiras no deklarētās dzīvesvietas;
9.3. iespējamo Palīdzības veidu;
9.4. savā īpašumā, valdījumā vai tiesiskā lietojumā esošos nekustamos īpašumus Latvijas Republikas 

teritorijā vai apliecina, ka personai (ģimenei) nepieder nekustamais īpašums;
9.5. ziņas par maznodrošinātas (trūcīgas) personas statusa piešķiršanu, norādot lēmuma pieņēmēju 

un lēmuma pieņemšanas datumu.
10. Papildus Noteikumu 9. punktā noteiktajam, persona norāda informāciju vai iesniegumam pievieno 

dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus), kas dod tiesības saņemt Palīdzību: 
10.1. persona, kuras apgādībā ir nepilngadīgi bērni, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc savas 

izvēles var pievienot bērnu dzimšanas apliecību kopijas;
10.2. persona, kuras apgādībā ir bērns invalīds, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pievieno bērna 

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDeAVk) izziņas kopiju; 
10.3. persona, kura tiek izlikta no dzīvojamās telpas uz tiesas sprieduma pamata, norāda attiecīgas 

ziņas iesniegumā un obligāti pievieno likumīgā spēkā stājušos tiesas sprieduma kopiju;
10.4. persona, kura sasniegusi pensijas vecumu, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc savas izvē-

les var pievienot pensionāra apliecības kopiju; 



16 17Ādažu Vēstis • informatīvais pielikums • 2013. gada 15. novembris Ādažu Vēstis • informatīvais pielikums • 2013. gada 15. novembris

10.5. persona, kura ir politiski represētā, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un obligāti pievieno poli-
tiski represētās personas apliecības kopiju;

10.6. persona, kura ir bārenis vai bērns, kuri palicis bez vecāku gādības un audzināts bērnu aprūpes un 
audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc 
savas izvēles var pievienot Bāriņtiesas atzinumu;

10.7. repatriants norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pievieno Pilsonības un migrācijas pārvaldes 
lēmuma par repatrianta statusa piešķiršanu kopiju un pēc savas izvēles var pievienot izziņu par 
dzīvesvietu Ādažu novadā pirms izceļošanas no Latvijas Republikas;

10.8. persona, kura tiek atbrīvota pēc soda izciešanas no ieslodzījuma vietas, norāda attiecīgas ziņas 
iesniegumā un obligāti pievieno Ieslodzījumu vietas pārvaldes izziņu;

10.9. persona, kuras aizbildnībā vai aizgādnībā ir maznodrošināta persona, pensijas vecumu sasniegu-
si persona vai persona, kura ir 1. vai 2. grupas invalīds, norāda attiecīgas ziņas iesniegumā un pēc 
savas izvēles var pievienot Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un par aizbildņa 
iecelšanu vai tiesas spriedumu par aizgādnības nodibināšanu un Bāriņtiesas lēmumu par aizgād-
ņa iecelšanu kopiju, VDeĀk izziņu;

10.10. persona, kura cietusi no vardarbības, norāda attiecīgās ziņas iesniegumā un pievieno Valsts poli-
cijas, Ādažu Sociālā dienesta vai Ādažu Bāriņtiesas atzinumu par vardarbības fakta konstatēšanu; 

10.11. Noteikumu 8.2.punktā minētās personas iesniegumam papildus pievieno īres līguma kopiju un 
sertificēta būvinženiera atzinuma kopiju. 

11. Noteikumu 10.punktā minētie dokumenti nav jāiesniedz, ja attiecīgā informācija jau ir Pašvaldības rīcībā.
12. Palīdzības reģistru kārto Pašvaldības domes administrācija, atbilstoši Likuma prasībām, pamatojoties 

uz domes lēmumiem par personu atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību. 
13. Personas tiek reģistrētas Palīdzības reģistrā ar kārtas numuru, ņemot vērā iesniegumu pirmreizēju re-

ģistrācijas datumu, ja par šīs personas iekļaušanu Palīdzības reģistrā ir pieņemts Pašvaldības domes 
lēmums.

