Atklāt talantu. Ja nebūtu mākslinieces
un pedagoģes Ievas Neikenas
glezniecības studijas, Olga, iespējams,
nekad tā arī neatklātu savu talantu.
12. lpp

Aptauja. Novada
iedzīvotāji vērtē
jauno Līgo parku
Ādažu centrā.
10. lpp

Pārmaiņas. Jāmaina fokuss un
darba kultūra, intervijā atzīst
jaunais Ādažu novada domes
mērs Māris Sprindžuks.
6. lpp
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Valsts kanceleja sadarbojas
ar mazajiem ādažniekiem

Ministri kopā ar Ādažu Mākslas un mūzikas skolas, Ādažu pašvaldības
bērnudārza un privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaku valstība”
audzēkņiem atklājuši grāmatu “Ciemojamies Ministru kabinetā”.

Foto – T. Norde, Valsts kanceleja

Vienīgais pasaulē.
Ādažos, izrādās,
dzīvo starptautiski
godalgota
izgudrotāja. Otra
tāda izgudrojuma
pasaulē nav.
4. lpp

Ādažu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes audzēknis Ralfs Stabiņš ekonomikas ministram Danielam
Pavļutam dāvina paša zīmēto ministra portretu.

Pārsteigums.
Novada iedzīvotāji
pārsteidz ar
radošumu un
spilgto izdomu
konkursā "Sakopta
vide."
2. lpp

Grāmatā vēstīts par Latvijas simboliem un valsts
pārvaldību. Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane pateicās par ieguldījumu materiāla tapšanā
izglītības ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām,
pedagogiem un bērniem un minēja, ka darbs tiks
turpināts, izstrādājot arī datorspēli pamatskolas un
vidusskolas skolēniem. Savukārt Labklājības ministre
Ilze Viņķele izteica cerību, ka kāds no klātesošajiem
bērniem pēc vairākiem gadiem stāvēs tagadējo ministru vietā un būs daudz zinošāks un drošāks. Tāpat

ministre priecājās, ka audzēkņi devuši svarīgu ieguldījumu grāmatiņas tapšanā: “Jūs esat palīdzējuši vienkāršā valodā izstāstīt stāstu par Ministru kabinetu un
to, ko te dara ikdienā.” Izglītojošais materiāls veidots
vienkāršā valodā ar krāsainām ilustrācijām, kuras veidojuši bērni no Ādažu Mākslas un mūzikas skolas.
Jauno mākslinieku oriģinālzīmējumus varēja aplūkot
arī unikālā izstādē Ministru kabinetā. Valsts kancelejas īstenotās programmas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, kā arī stiprināt valstiskuma apziņu.
 13. lpp.

Mēnesis bildēs
Ādažu seniori
gatavi startam
Ādažu novada
10. senioru
sporta spēlēs.

Ādažu novada domes vadība
iepazīstas ar ražošanas procesu
akciju sabiedrībā „Latfood”.

Senioru sporta spēlēs četrkājaini
draugi ciemojās ādažnieces
Meldras Tulišas vadībā.

Kadagas
pirmsskolas
izglītības
iestāde tikusi
pie jauniem
pasaku
varoņu
tērpiem.

Ādažu novada priekšsēdētāja vietnieks,
jubilāres dēls Uģis
Dambis griež valsi ar
visu iemīļoto dakteri
Gudrīti Dambi viņas
75. dzimšanas dienā.

Komponists Raimonds Pauls
atbraucis pie Ādažu novada
domes priekšsēdētāja Māra
Sprindžuka, lai runātu par
problēmām, kas jārisina
Baltezerā.

Sakopta vide ir komandas darbs

Noslēdzies Ādažu novada domes rīkotais konkurss “Sakopta vide”, kura mērķis bija popularizēt Ādažu novada teritorijas
sakopšanu, motivēt rūpēties par saviem īpašumiem, būt atbildīgiem par to uzturēšanu, kā arī noskaidrot, kādi ir sakoptākie
īpašumi novadā.
Prieks, ka šogad, neskatoties uz vairāku gadu pārtraukumu,
konkursam pieteicās dalībnieki no pieciem novada ciemiem –
Ādažiem, Birzniekiem, Stapriņiem, Baltezera un Garkalnes.
Konkursa vērtēšanas komisija ir ļoti pateicīga katram no dalībniekiem, kuri uzdrīkstējās, sirsnīgi uzņēma un ļāva ielūkoties
savos pasakainajos īpašumos.
Kad iedzīvotāju ieguldīto darbu novērtē, tas kļūst svarīgs
visam novadam. Nozīmīgi, ka šajā konkursā īpašumus vērtēja
dažādās kategorijās: privātmājas un viensētas.
Bieži šī konkursa sakarā dzirdētas atrunas par līdzekļu trūkumu un to, ka pašvaldība nerāda piemēru ar saviem īpašumiem. Protams, daudzos gadījumos finanšu līdzekļu nepietiekamība ir šķērslis īpašumu sakārtošanai, ar to saskaras arī
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pašvaldība, tomēr, kā vērtēšanas komisija pārliecinājās, arī paši
iedzīvotāji saviem spēkiem var daudz paveikt kārtības uzturēšanā. Apkārtējo vidi var padarīt patīkamāku, kaut vai ierīkojot
puķu dobi pie savas mājas.
Jo vairāk būs tādi cilvēki, kam rūp sakopta vide, kurā viņi
dzīvo, jo vairāk mēs apkārt redzēsim sapostus namus un jo
skaistāks kļūs mūsu novads. Sakoptāko īpašumu īpašniekiem
svinīgā pasākumā Par godu Latvijas neatkarības gadadienai
tiks pasniegtas Ādažu novada domes naudas balvas abās nominācijas grupās.
Kad ārā ziedu krāšņumu aizstāj rudens rotas, tad ir pāris lietas, ko noderīgu varētu darīt esot mājās:
- Ielūkoties www.adazi.lv Ādažu novada domes rīkotā
konkursa „Sakopta vide” fotogalerijā;
- Padomāt par plāniem un iespējām, kā veidot savu sētu
sakoptāku;
- Uzdrīkstēties nākamajā gadā pieteikties konkursam!
K. Miķelsone, konkursa „Sakopta vide” koordinatore
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Dziļš skatījums
Acis un rokas cilvēkā ir visskaistā
kās," pārliecināta brīvmāksliniece un
bērnudārza "Pasaku valstība" audzinā
tāja Sarmīte Bezzubova.
“Tas ir dziļš skatījums mīļos, īpašos
un personiski nezināmos cilvēkos,”
izstādes “Rokas” atklāšanā atzīst foto
māksliniece.
Tā kā Sarmīti ieradušies apsveikt kā
kolēģi un ģimene, tā arī draugi un paziņas, tad nelielā ekspress intervija iespējama vien pasākuma noslēgumā, kad
Sarmīte visus ir samīļojusi un visiem pateikusies.
Kādēļ šāda izstādes tēma?
Sarmīte Bezzubova: Pirmās rokas, kuras nofotografēju tuvplānā, bija manas
mammītes viņas 80. dzimšanas dienā.
Tieši tad apjautu, cik ļoti skaistas tās ir.
Kāpēc tieši melnbaltās fotogrāfijas?
S.B.: Visu laiku taisīju krāsainās, bet
šoreiz, kad datorā biju izveidojusi melnbaltu, sapratām, ka tā tomēr izskatās
labāk. Man ārkārtīgi palīdzējis mans mīļais vīrs, kurš ir apbrīnojami fantastisks
un labestīgs cilvēks. Bez viņa man tas
viss neizdotos.
“Tā ir?” jautāju Jurim Bezzubovam,
Sarmītes vīram.
Juris Bezzubovs: Ne vienmēr bilde
izdodas ideāla, pie tās arī pēc tam ļoti
daudz jāstrādā. Sarmīte nosaka, kādu
Ādažu Vēstis 15. oktobris (156) 2013

Futbola klubs “Ādaži” sumina
labākos

Foto – N. Upenieks

toni vajag, kā to vēlas
redzēt, bet es izpildu
viņas vēlmes.
S.B.: Jā, šī ir pirmā
izstāde, kurai bildes
apstrādājām datorā.
Nekad iepriekš tā nebijām darījuši.
Sanāk, ka jūs esat
tehniskais izpildītājs,
bet Sarmīte – māksli
nieciskā dvēsele?
J.B.: Jā, kādam jau
tas jādara ir! Izstādē
varat ievērot, ka arī
melnbaltajiem foto ir
ļoti dažādi toņi. Daudzas bildes fotografētas atšķirīgos laikos.
Ko jūs gūstat no
fotografēšanas?
S.B.: Kad redzu,
kā ārā mainās gadalaiki, koki.... Uzreiz
skrienu ārā bildēt. Kā
man patīk akmeņi!
Ārprāts! Es taču katru, ko ieraugu, stiepju uz mājām. No Amerikas atvedu pat
veselu kasti. Kad prasīja: “Ko tik smaga?
Tur akmeņi, vai?” “Jā,” noteicu. Man
ir arī ārkārtīgi daudz ziedu tuvplānu.
Reizēm aizdomājos, kādēļ tik ārkārtīgi
saista daba, akmeņi un ceļi. Šķiet, esmu
atradusi atbildi. Piedzimu 23. februārī
uz ceļa starp savām un kaimiņu mājām.
Ārā. Līdz mamma tika līdz kaimiņiem,
es jau biju nākusi pasaulē. Savējiem
saku, kad aiziešu no šīs pasaules, vediet
mani uz Cēsu pusi un izkaisiet uz Abrupes ceļa.
Kas palīdz saglabāt mīlestību uz pa
sauli?
S.B.: Mana mamma 85 gados skrēja pa
veikaliem, lai draudzenēm, kuras viņas
vecumā bija vājākas, aiznestu krējumu
un pienu. Gāja sēņot. Esmu viņai līdzīga. Vēl – es meditēju. Kad cilvēks kļūst
vecāks, viņš ļoti prot novērtēt labo ikdienišķos sīkumos.
“Omīt, vai vari attaisīt končas?” sarunu pārtrauc Sarmītes mazdēls.
“Peļukiņ, es tūlīt,” viņa attrauc un
piebilst: “Jā, vēl... Esmu iemācījusies sevi
analizēt. Kad ir ļoti grūti, jautāju sev, kādēļ tas notika tieši ar mani. Kā jau mēs
visi, arī es kļūdos. Pēc tam domāju, kas
no šīs situācijas bija jāmācās. Protams,
palīdz arī mana brīnišķīgā ģimene. Pasakos Dievam par to, ka esmu tik ļoti
mīlēta.”
M.Griezne

Par uzcītīgu un mērķtiecīgu treniņu
apmeklēšanu treneri sumināja māsu
un brāli Tīnu un Lauri Ritenbergus –
Baložus.

Kluba treneri Agris Bondars, Sergejs
Samsonovs un Krišs Balodis bija sagatavojuši individuālas sacensības, lai noskaidrotu kluba veiklākos, precīzākos
un ātrākos futbolistus. Lai varētu kārtīgi sportot, gan lieliem, gan maziem
iesildīšanos vadīja futbola kluba treneris Sergejs. Pēc sacensībām pienāca
kārta sezonas noslēguma gaidītākajam
notikumam - futbola spēlei starp futbola kluba treneru, bērnu un vecāku
komandām. Vecāku komandā spēlēja
jauno futbolistu tēti, mammas un pat
viens vectētiņš. Bērni vecāku komandu draudzīgi nodēvēja par „Ziloņiem”.
Pirmajā spēlē vecākiem pretī stājās visi
futbola kluba bērni, savukārt otrajā
spēlē pret vecākiem spēlēja apvienotā
treneru un lielo puišu, un meiteņu komanda. Abās spēlēs vecāki pierādīja, ka
futbola prasmes no skolas laikiem nav
aizmirstas un guva uzvaru ar minimālu
vārtu starpību – 3:2.
Pasākuma noslēgumā balvas saņēma gan pasākuma veiklākie, precīzākie un ātrākie dalībnieki, gan vasaras
sezonas labākie un uzcītīgākie futbola
kluba mazie futbolisti. Par uzcītīgu un
mērķtiecīgu treniņu apmeklēšanu treneri sumināja māsas un brāļus Sabīni
un Haraldu Kudļus, Paulu un Robertu
Ķirkumus, Tīnu un Lauri RitenbergusBaložus, kā arī Mārci un Jurģi Pāvulīšus. Par labiem sasniegumiem pagājušajā futbola sezonā balvas saņēma arī
Dāvids Ērenpreiss, Dairis Varganovs,
Mārtiņš Kronbergs un Ričards Štrauss.
Īpašu paldies par palīdzību treniņnometnes un futbola turnīru organizēšanā saņēma Anatolijs Karputins un
Kristiāns Upenieks.
N. Upenieks
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Ādažniece Diāna Timofejeva savu sapni sirdī nēsāja vairākus gadus, līdz tas beidzot
ieguva reālas aprises. Par savu izgudrojumu viņa saņēmusi apbalvojumus vietējā un
starptautiskā mērogā.

D

iānas Timofejevas dzīvē 2008. gads
bija īpašs, jo pēc vairākiem eksperimentiem viņa publikas vēr
tē
jumam nodeva savu izgudrojumu
“Silto smilšu iekārta”. Tālāk sekoja panākumi Latvijā un pasaulē. 2011. gadā viņa
saņēma patentu, 2012. gada gada oktobrī starptautiskajā izgudrojumu izstādē “MINOX 2012” ieguva diplomu un
vienu no trīs laureātu balvām. 2013. gada
Pieturzīmes
ü Izgudrotāja
ü Pedagoģijas maģistre
ü Latvijas Izgudrotāju
biedrības biedre
ü Latvijas Dabas vides
estētikas studiju
apvienības vadītāja
ü Lektore ar 20 gadu
pieredzi Latvijas
Universitātē
ü Mākslas skolotāja
ü Ādažniece
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aprīlī viņas izgudrojums 16. Starptautiskajā izgudrojumu un inovatīvo tehnoloģiju izstādē “Arhimeds 2013” Maskavā ieguva bronzas medaļu un diplomu.
Ideja par šādu izgudrojumu dzimusi 20
gadu ilgos pētījumos un pieredzē. Latvijā
un pasaulē šis ir unikāls izgudrojums. Tā
idejas autore ir ādažniece Diāna Timofejeva, bet izgudrojuma tehniskā risinājuma tapšanu nodrošinājuši vairāki arhitekti, inženieri un siltumtehniķi.

Studenti kļūst apmierināti ar
dzīvi
Uz jautājumu, kā radās doma par
šādu izgudrojumu, Diāna atbild: “Ideja pie manis atnāca caur dabu un bērniem.” Pēc profesijas būdama mākslas
pedagoģe, Diāna lasīja lekcijas par dabas
materiālu izmantošanu topošajiem pedagogiem un citiem interesentiem. Pēc
kursa izvērtējuma viņa secināja, ka studenti ne tikai apguvuši teorētisko vielu,
bet mainījušies arī paši – viņu emocijas
un attieksme. Par to liecināja atbildes uz
kursa noslēguma anketas jautājumiem

un pašvērtējuma analīze. Lai gan Diāna
domāja ieraudzīt tikai profesionālu vērtējumu, studenti atzina, ka pēc nodarbībām jutušies mierīgāki, priecīgāki, laimīgāki, harmoniskāki un apmierinātāki
ar dzīvi. Daži pat atzina, ka spēj labāk organizēt savu laiku, naktīs ir ciešāks miegs
un uzlabojušās attiecības ar tuviniekiem.
Interesanti, ka šādas atziņas izteica ne
tikai studenti, bet arī pieredzējuši vides
zinātnieki, kuri arī piedalījās Diānas nodarbībās. Kāds no viņiem pēc prakstiskās darbošanās Diānas lekcijā teica: “Par
Dabu es zināju visu, bet bērnības izjūtu,
sajūtu un mīlestību pret to atguvu jūsu
nodarbībā.”

Neizsmeļamais dabas spēks
Diāna uzsver, ka zināmā mērā dabas
vides estētikas idejas un izgudrojuma
līdzautori ir visi Latvijas skolotāji, bērni
un studenti, ar kuriem viņai nācies kopā
darboties 20 gadu garumā.
Kad Diāna stāsta par dabu, šķiet, runa
iet par dzīvu personību. Par smilšu pozitīvo ietekmi uz cilvēka veselību Diāna
Ādažu Vēstis 15. oktobris (156) 2013

Foto – M. Griezne

Dabas spēka triumfs

PERSONĪBA
pirmo reizi aizdomājusies, kad viņas
mazajam dēlam konstatēja paaugstinātu
šķidruma spiedienu smadzenēs, taču pēc
trīs mēnešu intensīvas rotaļāšanās jūrmalas smiltīs, viņa veselība bija manāmi
uzlabojusies. “Reizēm viss ģeniālais tiešām ir vienkāršs,” aizdomājas Diāna.
Diānas zinātniskie pētījumi notiek ar
mērķi izpast, kā daba spēj harmonizēt
bērnu, pusaudžu un pieaugušo emocijas
un nervu sistēmu. Viņa savās nodarbībās
izmanto krāsainās smiltis, siltās smiltis,
graudus, čiekurus, lapas un citus dabas
materiālus. Smieklus Diānā izraisa reklāmā dzirdētais sauklis: “Piemāni mammu
dabu!” “Tas nekad nebūs iespējams,” uzskata Diāna.

Caur ērkšķiem uz zvaigznēm
“Pirms 20 gadiem biju baltais zvirbulis, jo tolaik pedagoģijā dominēja
pavisam citas prioritātes, eko idejas vēl
nebija guvušas atzinību. Dokotorantūras vadītājs man teica: “Jūsu dabas vides estētikas ideja ir ļoti laba, taču jūs
esat piedzimusi 10 gadu par ātru.”” Saņemot piedāvājumu doties veikt savus
pētījumus ārpus Latvijas – Itālijas vai
Krievijas universitātēs, Dianā ieslēdzās
patriotes gēns. Viņa saprata, ka nevar tā
rīkoties, jo šī ideja nepieder tikai viņai,
tā nākusi no Latvijas. “Manī bija drošības izjūta, ja ideja būs laba, to pieprasīs
arī citas valstis,” atzīst Diāna. Kad viņa
kopā ar domubiedriem izveidoja pirmo
Dabas vides estētikas studiju, kurā varēja
darboties ar dažādiem dabas materiāliem, rezultāti ilgi nebija jāgaida. Bērnu
labsajūta un veselība tiešām uzlabojās.
Tas mudināja veikt tālākus pētījumus,
lai skaidrotu, kur slēpjas dabas un bērna
radošās saskarsmes spēks.

Neparastās smiltis
Kādēļ bērni, rotaļājoties ar dažādiem
dabas materiāliem, nomierinās, atbrīvojas, kļūst priecīgāki, uzlabojas viņu
koncentrēšanās spējas, valodas kvalitāte?
“Smiltis atomu struktūras līmenī ir vecākas par cilvēku, ikvienu augu un dzīvu
būtni uz mūsu planētas. Smilšu kristāliskie graudi, it īpaši ar augstu kvarca
sastāvu, spēj atstarot siltumu un gaismu
un tādējādi labvēlīgi ietekmē cilvēka organismu. Japānā ārstniecībā izmanto
karstās smilšu peldes, kad cilvēku pilnībā
ierok smiltīs un ārā paliek tikai seja. Arī
pirmās Latvijas Republikas laikā Jūrmalā
un Ķemeros bija pieejamas šādas peldes.
Pastāv uzskats, ka tolaik smiltis vasarās
bija daudz siltākas nekā šodien. Siltums
labēlīgi ietekmē fizisko un emocionālo
Ādažu Vēstis 15. oktobris (156) 2013

ierastajām. Pāris kolēģu bija neizpratnē
par dažiem neparastiem jauninājumiem
izglītības sistēmā. Maz bija tādu, kuri
mani saprata, tomēr, palūkojoties uz
notikušo ar laika distanci, tieši tas radīja spītu nepadoties. Ļoti daudzi mani arī
atbalstījuši. Kaut vai ārsts Pēteris Kļava.
Viņš man teica: “Diāna, neskaties uz to,
vai citi tevi atbalsta, vai nē, tikai dari, nepadodies,”” atceras izgudrotāja.

Izgudrojums arī Ādažos

Diāna Timofejeva ar dēliem Arnoldu un
Eduardu starptautiskajā izstādē.

veselību. Ne velti Latvijas gaišie prāti savulaik devās ārstēties tieši uz siltajām zemēm. Tā kā Latvijā saules ir maz, tās trūkums ietekmē arī ziemeļnieku smadzeņu
darbību. Lai pamatotu smilšu pozitīvo
iedarbību uz cilvēka organismu, jāaplūko dažāda līmeņa neirofizioloģiskie, bioķīmiskie, antropoloģiskie, psiholoģiskie
un citi aspekti, jo katru etnisko grupu
raksturo savas specifiskas pazīmes un
nepieciešamība pēc saskarsmes ar dabu,”
pārliecināta Diāna.

Kad sapņi piepildās...
Process, kurā Diānas ieceres ieguva
reālus vaibstus, bijis gana ilgs un sarežģīts. Pirmkārt, smiltis nekādā ziņā nedrīkst sildīt ar elektrību. “Tas būtu ļoti
vienkārši – uztaisi ar elektrību apsildā-

Diāna ir patiesi gandarīta, ka viņas izgudrojumu novērtē un izmanto jau vairākās vietās Latvijā – Daugavpilī, Dobelē,
Kuldīgas novadā un Valmierā. Ādažos
Diānas izgudrojumu varēs apskatīt no
2013.gada 19.oktobra Bērnu un jauniešu
attīstības centrā “Saules stariņi”. Mazie
interesenti izgudrojumu varēs arī novērtēt, darbojoties smilšu kastē. Diāna stāsta,
ka centrā “Saules stariņi” paredzētas izzinošas un radošas nodarbības māmiņām
ar bērniem, kā arī radošās stundas visai
ģimenei. Vienīgais, kas Diānu skumdina,
ir fakts, ka siltās smiltis nebūs pieejamas
bērniem, kuri izmanto ratiņkrēslu, jo
centrs atrodas otrajā namā. Diāna uzsver, ka jaunais izgudrojums ļoti palīdz
bērniem ar īpašām vajadzībām. Viņa pati
izstrādājusi arī konkrētas metodes, kas
papildina silto smilšu iedarbību. “Metožu iedarbīgumu pārbaudījuši arī fizioterapeiti, logopēdi, sociālie pedagogi, psihologi, mākslas pedagogi, kā arī redzes
speciālisti. Pēc viņu domām, silto smilšu
klātesamība vairākkārt paaugstina tradicionālo metožu efektivitāti. “Siltās smiltis

Sajūsmā par skaistu ziedu, bagātīgo rudens ražu, izbaudām saules siltumu vai debess zilgmes varenību, mūsos
pamostas bērns, kurš spēj izjust prieku un piepildījumu.
mu grīdu, ieber smiltis kastē un gatavs,”
saka Diāna. Otrkārt, smilšu ekspluatācijā jāievēro virkne higiēnas prasību, lai
nodrošinātu to tīrību un tās būtu drošas
cilvēkam. “Kvarca kristāli labvēlīgi iedarbojas uz cilvēka organismu, bet ne
kvarca putekļi. Tie elpceļiem ir kaitīgi.
Jūras smiltīm nav putekļu, bet smiltis no
raktuvēm var ņemt tikai no īpašiem slāņiem,” stāsta Diāna.