14. Papildus Likumā noteiktajām ziņām, par katru personu Palīdzības reģistrā iekļauj šādas ziņas:
14.1. personas dzīves vietas adrese;
14.2. ģimenes locekļu skaits.

IV. PAlīDZībA īRĒTĀS DZīVOjAMĀS TelPAS APMAIŅAI PReT cITu īRĒjAMO DZīVOjAMO TelPu 

15. Persona, kura īrē Pašvaldībai piederošu vai tiesiskajā valdījumā esošu dzīvojamo telpu, var īrēto dzīvo-
jamo telpu apmainīt: 
15.1. pret lielāku vai mazāku neapdzīvotu dzīvojamo telpu sakarā ar bērnu piedzimšanu vai citiem pa-

matotiem apstākļiem, ja personai par dzīvojamo telpu nav īres un komunālo maksājumu parāda; 
15.2. pret citu īrēto Pašvaldības dzīvojamo telpu, Pašvaldības izīrēto telpu īrniekiem par to savstarpēji 

rakstveidā vienojoties, ja personām nav dzīvojamām telpām īres un komunālo maksājuma parāda. 
16. Persona, kura vēlas saņemt palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamo dzīvojamo 

telpu, iesniedz Pašvaldībā iesniegumu, kuru parakstījuši visi pilngadīgie ģimenes locekļi. 

V. lĒMuMu PIeŅeMšANAS uN PĀRSūDZĒšANAS kĀRTībA

17. Pašvaldības Sociālo jautājumu komiteja (turpmāk – komiteja) 1 (viena) mēneša laikā no iesnieguma 
iesniegšanas brīža izskata personu iesniegumus un dokumentus par Palīdzības sniegšanu un sagatavo 
vienu no šādiem atzinumiem: 
17.1. par atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu Palīdzības reģistrā; 
17.2. par atteikumu atzīt personu par tiesīgu saņemt palīdzību; 
17.3. par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra;
17.4. par personas pārreģistrāciju Palīdzības reģistrā;
17.5. par Palīdzības sniegšanu. 

18. komiteja ir tiesīga pieprasīt iesniedzējam, kā arī valsts vai pašvaldības institūcijai papildu dokumentus 
informācijas precizēšanai atbilstoši Pašvaldībā noteiktajai dokumentu aprites kārtībai.

19. Nepieciešamības gadījumā komiteja ir tiesīga lemt par jautājuma izskatīšanas atlikšanu līdz visu nepie-
ciešamo dokumentu saņemšanai, lai nodrošinātu pilnīgu situācijas izvērtējumu un Palīdzības sniegša-
nu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

20. Atzinums par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt Palīdzību un iekļaušanu Palīdzības reģistrā tiek sa-
gatavots, ja persona atbilst Likumā vai Noteikumu 2.daļā norādītājai personu kategorijai un ir sniegusi 
visas nepieciešanas ziņas atbilstoši Noteikumu 3.daļas prasībām.

21. Pamatojoties uz komitejas atzinumu, Pašvaldības dome pieņem lēmumu par personas atzīšanu par 
tiesīgu saņemt Palīdzību un iekļaušanu Palīdzības reģistrā. 

22. Ja spēku zaudējis kāds no Noteikumu 3. daļā uzskaitītajiem dokumentiem, tad personai ir pienākums 
1 (viena) mēneša laikā iesniegt Pašvaldībā spēkā esoša dokumenta kopiju, vienlaicīgi uzrādot šī doku-
menta oriģinālu. 

23. Papildus Noteikumu 2.punktā noteiktajam, komiteja sniedz atzinumu atteikt atzīt personu par tiesīgu 
saņemt Palīdzību vai sniedz atzinumu par iepriekš pieņemtā lēmuma par Palīdzības sniegšanu atcelša-
nu šādos gadījumos:
23.1. ja pirms Palīdzības lūgšanas persona ar savu rīcību apzināti pasliktinājusi sava vai īrētā dzīvokļa 

tehnisko stāvokli, pamatojoties uz apsekošanas aktu, ko veic ēkas apsaimniekotājs un Pašvaldī-
bas domes administrācija;