Neparasta pieeja?
“Pedagoģija runā par
zināšanu,
praktisko, attiekmses un apziņas pieredzi. Ir skaidrs, ka visu nevar iemācīties,
klausoties tikai lekcijas. Ir nepieciešama
radoša darbošanās un attieksmes pieredze. Manas lekcijas parasti atšķīrās no

īpaši palīdz uzlabot dzīves kvalitāti bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi,”
pārliecināta Diāna.
“Regīna Ezera ir teikusi, ka visi esam
lielās dabas bērni un visi esam vienādi
tās priekšā.
Mana pieredze ik dienas apstiprina
šo vienkāršo, bet dziļo atziņu. Tajā brīdī, kad esam sajūsmā par skaistu ziedu,
bagātīgo rudens ražu, izbaudām saules
siltumu vai debess zilgmes varenību,
mūsos pamostas bērns, kurš spēj izjust
prieku un piepildījumu. Patiesi reizēm
vajag pavisam nedaudz, lai mūsu garastāvoklis kļūtu labāks – skaistuma un
mīlestības pilnu pieskārienu... Daba spēj
mums to sniegt.”
M. Griezne
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Pārvalde kalpo iedzīvotājam, nevis ierēdnim
“Kas ar karu nāk, ar karu arī aiziet. Cilvēkos jāredz labais un jāmotivē uz rīcību. Jebkurš saprātīgs cilvēks būs gatavs mainīt savus paradumus, ja ticēs idejai un redzēs, ka
mērķi ir patiesi,” uzskata jaunais Ādažu novada domes mērs MĀRIS SPRINDŽUKS,
kurš jaunajā amatā aizvadījis savas pirmās 100 dienas.

K

ādas ir Jūsu izjūtas pēc pirma
jām 100 dienām novada priekš
sēdētāja amatā?
Dzīve šeit nesākas no nulles tikai tādēļ, ka ir nomainījusies domes vadība.
Protams, tas ir pirmais gadījums Ādažos,
kad mainās politiskais kurss, jo ir ienākusi jauna komanda, koalīcija. Iekšējā
ķīmija un vektori, kas bijuši līdz šim,
mainās. Šajās 100 dienās izgāju cauri
visām saimnieciskajām struktūrām un
sistēmām, kas darbojas pašvaldībā. Šobrīd stratēģiski redzu vairākus darbības
virzienus, kuros vajadzīgi uzlabojumi.
Pirmais – pārvaldības uzlabošana, otrais
– sabiedriskie pakalpojumi – skola, bērnudārzs, slimnīca, kultūra, trešais – vides
un infrastruktūras sakārtotība – ceļi, apgaismošana, apzaļumošana, tīrība, melioratīvās sistēmas, plūdu risku novēršana,
ūdensapgāde, kanalizācija.
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Pārvaldības uzlabošana
Par ko šajās 100 dienās ir gandarī
jums?
Par to, ka šobrīd domes sēdēs nav
skaidra pozīcijas un opozīcijas dalījuma.
Parādās spēja skatīties pāri partejiskajam
dalījumam, lai saredzētu saimnieciskās
problēmas un balsotu pēc savas sirdsapziņas un izpratnes. Galvenais mērķis
ir rast risinājumu problēmām, nevis apspiest mazākumu. Manuprāt, šajās pirmajās 100 dienās man ir izdevies panākt
saprāta uzvaru, neaizejot politikānismā
un savstarpējos apvainojumus. Atzīšos,
sākumā izjutu pieprasījumu un zināmu
spiedienu gan no iedzīvotāju, gan partiju puses, lai es darbu sāktu ar “skaldi
un valdi” principu. Atlaižot cilvēkus un
liekot vietā savējos. Tomēr tā nenotika.
Manuprāt, kas ar karu nāk, ar karu arī
aiziet. Cilvēkos jāredz labais un jāmoti-

vē uz rīcību. Jekurš saprātīgs cilvēks būs
gatavs mainīt savus paradumus, ja ticēs
idejai un redzēs, ka mērķi ir patiesi. Mēs
neesam tikai balti vai melni. Mēs visi
esam dažādi. Protams, ka šobrīd dodu
cilvēkiem handikapu, lai uztvertu jaunos
uzdevumus un izaicinājumus. Ja redzēšu, ka cilvēki ir gatavi lauzt iesīkstējušās
tradīcijas, mainīt darba ritmu, tad, manuprāt, izdosies “kuģi” pagriezt pareizajā
virzienā. Ja tas neizdosies, protams, var
nākties meklēt arī radikālākus risinājumus. Es tiešām vēlos motivēt cilvēkus
uz rīcību, nevis visus, kas strādājuši iepriekš, uzskatīt par nederīgiem. Manī ir
stingra pārliecība, ka dome var strādāt
daudz efektīvāk arī ar esošajiem resursiem, būt vienota komanda.
Ādažu novada dome un izpildvara ir
struktūras, kas strādā par iedzīvotāju,
nodokļu maksātāju naudu un pārvērš to
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LIELĀ INTERVIJA
dažādos sabiedriskajos pakalpojumos.
Pārvaldības efektivitāte lielā mērā nosaka pakalpojumu kvalitāti. Domē ir savas
tradīcijas un rīcības paražas gan labā,
gan sliktā nozīmē. Galvenais, ko vēlos
panākt, ka pārvalde kalpo iedzīvotājam,
nevis ierēdnim. Tieši tādēļ uzskatu, ka jāmaina fokuss un darba kultūra. Nākamā
gada sakumā būtu jāuzsāk darbība domes klientu centram. Bet tas būs tikai sākums, jo, lai pārkārtotu izpildvaras darba
organizāciju un procesu, vēl būs jāveic
liels darbs.
Ko šāds centrs dos?
Ādažu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem nevajadzēs gaidīt
īpašus pieņemamos laikus, ikviens varēs
noskaidrot interesējošo jautājumu vai
problēmu vienuviet sev vēlamā, ērtā laikā – agri no rīta, pusdienlaikā vai vakarā
pēc darba. Pirmajā stāvā klientu sagaidīs klientu apkalpošanas speciālisti, kuri
pieņems iesniegumus, palīdzēs atrisināt
viņa problēmu vai sniegs padomu, kā to
vislabāk izdarīt. Tikai sarežģītāku pakalpojumu gadījumā, ja būs nepieciešama
padziļināta konsultācija un speciālista
palīdzība, klients tiks novirzīts pie speciālistiem, piemēram, uz būvvaldi vai nekustamā īpašuma daļu.
Tāpat – domes mājaslapā cilvēkam jāredz sniegto pakalpojumu apraksts - visi
iesniedzamie dokumenti un procedūras.
Lai pirms došanās uz domi, varētu pilnvērtīgi sagatavoties. Man būtiska šķiet
filozofijas maiņa – izpildvaras darba
pārorientēšana uz klientu. Tā, lai pakalpojuma procedūra būtu iespējami ērta
klientam un laika patēriņš minimāls. Lai
viss, ko darām, ir ar mērķi kalpot iedzīvotājam. Šobrīd domē norit sava veida
reorganizācija, meklējam risinājumus, kā
uzlabot attīstības un saimniecisko bloku:
ielu stāvokli, apzaļumošanu, labiekārtošanu, apgaismojumu, sniega tīrīšanu un
tamlīdzīgi. Varbūt kāds iedzīvotājs būs
pamanījis, ka jau šoruden zāle tiek pļauta
cītīgāk, koki un krūmi tiek apgriezti, ātrāk pazūd arī lielie, pāraugušie koki, kas
lūst vētru laikā. Mēs sākam no mazumiņa, no tā budžeta, kas jau bijis saplānots
iepriekš. Te lielu lomu spēlē jaunie deputāti, kas ienākuši ar svaigu skatu un prasa
noteiktāku rīcību teritorijas sakopšanā.
Ne tikai pašvaldībai piederošās teritorijas, bet arī radot priekšnosacījumus privāto teritoriju sakopšanai. Kas attiecas uz
ciema centrālajām ielām, ar saistošajiem
noteikumiem jāreglamentē arī iedzīvotāju pienākumi.
Mūsu vides sakoptība pašvaldībā šobrīd kopumā vēl ir bēdīgā līmenī. Parki,
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ceļmalas, ceļi. Sāpju bērns ir arī abi divi
Baltezeri, īpaši Lielais. Pirmkārt, ezers aizaug, otrkārt, valsts likumdošana neļauj
iedzīvotājiem pašiem ne tīrīt krastu, ne
sūknēt dūņas. Šobrīd meklējam tiesisku
risinājumu, lai piekrastes teritorijā ļautu
cilvēkiem kopt ezeru. Pārņemot ezerus
valdījumā no valsts, pašvaldība varētu iegūt tiesības noteikt regulējumu ezeru apsaimniekošanai, piemēram, tam, kā attīrīt
krastus no niedru apauguma un dūņām,
labiekārtot pludmales un laivu piestātnes,
bet respektējot dabas aizsardzības intereses. Tāpat – izstrādāsim tādus kuģošanas noteikumus ezeros, novirzot kustību
prom no krasta un pludmalēm, lai būtu
noteikti kuģošanas ceļi, kur var braukt ar

Skolā šogad ir rekordliels skaits sko
lēnu. Arī tajā sāk trūkt vietas...
Jā, šī pati problēma skar arī skolu. Ir
pilnīgi skaidrs, ka arī skola sasniegusi
savu limitu – 1052 bērni, iespējams, nākotnē vēl pieaugot iedzīvotāju skaitam,
jābūvē pat jauna sākumskola. Ja mēs
spēsim nodrošināt labākus sabiedriskos
pakalpojumu kā Rīgā un pārējā valstī,
tad Ādažu novads attīstīsies, augs, būsim
plaukstoša pašvaldība. Mans uzdevums
ir nodrošināt, lai mēs vienmēr būtu uz
šīs pozitīvās nots, lai Ādažu novadā būtu
pastāvīgs iedzīvotāju pieplūdums.
Bet tas prasa arī jaunus izaicināju
mus. Jo vairāk cilvēku, jo mazāk vietas
bērnudārzā utt.

Katru nedēļu ir jauni izaicinājumi, uz kuriem jāspēj
reaģēt. Strausa politika – nogaidīšana, galvas stumšana
smiltīs – nestrādā. Domes darbs ir kā orķestra diriģēšana.
Ja nav diriģenta un katrs spēlē pats, sanāk tāda kā
kakofonija.
lielāku ātrumu. Radīsim funkcionālās zonas ezeros, meklējot sapratni un līdzsvaru
iedzīvotāju, makšķernieku un motorizēto
līdzekļu īpašnieku starpā. Motorizētā
pārvietošanās tiks sodīta, ja netiks ievēroti kuģošanas noteikumi.
Domājam arī par Gaujas – Baltezera kanāla tīrīšanu. Tas ir ilgākas perspektīvas jautājums. Tas diez vai būs pa
spēkam pašvaldības budžetam, jāmeklē
sadarbība ar valsts iestādēm vai jānodrošina privātais līdzfinansējums.
Runājot par citiem būtiskākajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem šobrīd,
manuprāt, galvenā prioritāte saistās tieši
ar bērnudārza rindu likvidēšanu.