23.2. piecus gadus pēc tam, kad personas īrētās dzīvojamās telpas īres līgums tika izbeigts sakarā ar 
dzīvojamās telpas vai mājas bojāšanu vai citādu dzīvojamās telpas lietošanas noteikumu pārkāp-
šanu;

23.3. piecus gadus pēc tam, kad personas dzīvojamās telpas īres līgums tika izbeigts sakarā ar īres mak-
sas un maksas par pakalpojumiem parādu, lai gan persona varēja neuzkrāt parādu, jo personas 
ģimenes pilngadīgo ģimenes locekļu kopēji ienākumi īres līguma darbības laikā nebija zemāki 
par attiecīgajā mēnesī valstī noteikto viena iedzīvotāja pilna iztikas minimuma preču un pakal-
pojumu groza vidējo vērtību latos;

23.4. ja darba spējīga persona pirms Palīdzības lūgšanas ilgāk kā deviņus mēnešus nestrādā algotu 
darbu un nav reģistrējusies kā bezdarbnieks Nodarbinātības valsts aģentūrā.

24. Lēmums par personas izslēgšanu no Palīdzības reģistra tiek pieņemts Likuma 10.pantā noteiktajos ga-
dījumos.

25. Lēmums par personas pārreģistrāciju tiek pieņemts Likuma 18.panta trešajā daļā noteiktajā gadījumā.
26.  Lēmums par Palīdzības sniegšanu tiek pieņemts, ja ir iestājušies visi šādi nosacījumi:

26.1. persona ir atzīta par tiesīgu saņemt Palīdzību un uz lēmuma par Palīdzības sniegšanu pieņemša-
nas brīdi apstākļi, kas bija par pamatu personas atzīšanai par tiesīgu saņemt Palīdzību, nav zuduši;

26.2. persona ir reģistrēta Palīdzības reģistrā un personas reģistrācijas kārtas numurs ir pirmais dilsto-
šā secībā;

26.3. Pašvaldības īpašumā vai tiesiskā lietojumā ir brīvs dzīvošanai derīgs dzīvoklis, un par to personai 
ir ticis paziņots Likumā noteiktajā kārtībā;

26.4. personai ir sniegusi pozitīvu atbildi uz Pašvaldības piedāvājumu.
27. Pašvaldības domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VI. NOSlĒguMA jAuTĀjuMI
28. Noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc to publikācijas pašvaldības laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
29. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2004.gada 19.oktobra saistošie 

noteikumi Nr.5 „Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, 
reģistrācijas un pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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Paskaidrojuma raksts

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 33 
„par pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”  

paSKaidrojuma 
raKSta SadaļaS

NorĀdĀmĀ iNformĀcija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Ādažu novada pašvaldībā šobrīd ir spēkā Ādažu novada domes 2004.
gada 19.oktobra saistošie noteikumi Nr.5 „Personu, kurām nepiecieša-
ma pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā reģistrācijas un 
pašvaldības palīdzības sniegšanas kārtība”;

1.2.  ņemot vērā, ka nepieciešamās izmaiņas spēkā esošajos saistošajos no-
teikumos pārsniedz 50% no normatīvā akta apjoma, saskaņā ar minis-
tru kabineta 2009.gada 2.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu 
projektu sagatavošanas noteikumi„ 140. un 186.punktu nepieciešams 
izdot jaunus pašvaldības saistošos noteikumus. 

2.  īss projekta satura 
izklāsts

2.1. ņemot vērā, ka pašvaldības īpašumā ir neizīrētas dzīvojamās telpas, 
pašvaldība ir izstrādājusi saistošos noteikumus „Par pašvaldības palīdzī-
bu dzīvokļa jautājuma risināšanā „ (turpmāk – Noteikumi); 

2.2.  papildus likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” (turpmāk – 
Likums) noteiktajam, Noteikumi nosaka papildus personu kategorijas, 
kurām pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību dzīvokļa jautājuma risinā-
šanā, nosaka personu reģistrācijas kārtību palīdzības saņemšanai un 
gadījumus, kuros pašvaldība ir tiesīga atteikt personai palīdzību dzīvok-
ļa jautājuma risināšanā, kā arī kārtību kādā pašvaldība sniedz palīdzību 
īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu īrējamo dzīvojamo platību. 