Sabiedriskie pakalpojumi un
infrastruktūra
Kā šo problēmu plānots risināt?
Esošajā budžeta situācijā nevaram atļauties būvēt jaunu bērnudārzu, tas nav
iespējams, bet, meklējot dažādus pārbūves risinājumus, ir iespējams būtiski palielināt vietu skaitu. Vai nu radot
efektīvu risinājumu bērnudārza grupiņu
piebūvju veidā, vai radot ilgtermiņa stimulus privātajiem dārziņiem. Šogad lielā
mērā situāciju glāba divi privātie bērnudārzi – “Patnis” un “Pasaku valstība”. To
veicināja valsts līdzfinansējums 60 latu
apmērā par katru bērnu. Kopā ar pašvaldības pabalstu 100 latu apmērā, tie bija
160 lati. Neskatoties uz to, 42 bērni palika ārpus rindas. Ceru, ka nākamajā gadā
šo rindu izdosies samazināt līdz minimumam vai pat nullei.

Katru nedēļu ir jauni izaicinājumi, uz
kuriem jāspēj reaģēt. Strausa politika –
nogaidīšana, galvas stumšana smiltīs –
nestrādā. Domes darbs ir kā orķestra diriģēšana. Ja nav diriģenta un katrs spēlē
pats, sanāk tāda kā kakofonija. Ja orķestri vada pēc stingras nošu partitūras, tad
skan mūzika, ir rezultāts. Līdzīgi arī te.
Mans un deputātu komandas darbs prasa orientēties ļoti dažādās jomās. Domāt
par to, par ko cilvēks parasti ikdienā neprāto, bet tāda ir šī saimniecība, orķestris,
kas jāspēj novadīt. Domāju, ka pirmajos
trīs mēnešos man ir izdevies saprast galvenās slimības un arī attīstības iespējas.
Kādas ir šīs slimības?
Ādažu novadā ir izteikts disbalanss
starp dzīvojamo fondu un darba iespējām. Ir maz darba vietu pašā novadā, jo
šeit ir maz ražošanas uzņēmumu, maz
piemērotu telpu pakalpojumu sektoram.
Ļoti mērķtiecīgi jāstrādā ar biznesa vidi,
lai piesaistītu investīcijas un radītu ne
tikai dzīves vidi – sociālo infrastruktūru
un mājokļus, bet arī ražotnes, pieslēgumus, pievedceļus, lai šeit būtu ražotnes
vai biroju telpas, kuros attīstītos pakalpojumu bizness. Ja Ādažu novads attīstīs
ražošanu un biznesa veicināšanas virzienu, kas bija stratēģiski svarīgi 70.–80.
gados, tad cilvēki uz šejieni pārcelsies ne
tikai tāpēc, ka te ir Gauja, skaisti ezeri un
mežs, bet arī tādēļ, ka šeit ir darbs. Tas
viss nenotiek pats no sevis. Pašvaldībai
ļoti mērķtiecīgi jārada motivācija, jāstrādā ar privāto sektoru, lai biznesa vide ieraudzītu iespējas un potenciālu.
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Māris Sprindžuks ar
dēlu senioru sporta
spēlēs šā gada
14. septembrī.

Šeit ir laba skola, bērnudārzi un aktīva
kultūras dzīve. Šajā ziņā mēs esam konkurenti visām Pierīgas pašvaldībām un
pašai Rīgai. Ja prasmīgāk rīkosimies ar
uzņēmējiem, piedāvājot sakārtotu infrastruktūru un potenciālos speciālistus, kas
guvuši labu izglītību Ādažu skolās, bizness atplūdīs uz šejieni. Mēs nedrīkstam
būt nezinoši, neizlēmīgi tad, kad biznesa
vide pieprasa pieslēgumu kanalizācijai,
ūdenim, pievedceļiem. Jābūt labai sadarbībai ar elektrosadales tīkliem. Tā, lai šeit
būtu pieejamas jaudas un energo pieslēgumi. Šī pati Tallinas šoseja – tā ir potenciāla biznesa ādere, ap kuru var attīstīties
komercapbūve, noliktavas, veikali, arī ražotnes. Nobraucamie un uzbraucamie ceļi
vai gājēju ceļu šķērsojumi paši no sevis
neradīsies. Skaidrs, ka privātais sektors to
neuzņemsies. Te ļoti aktīvi jādarbojas pašvaldībai. Jāstrādā ar Satiksmes ministriju,
“Latvijas Valsts ceļiem”, lai radītu infrastruktūru un attīstību abās ceļa pusēs, lai
veidotu gājēju ceļus vai vairāku līmeņu
krustojumus. Jāmeklē infrastruktūras risinājumi, kopīgi finansēšanas mehānismi
tā, lai aizsargātu privātās investīcijas.
Kā to panākt?
Esam pieņēmuši saistošos noteikumus, kurus šobrīd vērtē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Ja
privātais sektors savus līdzekļus iegulda
publiskajā infrastruktūrā, iepriekš par to
vienojoties ar domi, tad mēs līdz 10 gadu
periodam refinansētu šo ieguldījumu,
dodot nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. Šī varētu būt ļoti efektīva svira, kā iesaistīt iedzīvotājus dažādu nelielu sabiedrisko labumu nesošu projektu attīstībā.
Tādu projektu, kas būtiski uzlabo dzīves
kvalitāti. Vai tas būtu sporta laukums, vai
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gājēju celiņš, vai vienkārši noasfaltēta iela
vietā, kur tās nav bijis 10, 20 gadu. Ja iedzīvotāji spēs vienoties un radīt publisko
labumu, tad pašvaldībai būs jānodrošina
pievilcīgi apstākļi, lai aizsargātu investīcijas un iedzīvotāji nemaksātu dubultā – pilnu nodokli un vēl paši radītu šo
infrastruktūru. Šis ir svarīgs princips, kas
kādreiz darbojās, bet vēlāk tika aizmirsts.
Tas noteikti jāatjauno, jo var dot impulsu
ciematu attīstībā, veidojot infrastruktūru
un skaistāku vidi.

Dzīves kvalitāte
Kur vēl redzat perspektīvu un attīs
tības iespējas?
Šobrīd ir bijuši jau vairāki privātie uzņēmēji, kas vēlas Ādažos veidot sociālās
aprūpes centrus. Mēs esam piedāvājuši
pašvaldības zemi, kur varētu veidot šādas sociāla rakstura būves un piedāvāt
pakalpojumus senioriem. Tas radītu risinājumu ļoti smagām situācijām, kad
vecie ļaudis ir ar kustību traucējumiem
vai garīga rakstura problēmām un kad
aprūpe ģimenē vairs nav iespējama. Sabiedrība visā pasaulē noveco, arī Latvijā.
Jāveido specializēta infrastruktūra, lai sociālā un medicīnas aprūpe koncentrētos
vienuviet. Tas risinātu arī mājokļu problēmu, kas īpaši samilzusi Rīgā. Ādaži ir
ļoti labā vietā, lai uzņemtu klientus no
Rīgas. Par slimnīcu – domāju, ka Ādažu
slimnīca ir ļoti labā stāvoklī, ja salīdzina ar slimnīcām valstī. Telpas ir jaukas,
gaišas, skaistas, modernas, arī šeit jāpadomā par plašāku pakalpojumu spektra
pieejamību. Cilvēki labprāt nebrauktu
uz Rīgu, ja varētu saņemt vairāk pakalpojumu šeit uz vietas, nestāvot rindās.
Diemžēl mums nākas spēkoties ar valsts

politiku. Šajā mainīgajā sistēmā mums
jānostiprina sava vieta. Esmu drošs, ka
tas ir iespējams un Ādažu slimnīca būs.
Iedzīvotājiem būs pieejami šie ļoti nozīmīgie medicīnas pakalpojumi.
Vēl daudz varētu runāt par Ādažu
centra vizuālo tēlu – apzaļumošanu,
gaismām, krodziņiem, rekreatīvajām iespējām, tirdziņiem, pludmaļu labiekārtošanu.
Ir skaidrs, ka Ādaži tērē ļoti lielus līdzekļus sporta infrastruktūrai, taču, neskatoties uz to, iedzīvotāji to nemaz tik
aktīvi neizmanto. Pašvaldībai nav jārūpējas par olimpiāžu rezultātiem un augstām medaļām. Tas lai paliek valsts ziņā.
Mums jārada tāda infrastruktūra, lai iedzīvotāji varētu nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm kā gaišajā, tā tumšajā –
ziemas laikā. Te nepieciešama plānota
rīcība, sadarbība ar sporta entuziastiem.
Un ne vienmēr viss ir 100% jādara par
domes naudu. Tā var būt kopīgi finansēta infrastruktūra, ko veido dažādas partnerības, masu sporta pasākumi ģimenēm
un tamlīdzīgi. Šobrīd domes deputāti un
speciālisti aktīvi strādā šajā virzienā, rezultāti būs jau nākamgad.

Ugunsdrošība
Ādažos izveidota pašvaldības polici
ja. Tās pienākumos ietilpst sabiedris
kās kārtības uzturēšana, bet ne uguns
dzēsība. Ādažos nesen nodega māja,
kuru nenodzēsa laikā tikai tādēļ, ka no
Rīgas transports atbrauca pārāk vēlu.
Tieši tā. Tā tālāk turpināties nevar. Otrajā oktobrī sasaucu Civilās aizsardzības
komisiju, piedāvāju gan Valsts ugunsdzēsības dienestam, gan Valsts meža dienestam sadarbības un kopfinansēšanas
iespējas, lai resursus liktu kopā un veidotu kopīgu sistēmu. Gaidot visu gatavu
uz paplātes no valsts, vēl ilgi nāktos gaidīt
kvalitatīvus ugunsdzēsības pakalpojumus.
Piemēram, Meža dienestam tepat Ādažos,
pie Dūņezera, atrodas viņu ugunsdzēsības
auto, kas ir darba gatavībā tikai vasaras
sezonā. Piedāvāju izveidot dežūru režīmu,
lai šis auto varētu apkalpot ne tikai mežu
vasarā, bet arī dzīvojamo fondu Ādažos
ziemā. Šobrīd bumbiņa ir abu valsts dienestu pusē, meklēsim risinājumus.
Kur ir problēma? Kāpēc tas tā neva
rēja būt līdz šim?
Problēma slēpjas faktā, ka valsts iestāžu sistēma ir ļoti feodāla. Meža dienests
domā tikai par mežiem, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – tikai par
savu vēsturisko infrastruktūru Saulkrastos
un Jaunciemā, tās modernizāciju. Ādaži
paliek pa vidu. Bieži vien tikai dažas miĀdažu Vēstis 15. oktobris (156) 2013
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nūtes izšķir, vai ugunsgrēks jau ir aizgājis
tādā pakāpē, ka to vairs nav jēgas dzēst.
Ja Ādažu novadam izdosies pārvarēt
birokrātijas šķēršļus un kopdarbībā ar
valsti rast risinājumu iedzīvotāju ugunsdrošības garantēšanā, tad piemēru no
mums varēs ņemt arī citas pašvaldības.
Mēs nevaram domāt feodāli – tā ir
valsts funkcija, lai viņi to risina. Ja tā
darīsim, tad 10 gadu laikā nekas nemainīsies. Galvenais – izveidot efektīvu sadarbības mehānismu, pie kā mērķtiecīgi
strādājam.

Plūdu mazināšana
Kā plānojat risināt ikgadējo plūdu
problēmu?
Lai aizsargātu vēsturisko Ādažu centru
no applūšanas, nav citas iespējas kā celt
aizsargdambi gar ciemata centru Gaujas
kreisajā krastā. Šobrīd dambja projektu
Ministru kabinets jau ir apstiprinājis Carnikavai un Ādažiem līdz tiltam pie skolas. Ceru, ka izveidosim tādu dambi, kas
netiek rauts pušu. Tas, protams, pilnībā
neatrisina situāciju tiem iedzīvotājiem,
kuri dzīvo Gaujas labajā krastā. Ir skaidrs,
ka šajā krastā arī būs vajadzīgi risinājumi,
tomēr mēs nevaram iedambēt Gauju abās
tās pusēs. Ūdens apjoms tādējādi nemazināsies un kāps pāri. Ja plūdi ir ļoti zemi un
plaši, ar tiem var samierināties. Tādi šajā
novadā bijuši gadsimtiem.
Kas būtisks šobrīd notiek infra
struktūras uzlabošanā?
Lai sakārtotu ūdens saimniecību,
SIA “Ādažu ūdens” jau trešo gadu veic
ļoti nopietnus darbus. Tas novada iedzīvotājiem rada zināmas neērtības, jo
ielas tiek pārraktas. Tomēr šīs neērtības
rezultēsies kvalitatīvākā dzeramajā ūdenī, kā arī mazākā vides piesārņojumā.
Turpmāk pie centrālajām ūdensvada un
kanalizācijas trasēm būs jāveido pieslēgumi savrupmājām. Es stingri raudzīšos, lai šis process būtu mērķtiecīgs un
ieguldījumi atmaksātos. Šobrīd jāmeklē
elastīgi finansēšanas mehānismi, lai nesadārdzinātu pieslēguma izmaksas un
iedzīvotājs varētu maksāt pa daļām. Arī
tam ir vajadzīgs jauns regulējums. Cerēt,
ka pēckrīzes apstākļos visi iedzīvotāji varētu bez sāpēm noskaitīt simtiem latu un
pieslēgties vienotai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, būtu naivi. Arī šeit ir
plašs darba lauks, pie kā jāstrādā.
Ir novadi, kuros strauji rit māju
siltināšana, ir tādi, kuros tas nenotiek
nemaz. Kāda ir Jūsu nostāja šajā jautā
jumā?
Šī ir ļoti sarežģīta problēma, proti,
Ādažos ir divas centrālās siltumapgādes
Ādažu Vēstis 15. oktobris (156) 2013

sistēmas – centrā un Kadagā. Ir droši
priekšnoteikumi, lai iedzīvotājiem sadarbojoties, piecu līdz 10 gadu laikā vairums
daudzdzīvokļu māju tiktu nosiltinātas.
Tikpat skaidrs, ka, samazinoties kopējam
siltuma patēriņam sistēma, pieaugs spiediens uz tarifu, jo siltuma daudzums mazināsies, bet pārvades un apkalpošanas
izmaksas – nē. Līdz ar to – jādomā par
jauniem patērētājiem, iespējams pieslēdzot centralizētajā sistēmā jaunus patērētājus - domes ēku, bērnudārzu, varbūt
pat skolu vai citus jaunus, lielākus patērētājus, piemēram, jaunas daudzdzīvokļu mājas. Centralizētā apkures sistēma
prasīs jaunus risinājumus. Mazai siltumapgādes sistēmai, kāda ir Ādažos, nepieciešams kaut kāds efektivitātes mērogs.
Šis ir vēl viens virziens, par ko domāsim,
bet jebkurā gadījumā prioritāte ir turēt
tarifu iespējami zemu, lai iedzīvotāji spētu samaksāt par siltumu. Šajā ziemā mēs
negaidām nekādus satricinājumus, bet,
skatoties tālākā nākotnē, nepieciešama
skaidra stratēģija, kā attīstām siltumapgādes sistēmu. Esmu devis norādījumus
“Ādažu namsaimniekam” – strādāt pie
māju siltināšanas aktīvāk, lai ādažnieku
mājas tomēr turētos vienā saimnieciskā
sistēmā. Pretējā gadījumā var rasties situācija, kad viena vai otra māja nākotnē
atdalās no centrālās sistēmas, tādējādi
pasliktinot apstākļus tiem, kas tajā paliek.
Un tas var radīt sadārdzinājumu.
Par tukšām, neapdzīvotām ēkām,
graustiem Ādažu centrā. Atbrīvošanās
no tiem bija viens no mērķiem, par ko
ZZS vēstīja savā pirmsvēlēšanu pro
grammā. Kas notiks ar tiem?
Jā, tās ir krīzes sekas. Šie grausti ir kā
cauri zobi ciemata centrā. Ja neļaujam
just nekādas sāpes šo graustu turētājiem,
tad tie stāvēs vēl 10 gadu. Dome asi vērsīsies pret neapsaimniekotiem īpašumiem,
liekot sodus par nesakoptu vidi: nepļautu zāli, piedrazotiem pagalmiem, auto
vrakiem, neestētisku mājas fasādi utt. Ja
īpašumam nav saimnieka, jārada visi apstākļi, lai situāciju mainītu. Pastāv arī variants, ka pašvaldība pati piedāvā atpirkt
šīs neapsaimniekotās teritorijas. Pašvaldība var vērsties valdībā un atsavināt šos
īpašumus likuma kārtā. Īpašums nav tikai
privilēģija, tā ir arī atbildība. Ja īpašums
nav apsaimniekots, labākais risinājums ir
meklēt jaunu saimnieku. Ādažu centrs jāveido par skaistu, funkcionālu, estētisku
un patīkamu vidi, lai šeit būtu patīkami
dzīvot un ieplūstu pēc iespējas vairāk investīciju, kas varētu te iesakņoties. Un kamēr šeit strādāšu, šis kurss nemainīsies.
M. Griezne

Lingvistes Dites Liepas lekcija skolā
Ādažu vidusskolā viesojās Latviešu valodas aģentūras galvenā lingviste
Dite Liepa. 9.–12.klašu skolēniem bija
iespēja ieklausīties lektores pārdomās
par latviešu valodu, tās tīrību, citu valodu ietekmi uz mūsu valodu. Speciāliste
stāstīja, kā jāveic elektroniskā sarakste,
kā jāraksta iesniegums un kā jāveido
savs dzīvesstāsts. Dite Liepa labprāt atbildēja uz skolēnu jautājumiem un aicināja droši zvanīt uz Latviešu valodas
aģentūru, ja māc šaubas par kāda vārda
pareizu lietošanu.
A. Deniškāne, E. Kāna
Akcija “Tīrai Latvijai”
Pirms vairākiem gadiem skolā aizsāktā vides izglītības akcija „Tīrai Latvijai” sadarbībā ar SIA “Zaļā josta”
turpinās arī šogad, tās mērķis ir rosināt
skolēnus būt sociāli aktīviem un rīkoties videi draudzīgi, mudinot uz to arī
vecākus. Vienlaikus tā ir iespēja izglītot
skolēnus par atkritumu pārstrādi otrreizējās izejvielās un to pielietojumu,
kā arī aktualizēt jautājumu par sadzīves
atkritumu ietekmi uz apkārtējo vidi.
Akcijas ietvaros septembrī skolēni
jau nodevuši vairāk kā 1 000 dažādu
bateriju, bet oktobra sākumā vairāk kā
300 kg makulatūras.
E. Kāna
Konkurss “Ozolzīles”
Konkursā „Ozolzīles” savas izteiksmīgās runas prasmes latviešu valodā
var apliecināt mazākumtautību izglītības programmas skolēni, šī konkursa
uzvarētājus gaida arī nākamais pārbaudījums – dalība skolas skatuves runas
konkursā kopā ar latviešu plūsmas
5.–12. klašu skolēniem.
E. Kāna
Pingpongs jebkuros
laika apstākļos
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas parkā
pie multifunkcionālā sporta laukuma
uzstādīts āra tenisa galds, kas unikāls ar
to, ka tā pamatne un virsma veidota no
betona, un pingpongu var spēlēt jebkuros laika apstākļos. Ideja par betona
tenisa galdu tika noskatīta Vācijā, kādā
Valdorfskolas pagalmā. Finansējumu
āra tenisa galda uzstādīšanai piešķīra
Ādažu novada dome konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” ietvaros.
S. Novicāne – Lazdāne
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Ādažu novada domes kārtējā (24.09.2013.) domes sēdē
izskatītie jautājumi un domes lēmumu kopsavilkums

Domes sēdē piedalās 15 deputāti: Artis BRŪVERS, Uģis
DAMBIS, Kerola DĀVIDSONE, Ilze PĒTERSONE, Māris
SPRINDŽUKS, Liāna PUMPURE, Karīna TINAMAGOMEDOVA, Valērijs BULĀNS, Adrija KEIŠA, Jānis RUKS, Normunds ZVIEDRIS, Juris ANTONOVS, Edvīns ŠĒPERS, Pēteris
BALZĀNS, Pēteris PULTRAKS.
1. Par deleģējuma līguma pagarināšanu.
Lēmums: Pagarināt ar SIA ”Mērniecības Datu Centrs” deleģēšanas līgumu par topogrāfiskās informācijas datubāzes par
Ādažu novada administratīvo teritoriju izveidi un uzturēšanu
līdz 2014. gada 31.augustam.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

2. Par Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo īpašu
mu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijas lokālplā
nojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un
institūciju atzinumu saņemšanai.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Ādažu novada Stapriņu ciema nekustamo
īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijas lokālplānojuma redakciju, nosakot publiskās apspriešanas termiņu
ne īsāku par četrām nedēļām.

6. Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma
Parka ielā 26 detālplānojuma projekta apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma Parka ielā 26 detālplānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.

7. Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Birznieku
ciema nekustamajam īpašumam „Andas” apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma „Andas” zemes ierīcības projektu un piekrist
zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.

8. Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Kadagas
ciema nekustamajam īpašumam „Atvari” apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma „Atvari” zemes ierīcības projektu un piekrist zemesgabala sadalīšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.