2.3.  domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no Likums 
6.panta otrās daļas, 7.panta sestās daļas, 14.panta pirmās daļas 6. punkta 
un 15.panta, 24.panta pirmo daļu. 

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

3.1.  īstenojot Noteikumus samazināsies pašvaldības nekustamā īpašuma 
apsaimniekošanas izdevumi;

3.2.  Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas, darba vietas;

3.3.  Noteikumu mērķis – atbalsts maznodrošinātām personām (ģimenēm), 
izīrējot pašvaldībai piederošu vai uz likumīga pamata tās lietojumā eso-
šu dzīvojamo telpu. 

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

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

4.2.  netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

paSKaidrojuma 
raKSta SadaļaS

NorĀdĀmĀ iNformĀcija

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1.  institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemēro-
šanā, ir pašvaldības dome;

5.2.  Noteikumu projekts noteiks administratīvās procedūras privātpersonai 
un veicamās darbības palīdzības saņemšanai. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabied-
rības pārstāvjiem. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotajā pa-
skaidrojuma raksta izskatīšanas Sociālo jautājumu komitejas sēdē un 
publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 
būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut 
noteikumos.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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2. īss projekta satura 
izklāsts 

2.1.  Noteikumu mērķis - noteikt, ka pabalstu ēdināšanai maznodrošinātajām 
personām (ģimenēm) pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirts neat-
karīgi no tā vai persona, kurai pabalsts pienākas apmeklē pašvaldības vai 
privāto pirmsskolas izglītības iestādi. 

3.  Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. Līdzšinējie pabalstu saņēmēji saņems 
pabalstu samazinātā apmērā, jo uz visiem attieksies vienādi nosacījumu. 
No jauna pabalsts pienāksies apmēram 10 ģimenēm. 

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jau-
nas 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. mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošos noteikumu tiesiskais regulē-
jums, ir trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni, kuri apmeklē pirmssko-
las izglītības iestādes. 

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

5 .Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

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

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemai-
na privātpersonām veicamās darbības. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1.  Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Sociālo jau-
tājumu komitejā. 

Domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks 

APSTIPRINĀTI ar Ādažu novada domes 14.11.2013. sēdes lēmumu  (protokols Nr.17§3)

SaiStoŠie NoteiKumi Nr.36
 Ādažu novadā 

2013. gada 14. novembrī 

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos 
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās  

palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

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

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi 
par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izslēgt Noteikumu 19.2. punktu. 
1.2. Izteikt Noteikumu 19.3. punktu šādā redakcijā: 
„19.3. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs 1,05 lati par bērnu dienā;”  

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

M.Sprindžuks

Paskaidrojuma raksts

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 
„Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”

paSKaidrojuma 
raKSta SadaļaS NorĀdĀmĀ iNformĀcija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - likums) 15.panta pirmā daļas 
7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvo-
tājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga 
izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkci-
ju izpildi. 

1.2.  Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 23.02.2010. saisto-
šajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķir-
šanas kārtību Ādažu novadā” (turpmāk - Noteikumi Nr.2) izstrādāti pama-
tojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro 
daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu. 

1.3.  Noteikumi Nr.2 šobrīd nosaka, ka pabalsts ēdināšanai Ādažu novada do-
mes pirmskolas izglītības iestādē tiek piešķirts trūcīgām ģimenēm 100% 
apmērā, maznodrošinātām 50% apmērā. 

1.4.  ņemot vērā, ka valsts ar 2013.gada 1. septembri līdzfinansē bērnu apmek-
lējumu privātā izglītības iestādē, bērni, kurus pašvaldība nevar nodrošināt 
ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē apmeklē privāto izglītī-
bas iestādi saņemot valsts un pašvaldības līdzfinansējumu. Nepieciešams 
radīt vienlīdzīgus nosacījumus ēdināšanas pabalsta saņemšanai visiem 
bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes. 