9. Par zemes ierīcības projekta Ādažu novada Divezeru
ciema nekustamajiem īpašumiem „Baltvārnas” un „Jaunvār
nas” apstiprināšanu.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada Divezeru ciema nekustaBalsojums: „par” 12 balsis, „pret” – 1 (Jānis Ruks).
mo īpašumu „Baltvārnas” un „Jaunvārnas” zemes ierīcības pro3. Par atļauju izstrādāt detālplānojuma grozījumu pro jektu un piekrist zemesgabalu savstarpējo robežu pārkārtošanai.
jektu nekustamajam īpašumam Ādažu novadā, Ādažu cie
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
mā, Vējupes ielā 43.
10. Par patvaļīgas būvniecības seku likvidāciju Ādažu no
Lēmums: Uzsākt nekustamā īpašuma Vējupes ielā 43 devadā, Ādažu ciemā, Gaujas ielā 22.
tālplānojuma grozījumu projekta izstrādāšanu ar nolūku veikt
Lēmums: Atļaut SIA KLIKOL veikt kafejnīcas ēkas rekonstrukizmaiņas spēkā esošajā detālplānojumā. Par detālplānojuma izcijas darbus pēc būves tehniskā projekta akceptēšanas, atbilstoši
strādes vadītāju apstiprināt Ādažu novada teritorijas plānotāju
izsniegtajam Plānošanas un arhitektūras uzdevumam un pēc būvSilvi Grīnbergu.
atļaujas saņemšanas līdz 2014.gada 1.aprīlim. Lēmuma neizpildes
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
gadījumā administratīvais akts tiks izpildīts piespiedu kārtā MK
4. Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā īpa
noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajā kārtībā.
šuma Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta
Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ādažu novada Būvvaldei.
izstrādāšanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
Lēmums: Apstiprināt darba uzdevumu nekustamā īpašu11. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
ma Vējupes ielā 43 detālplānojuma grozījumu projekta izLēmums: Atbilstoši faktiskajai zemes īpašumu attīstības
strādāšanai.
pakāpei, atteikt noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, nekusta5. Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma
mo īpašumu Pauguru iela 3, Briežu iela 3 un Jaunkūlu iela 27
„Mālnieki” detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai
zemes vienībām.
apspriešanai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
Lēmums: Nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu sa12. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.
ņemšanai Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma
Lēmums: Piekrist, ka Latvijas Republikas pastāvīgais iedzī„Mālnieki” detālplānojuma projektu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
votājs S. B. iegūst īpašumā vienu otro domājamo daļu no ne-

Kā vērtējat jauno Līgo parku Ādažu centrā?
Man patīk. Parks ir ļoti
sakopts, tīrs. Nekad neesmu
redzējusi, ka tur mētātos atkritumi.
Divas, trīs reizes nedēļā
es tur vienmēr atpūšos pēc
tam, kad esmu iepirkusies.
Ja jānes smagi maisi, vieglāk
Kašajeva Ņina
ir, ja pa ceļam var apsēsties.
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Parks man patīk, jo var apsēsties un
kaut ko apēst. Citreiz vajadzēja ēst, ejot
pa ielu. Tagad ir daudz ērtāk. Labi arī, ka
parks ir tuvu autobusu pieturām. Ja ilgāks
laiks jāgaida, var nestāvēt pieturā, bet palikt parkā. Kamēr mazie bērni ir spēļu laukumā, vecākiem ir kur pagaidīt. Patīk, ka
parks ir tuvu Valdorfa skolas sporta lauEdgars Vagels
kumam. Laba ideja – uztaisīt tādu parku.
Ādažu Vēstis 15. oktobris (156) 2013
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Lēmums: Izveidot pastāvīgu iepirkuma komisiju 8 locekkustamā īpašuma Austrumu iela 47, Kadaga zemesgabala dzīvojamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.
ļu sastāvā. Komisijas priekšsēdētājs - Artis Brūvers, komisijas
locekļi - Everita Kāpa, Rita Ozoliņa, Mareks Joniškāns, Adrija
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
Keiša, Uģis Dambis, Valērijs Bulāns, Halfors Krasts.
13. Par piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā.

Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
Lēmums: Piekrist, ka Vācijas pilsonis A. Š. iegūst īpašumā
nekustamā īpašuma Dzirnavu iela 4, Ādaži zemesgabalu dzīvo22. Par Ādažu novada domes administratīvās komisijas
jamās mājas celtniecībai un uzturēšanai.
sastāva apstiprināšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
Lēmums: Apstiprināt Ādažu novada domes Administratīvo
komisiju
šādā sastāvā: Gundars Leonovičs, Edīte Lauga, Edgars
14. Par domes lēmuma atcelšanu.
Lēmums: Atzīt par spēku zaudējušu Ādažu novada domes Verners, Jānis Veinbergs, Oskars Feldmanis, Edmunds Garan2009. gada 22. septembra lēmumu Nr. 232 „Par mūzikas ins- čs, Jānis Popovs.
Balsojums: „par” 9 balsis (Māris Sprindžuks, Normunds Zviedris,
trumentu maksas noteikšanu”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.

Edvīns Šēpers, Uģis Dambis, Karina Tinamagomedova, Artis Brūvers,
Ilze Pētersone, Juris Antonovs, Adrija Keiša), „pret” 6 balsis (Pēteris
Balzāns, Kerola Dāvidsone, Pēteris Pultraks, Valērijs Bulāns, Liāna
Pumpure, Jānis Ruks).

15. Par Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas struk
tūru un darbinieku atlīdzību.
Lēmums: Izveidot jaunu amatu vienību „Palīgstrādnieks”
23. Par pašvaldības nepilngadīgo lietu komisijas izveido
domes Nekustamā īpašuma un saimniecības daļā.
šanu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
Lēmums: Izveidot pastāvīgu nepilngadīgo lietu komisiju 7
16. Par Bibliotēkas struktūru un darbinieku atlīdzību.
locekļu sastāvā: Anda Tuliša, Liāna Pumpure, Maija Vulāne,
Lēmums: Izveidot jaunu amatu vienību „Bibliotēku infor- Edmunds Vanags, Andra Veipa, Odeta Induse, Vita Kvašņova.
mācijas speciālists” domes Bibliotēkā.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

24. Par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma vērtē
17. Par dalību apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. šanas komisijas izveidi.
Lēmums: Iestāties apvienībā „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.
Lēmums: Izveidot un apstiprināt Ādažu novada pašvaldības
Balsojums: vienbalsīgi (13) „par”.
līdzfinansējuma vērtēšanas komisiju uz vienu gadu šādā sastā18. Par Ādažu Kultūras centra izmantošanu starptautisko vā: Guntis Porietis, Sarmīte Baķe, Jānis Tiļčiks, Artis Brūvers,
Edmunds Plūmīte.
militāro mācību laikā.
Lēmums: Atļaut LR Aizsardzības ministrijai izmantot bez
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
maksas Ādažu novada pašvaldībai piederošās Ādažu Kultūras
25. Par pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas izveidi.
centra telpas NATO militāro mācību Viesu un preses dienas
Lēmums: Izveidot un apstiprināt Ādažu novada pašvaldīorganizēšanai š.g. 6. novembrī.
bas mantas iznomāšanas komisiju uz vienu gadu šādā sastāvā:
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.
Edvīns Šēpers, Volli Kukk, Maija Dadze, Dainis Popovs.
19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.
Lēmums: Dzēst Parādnieka nekustamā īpašuma nodokļa
26. Par Ādažu novada iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta kon
parādu par nekustamiem īpašumiem – zemēm, Rīgas gatve 17, kursa vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu.
Rīgas gatve 53, Ādaži, Ādažu novadā.
Lēmums: Izveidot un apstiprināt Ādažu novada iedzīvotāju
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

20. Par grozījumiem Ādažu novada domes 2013.gada 23.
jūlija lēmumā Nr. 159 „Par pieteikšanos uz Ādažu novada
vēlēšanu komisiju” un vēlēšanu komisijas sastāva.
Lēmums: Noteikt Ādažu novada vēlēšanu komisiju 13 locekļu sastāvā: Inguna Kozlovska, Zinaida Johansone, Antra
Meola, Anda Tuliša, Signija Roze, Lidija Griezne, Gita Vilcāne,
Jolanta Stērniniece, Leons Zeiļuks, Liene Krūze, Edīte Lauga,
Laila Suboča, Antra Stradiņa.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

21. Par pašvaldības iepirkumu komisijas sastāvu.

Kristīne
Kapitonova

Parks ir tīrs un sakopts, bet tajā
varēja būt daudz vairāk puķu. Ja
salīdzina ar citām vietām, Ādažos
nav skaistu un krāšņu puķu dobju
vietās, kur ir daudz cilvēku, pašā
centrā. Centram vajadzēja būt
visskaistākajai vietai. Tā kā man ir
daudz darba, nav laika apmeklēt
parku. Bērni ar draugiem labprāt
nāktu, bet es vienus nelaižu.
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iniciatīvu atbalsta konkursa „Sabiedrība ar dvēseli” vērtēšanas
komisiju uz vienu gadu šādā sastāvā: Adrija Keiša, Jānis Ruks,
Dace Medniece, Karīna Miķelsone, Sandra Bukovska, Vitālijs
Klebeko.
Balsojums: vienbalsīgi (15) „par”.

27. Par amatu savienošanas atļauju.
Lēmums: Atļaut Mārim Sprindžukam savienot Ādažu novada domes priekšsēdētāja amatu ar lektora pienākumiem VARAM organizētajā seminārā „Pakalpojuma sniegšana pašvaldībās un valsts pārvaldē”.
Balsojums: vienbalsīgi (14) „par”.

Es parku neizmantoju, jo
tepat blakus ir mājas. Pa tiem
celiņiem var braukt ar bērnu
ratiem. Parkā bieži redzu mātes ar bērniem. Man labāk patika, ka bija placis, kur visiem
sanākt kopā un svinēt Jāņus.
Antonija
Tad laukuma vidū varēja ieSkudra
kurt Jāņuguni.
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ZIŅAS / MŪSU CILVĒKS
120 lapaspuses dzejas
120 lapsapuses – tik biezs būs skolas šā gada dzejas jaunrades konkursa darbu kopkrājums, kurā apkopoti
spilgtākie 5.–12. klašu skolēnu dzejoļi,
un daļa no tiem pašu autoru izpildījumā izskanēja dzejas lasījumos – skolas
Dzejas dienu noslēguma pasākumā,
kurā skolēni saņēma Ādažu vidusskolas īpašās veltes: blociņu ar skolas logo
un fotogrāfiju vai skolas nozīmīti, vai
grāmatzīmi. Katra klase no stundās
uzrakstītajiem dzejoļiem veidoja savu
krājumu ar gaumīgu vāka noformējumu, lai arī pēc gadiem varētu to atvērt
lasīšanai, atcerēties kā vērtību. Izstādes laikā šie krājumiņi tika ar interesi
šķirstīti, lasīti, vērtēti un salīdzināti.
Par labāko noformējumu apbalvojumu saņēma 6.e un 9.b klase, bet skolas
direktores atzinību par veikumu – visas klases.
A. Deniškāne, E. Kāna
Dzejas dienas skolā un bibliotēkā
Par Dzejas dienu elpu un norisēm
skolā rūpējās gan bibliotēka, uz tikšanos
ar sākumskolas vecuma lasītājiem aicinot dzejnieku Uldi Ausekli, gan dzimtās
valodas katedra, organizējot pasākumus
5.–12. klašu skolēniem. Bērni ar interesi klausījās dzeju par apaļo septembra
mēnestiņu, pulksteni, Rīgas gaili rudens
tumsā, runci Franci un minci Munci, un
Latviju, kur ābeles maijā ap mājām kā
strīpainas šalles vijas. saviem dzejoļiem.
Uldis Auseklis raksta dzeju gan pieaugušajiem, gan bērniem, ilgus gadus
darbojies apgādā Garā pupa. Dzejnieks
īpaši priecājās par bērnu jaukajiem zīmējumiem – ilustrācijām. Šobrīd viņš ir
nu jau 20 grāmatu autors. Dzejas dienu
noslēgumā Ādažu vidusskolā viesojās
folklorists un dzejnieks, radio raidījuma
“Greizie rati” vadītājs Vidvuds Medenis,
kurš 9.–12. klašu skolēniem lasīja savus,
kā arī tēva dzejnieka Jāņa Medeņa dzejoļus, iepazīstināja ar viņa daiļradi.
E. Kāna, S. Krauze, S. Orlovska
Pirmās ielas 29 iedzīvotāji – pirmie!
Projekta “Ziedu kalni” ietvaros mājas
iedzīvotāji Pirmajā ielā 29 iegādājušies
materiālus, izveidojuši un uzstādījuši
puķu turētājus pie 18 virtuves logiem. Paldies iedzīvotājiem, kuri sniedz savu ieguldījumu Ādažu novada vides sakopšanā,
lai centrs kļūtu pievilcīgāks ne tikai iedzīvotājiem, bet arī Ādažu novada viesiem.
K.Berķe.
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Dvēsele krāsās
Olgas Kuzņecovas smaida spēks ir
tik liels, ka sarunas biedra nelāgo omu
tūlīt sašķeļ drumslās. Viņas acu zibšņi
ir tik enerģiski, ka, šķiet, ar tiem spētu
caursist sienu. Taču Olga ar savu brīnu
maino enerģiju rīkojas pavisam citādi.
Viņa rada. Prieku. Caur mākslu.
Olga Kuzņecova ir audzinātāja pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
un aizrautīga gleznotāja mākslinieces un
pedagoģes Ievas Neikenas glezniecības
kursos. Lai gan mīlestība uz krāsām un
skaisto visapkārt Olgai piemitusi kopš
bērnības, zīmēt viņai nav paticis: “Vecākais brālis daudz zīmēja, viņš mācīja
arī mani, tomēr zīmēšana nesaistīja. Arī
skolā vienmēr bija kāds, kurš zīmēja labāk par mani,” atceras Olga.
Viņai ne visai patīk, ka jāglezno arī
nedzīvi priekšmeti. “Pīlādžu zarā, saulespuķēs, jūrā, kokos, upē tomēr ir dzīvība.
Kādreiz gleznoju visu, ko skolotāja liek,
tagad esmu sākusi iebilst. Saku: “Ieva, es
gribu gleznot ko dzīvu!” Tad Ieva atnesa
grozu ar ziediem,” smejas Olga. “Apbrīnoju mūsu pasniedzēju Ievu. To, kā viņa
ikvienai no mums (glezniecības grupas
M.G.) spēj atrast īpašu pieeju. Viņa uzmundrina un iedvesmo. Dažreiz nespēju
dabūt tādu krāsu, kādu esmu iztēlojusies,
bet viņa uzreiz jūt, kas jādara. Pieliek vienu pilienu un gatavs,” priecājas Olga.
Glezniecības studijas vadītāja Ieva Neikena par Olgu saka: “Viņai ir absolūtā
redze!” Olga pati tam nepiekrīt, sakot, ka
vēl ļoti daudz jāmācās.
“Lai sajustu mākslinieka darbu, Ieva
mums lika kopēt dažādu meistaru slavenos oriģinālus. Tas ir ļoti nopietns darbs,
kas prasa pamatīgu iedziļināšanos,”
pārliecināta Olga. Viens no Olgas mākslas darbiem kļuvis par viņas talismanu.
“Reiz atnācu uz nodarbību, kad ļoti sāpēja galva. Nezināju, kā izturēšu, bet
sāku gleznot un sāpes pārgāja. Tā sapra-

tu, kādēļ māksla spēj darboties kā terapija. Rezultātā uzgleznoju zivi, kas tagad
ir mans talismans,” smejas Olga. Viņa
uzdāvinājusi apmēram 20 savu gleznu:
“Man ļoti patīk dāvināt. Dāvināšanas
prieks ir viens no lielākajiem priekiem.”
Viņas gleznas arī labprāt iegādājas.
“Daži darbi aizceļojuši uz Vāciju un Dāniju. Ir klienti, kuri pasūta ko īpašu, piemēram, reiz man lika uzgleznot tīģeri.
Kad atrādīju pasūtītājam, viņš teica, ka
viss labi, vienīgi galvenais tēls izskatoties
tāds vecs. Domāju: “Ārprāts, ko lai dara?”
Pārtaisīju. Pēc tam saņēmu atsauksmes,
ka tīģeris tiešām kļuvis 15 gadu jaunāks,”
atminas Olga.
“Gleznošana dod daudz prieka. Man ir
patiesa laimes izjūta pirmdienās būt kopā
ar citām kolēģēm, pavadīt vakaru jaukā,
mierīgā atmosfērā un gleznot. Es tiešām jūtos laimīga un priecīga,” aizdomājas Olga.
Bijusī glezniecības studijas dalībniece Lidija par Olgu saka: “Viņa pati ir ļoti gaiša
un priecīga. Domāju, ka savu dzīvesprieku
un pozitīvo, jauko attieksmi pret cilvēkiem
viņa ieliek arī savos darbos. Tas arī iemesls,
kādēļ Olgas gleznas visiem patīk. Tajos ir
jūtama viņas personība.” Olga domā, ka
viņas īpašā tehnika ir veikli un lieli otas vilcieni. Viņa savus darbus parasti uzglezno
diezgan ātri. Vienīgi pēdējā laikā gleznošanas process aizņemot ilgāku laiku: “Jo vairāk zinu un iemācos, jo ilgāk strādāju. Bail
pieļaut kļūdas.” Tomēr bailes Olgas darbos
nemana. Tie izskatās drosmīgi un koši.
Tādi kā Olga pati.
Ādažu Kultūras centra izstāžu zālē
apskatāmi ne tikai Olgas Kuzņecovas,
bet arī Anitas Bēriņas, Agitas Brūveres,
Gitas Dinbires, Niolas Grīnbergas, Vitas
Joniškānes, Ingas Lediņas, Daces Pāvulītes, Indras Podskalnes, Elitas Survilo,
Raimondas Šmites un Olgas Zaikovskas
darbi.
M. Griezne
Ādažu Vēstis 15. oktobris (156) 2013

Projektu plānots pilnveidot un attīstīt.
Kopā iecerēts izveidot trīs grāmatas, arī
pamatskolas un vidusskolas skolēniem.
Pasākumu vadīja Ādažu Mākslas un
mūzikas skolas audzēkņi Eva Apsalone
un Kārlis Gunārs Neikens. Ādažu izglītības iestāžu bērni Ministru kabinetā
cienājās ar svētku kliņģeri un citiem našķiem, “Pasaku valstības” audzēkņi izspēlēja etīdi “Vai tu pazīsti Latviju, atzīmē
vietu, kur tu dzīvo?” un uzdāvināja izglītības ministram Vjačeslavam Dombrovskim pašu darinātu Latvijas karti. Ādažu
pašvaldības bērnudārza audzēkņi visiem
ministriem dāvināja viņu portretus, ko
paši bija zīmējuši. Ministrus ļoti iepriecināja tas, kā viņus redz bērni.

Viesojamies Ministru
kabinetā
Jaunā grāmatiņa tapa, pateicoties izglītības iestāžu ekspertiem un pedagogiem. Viena no šīm pedagoģēm ir arī
bērnudārza “Pasaku valstība” metodiķe
un skolotāja Sandra Bukovska. Viņa ir
sākotnējā idejas autore domai, ka bērni
varētu braukt aplūkot Misnitru kabinetu. Toreiz gan viņai vēl nebija ne jausmas, ka šāda doma izvērtīsies tik skaistā
rezultātā – īpašā grāmatiņā. “Pie manis
grupā darbojās meitenīte Dārta Egle,
viņas omīte Maija Lāce strādāja Valsts
kancelejā. Pajautāju, vai mēs ar grupiņu varētu aizbraukt ciemos. Pēc viņas
laipnas piekrišanas, devāmies ekskursijā.
Jaukā apmeklējuma laikā Maijai Lācei

IZGLĪTĪBA
izteicu domu, ka būtu mīļi ekskursijas
noslēgumā iedot bērniem darba lapas
vai burtnīciņu ar Latvijas simboliku, ko
vēlāk mājās varētu izkrāsot vai uzzīmēt,
lai notikums paliek ilgā atmiņā. Tomēr
toreiz Valsts kancelejā nebija nekā tāda,
ko bērniem dot līdzi piemiņai. Tas lika
aizdomāties par to, ka varbūt arī pašiem
mazākajiem vajag kādu izglītojošu materiālu, kas ļautu iepazīt valsti, tās uzbūvi un simbolus. Pēc mūsu viesošanās
Ministru kabinetā to kā labu ekskursijas vietu ieteicu arī Ādažu pašvaldības
pirmsskolas vadītājai Sandrai Breidakai
un metodiķei Anitai Šaicānei. 2011. gada
11. novembrī pirmo reizi Ministru kabinetā viesojās bērni no “Pasaku valstības”, bet 2012. gada 6. jūnijā – 92 Ādažu
pašvaldības bērnudārza izlaiduma grupu
audzēkņi,” atceras Sandra Bukovska.
Viņa abu pirmsskolas ekspertu grupas
vārdā jaunajā grāmatā veica korekcijas
un atbalstīja visu iesaistīto grupu darbu,
lai šāds materiāls par valsti un tās simboliem būtu pieejams un saprotams arī
pašiem mazākajiem. “Ieteicu grāmatiņā valsti salīdzināt ar ģimeni. Tāpat kā
ģimenē visi sanāk kopā un apspriežas
pirms tiek pieņemts kāds lēmums, tā arī
Ministru prezidents sasauc ministrus,
un visi kopā nolemj, kā rīkoties. Tā kā
valsts galvenās amatpersonas mainās,
iedomājos izveidot uzlīmes ar ministru
foto, lai bērni tās varētu ielīmēt grāmatā,” stāsta Sandra. Grāmatiņā bērniem
jāizkrāso valsts karogs, jādomā, ko pārzi-

Foto – T. Norde, Valsts kanceleja

 1. lpp.

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
audzēknis Kārlis Gunārs Neikens
vadot grāmatas “Ciemojamies Ministru
kabinetā” atvēršanas svētkus.

na katra ministrija, savienojot attiecīgos
zīmējumus ar ministriju nosaukumiem,
jāatzīmē Latvijas kartē sava dzīvesvieta,
jāizkrāso valsts ģerbonis, jāraksta kaimiņvalstu nosaukumi, jāuzzīmē, ko liktu savā somā un ko Ministru prezidenta
portfelī, kā arī jāatsķir un jāielīmē uzlīmes ar grāmatu varoņa, mūziķa, sportista, Ministru prezidenta un Valsts prezidenta foto.
Grāmatas atvēršanas svētku noslēgumā visa darba grupa un trīs Ādažu izglītības iestādes saņēma goda rakstu par
sadarbību grāmatas “Ciemojamies Ministru kabinetā” tapšanā un ieguldījumu
jaunās paaudzes izpratnes veidošā par
Latvijas valsts vērtībām un simboliem.
S. Spurķe, S. Bukovska

Ādažu Mākslas un mūzikas skolai – starptautiski panākumi

Laura Krauča godalgotais mākslas darbs.
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Starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā Honkongā, kurā kopumā tika iesūtīti 11 543 mākslas darbi no 52 pasaules
valstīm, pirmo reizi piedalījās arī Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas Mākslas nodaļas audzēkņi. Šā gada absolvents Lauris Skraucis šajā konkursā ieguva izstādes
sertifikātu savā vecuma grupā. Starptautiskajā bērnu zīmējumu konkursā “Joy
of Europe” 7–10 gadu vecuma grupā
žūrijas komisija piešķīra īpašu atzinību
skolai par tās veidoto kolekciju, bet 11–
14 gadu vecuma grupā atzinību saņēma
Juta Osauļenko. Starptautiskā konkursa
“Joy of Europe” šā gada konkursa tēma
bija rokenrols kā pagājušā gadsimta kultūras fenomens. Klausoties šādu mūziku,
bērni savas asociācijas izteica mākslas
darbos, iedvesmojoties no tādiem mākslas virzieniem kā kubisms, futūrisms un

Jutas Osauļenko atzīnīgi novērtētais
mākslas darbs.

abstrakcionisms. Starptautiskajā bērnu
zīmējumu konkursā Taivānā atzinību
ieguva skolas audzēknes Klaudija Lībere,
Megija Jēkabsone un Agija Buliņa.
A. Augstkalna
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Vieta, kur mācīties drosmi
“Nez vai šobrīd esošie mežu īpašnieki apzinās, ka viņu labklājības pamatā, iespējams,
ir karavīru stādītie turpat 80 gadus vecie lietaskoki?” jautā Elita Pētersone, Ādažu Kultūras centra muzeja projekta vadītāja. Par to, vai poligons atradīsies Ādažu apkaimē,
izrādās, savulaik izraisījusies interesanta domu apmaiņa starp Latvijas Republikas Saeimu un Kara resoru. Un tomēr – militārās mācības Ādažu poligonā norit jau 85. gadu.

P

ēc atbrīvošanas cīņu beigām –
1921. gadā Latvijas armija sāka
dzīvot miera laika dzīvi: karavīriem būvēja jaunas ēkas, armiju apgādāja ar kaujas tehniku, bet karaskolās
mūsu valstī un ārzemēs zinības apguva
virsnieki.

Būt vai nebūt poligonam
Ādažos?
Laika gaitā radās nepieciešamība pēc
teritorijas, kurā, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus, armija varētu apmācīt
jaunos puišus kara mākslā, kā arī izmēģināt tās rīcībā esošos tehniskos līdzekļus. Līdzšinējās armijas apmācību vietās
Daugavpilī un Stopiņos, kuras izmantoja vēl no cariskās Krievijas laikiem,
diemžēl nebija iespējams ērti apmācīt
lielas karaspēka vienības vai veikt artilērijas taktiskās šaušanas vingrinājumus.
Lielākajai daļai armijas apakšvienību
Daugavpils artilērijas poligons bija par
tālu, bet pie Rīgas esošā nelielā Stopiņu
teritorija derēja vienīgi ieroču pārbaudei. Steidzīgi bija jārod risinājums – piemērota apmācību vieta valsts bruņotajiem spēkiem pēc iespējas tuvāk Rīgai.
Par poligona izveidošanas aizsāku
mu var uzskatīt 1927. gadu, kad Centrā14

lā zemes ierīcības komisija, kas tobrīd
valstī realizēja agrāro reformu, kara
resoram Ādažu pagastā piešķīra teritoriju Gaujas labajā krastā, kuru pārsvarā
veidoja smilšaini līdzenumi, kāpas un
to ieplakas.

Sargāt lauksaimniecībai
derīgo zemi?
Arhīvā saglabājusies gana interesanta sarakste starp Latvijas Republikas
Saeimu un Kara resoru 1928.gadā. Saeimas komisija uzskatīja, ka no valsts
un saimnieciskā viedokļa Ādažu apkaimē ierīkot poligonu nebūtu prātīgi,
jo šajā teritorijā ir daudz lauksaimnieciski izmantojamo zemju un ieteica “drīzāk vērību piegriezt Kalnciema,
Tīreļpurva vai citiem nekultivēto zemju
rajoniem mūsu valsts teritorijā”. Savukārt kara resors uzstāja, ka “meklēt
piemērotu vietu ārpus Rīgas apkaimes
kādā citā apriņķī, nav nozīmes, jo poligons nepieciešams tuvu Rīgai, lai neceltos lieki izdevumi, karaspēka daļas
pārvadājot”. Pēdējais teikums vēstulē
bija koši pasvītrots ar melnu tinti! Iekārotās teritorijas dabā ne reizi vien
apskatīt ieradās gan idejas atbalstītāji,
gan pretinieki.

Savs kaktiņš, savs stūrītis
zemes
Vēl tikai kāds mazs sīkums – par
valstiski svarīgo ideju bija jāinformē arī
esošie zemes īpašnieki. Diemžēl arhīva
dokumenti liecina, ka organizētās bal
so
ša
nas rezultāti nebija gluži tādi, kā
kara resors būtu vēlējies. Jo latviešu
zemniekam ikviens savas zemes gabals
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CAURI LAIKIEM
niekiem, kuriem brīvprātīgi-piespiedu
kārtā bija jāšķiras no ierastajām ganību
vietām un mežiem, un tuvāko desmit
gadu laikā tās apmainīja pret brīvajām
platībām Ādažu pagasta robežās. Bet,

rotās zemes poligona apkārtnē. 20. gadsimta 30. gados te iestādīja vairākus tūkstošus visdažādāko koku – liepu, bērzu,
kļavu. Karavīri paši apkārtnē sameklēja
piemērotus stādus, izraka, atveda, iestādī-

Latviešu zemniekam ikviens savas zemes gabals bija svēts –
savulaik ar sviedriem un asarām izpirkts no muižas.
kamēr vēl tas nebija noticis, zemnieki
varēja veikt “pļaušanu un siena vākšanu triju nedēļu laikā starp 25. jūniju
un 25. septembri. Pēc pļavu nopļaušanas karaspēka daļām atļauts pa zemes
gabalu braukt un staigāt. Satiksmei ar
zemes gabalu īpašnieks var lietot tikai
tos ceļus, kurus norāda poligona pārzinis.” (“Valdības Vēstnesis”, 1936. gada
7. jūlijs)
Latvijas armijas Vidzemes artilērijas
pulka virsnieki manevru laikā Lilastē.
1937. gads.

ja, samēsloja, un no jauna piesēja iepriekšējo gadu stādītos kociņus. Runājot arhīva dokumentu “valodā” –“gan militārā,
gan izdaiļošanas nolūkā’’. Nez vai šobrīd
esošie mežu īpašnieki apzinās, ka viņu
labklājības pamatā, iespējams, ir karavīru
stādītie turpat 80 gadus vecie lietaskoki?

Poligons – PSRS laikā
No 20. gadsimta 40. gadu vidus
līdz 1953. gadam poligonu izmantoja

bija svēts – savulaik ar sviedriem un asarām izpirkts no muižas. Ādažu zemniekiem no “Abzaļu”, “Zābaku”, “Lilavu”,
“Lipstu”, “Niksdēlu”, “Boķu”, “Zaldavu”, “Kauliņu”, “Veckauliņu”, “Siguļu”,
“Silzemnieku”, “Kaķu” mājām tomēr
bija jāšķiras no saviem – savulaik tik skanīgu vietvārdu apzīmētajiem zemes gabaliem – “Baļķu mežs”, “Dzērves purvs”,
“Rampas purvs”, “Puska”, “Uika”. Turpmāk tie būs 12 907,40 hektāru lielās poligona teritorijas sastāvdaļa.

Pļaušana un siena vākšana
1928. gada oktobrī poligona teritorija oficiāli tika nostiprināta zemesgrāmatā. Valsts godīgi izturējās pret zemLatvijas armijas Vidzemes artilērijas pulka 3. Rūjienas baterija parādē pulka svētkos
poligona nometnē Lilastē. 1937. g. 19.jūlijs.

Dažādu divīziju karavīri
Ādažos
Vasaras mēnešos poligonā, toreiz
sauktā arī par Gaujas poligonu vai Lilastes poligonu (20. gs. 20.–30.gados Ādažu
pagasta teritorija bija krietni lielāka, ietilpa arī Lilaste un zināma jūras teritorijas
daļa – autores piezīme), pārsvarā uzturējās Rīgas garnizona karaspēka vienības,
tostarp smagās artilērijas pulks un Vidzemes artilērijas pulks, taču nereti mācībās
ieradās arī citu Latvijas divīziju karavīri.
Latvijas armijas Vidzemes
artilērijas pulka karavīri
Jāņos Gaujas poligonā.
1930. gadu otrā puse.
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Karavīri stāda kociņus
Interesanti, ka blakus saviem ikdienas
pienākumiem karavīri cītīgi apmežoja
izcirtumus un lauksaimniecībai nepiemē-

PSRS Bruņoto spēku 43. gvardes latviešu sarkano strēlnieku divīzija. No 1953.
līdz 1969. gadam poligonā uzturējās padomju armijas 24. tanku divīzija (divi
tanku pulki, strēlnieku pulks un artilērijas bataljons). No 1969. līdz 1993. gadam poligona teritorijā izvietojās motorizēto strēlnieku brigāde, ka arī laikā
no 1969. līdz 1985./1986. gadam – viens
ķīmiskās aizsardzības bataljons.
Šobrīd Ādažos ir Baltijas valstīs lielākais militārais poligons.
Informācija sagatavota, izmantojot
Latvijas Valsts Vēstures arhīva materiālus un Latvijas Kara muzeja foto materiālus.
E. Pētersone,
Ādažu Kultūras centra muzeja
projekta vadītāja
15

PASĀKUMI ĀDAŽU KULTŪRAS CENTRĀ / SLUDINĀJUMI

Ādažu kultūras centrā

OKTOBRIS

18
27
30

OLGAS DREĢES 75 gadu jubilejas koncertturnejas papildkoncerts
Par godu mākslinieces jubilejai radīts īpašs svētku koncertuzvedums, kurā
piedalās viņas tuvākie skatuves kolēģi un draugi –
Mirdza Martinsone, Baiba Indriksone, Sarmīte Rubule,
Leons Krivāns, Juris Strenga, Jānis Reinis un Gints Andžāns.
Plkst.19.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Biļetes: „Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv
Liepājas teātra viesizrāde
Robins Hodons. ŠIKĀS KĀZAS (komēdija)
Režisors - Dž. Dž. Džilindžers

11
14.–20

21

22

Rokopera LĀČPLĒSIS (Tūres pirmizrāde- Ādažos!)
Rokopera LĀČPLĒSIS iestudēta, pilnībā izmantojot 1988.gada libretu un
muzikālo materiālu. Kā jauniestudējums veltīts rokoperas 25 gadu jubilejai.
Lomās- Latvijas jaunie mūziķi un aktieri: Daumants Kalniņš, Juris Jope,
Marts Kristians Kalniņš, Samanta Tīna, Anna Krauja, Juris Vizbulis, grupa
FRAMEST, koris, mūziķu grupa Kristapa Krievkalna vadibā u.c. Režisore –
Inese Mičule
Plkst.19.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Biļetes: „Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv
Ivars Kalniņš, Andris Ābelīte un Latvijas labākie mūziķi
koncertā ZELTS RUDENIM
Ar šo koncertu vēlamies sākt muzikālas svinības un atzīmēt jubilejasIvaram Kalniņam 65, Andrim Ābelītem 40. Koncertā skanēs labi pazīstamas
dziesmas un melodijas no R.Paula un U.Stabulnieka daiļrades, kā arī kolorītās
A. Maskata dziesmas. Būs arī pirmatskaņojumi no topošā A. Ābelītes un
N. Beļska kopdarba “Nešaubies”
Plkst.19.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ.
Biļetes: „Biļešu Paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas audzēkņu koncerts Lāčplēša dienā
Plkst.16.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ. Ieeja: bez maksas
Ādažu Kultūras centrā
Latvijas Valsts svētku sarīkojumi
Programmai sekot: www.adazikultura.lv Informācija pa tālr. 67997764

Baltic Guitar Quartet
Baltijas ģitāru kvartetu 2004. gadā dibināja četri jauni un talantīgi lietuviešu
ģitāristi. Kopš tā dibināšanas ansamblis ir uzstājies vairāk kā 15 valstu labākajās
koncertzālēs, tai skaitā Japānā, Krievijā, Ķīnā, Austrijā un Dānijā. Kvarteta
dalībnieki ir gan aktīvi solisti, gan dažādu konkursu uzvarētāji, viņu izpildījums
tiek raksturots kā reizē jūtīgs, krāsains un nepretenciozs. Ģitāristi izmanto
slavenā spāņu ģitāru meistara Manuela Kontreras radītās ģitāras.
Plkst.19.00 CERIŅU ZĀLĒ
Papildus informācija: http://www.bgq.lt/video_EN.html
Biļetes: „Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv
Teātra izrāde bērniem SPRĪDĪTIS

Plkst.18.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ.
Biļetes: Kultūras centra kasē

pa teic ība

Dziļa un sirsnīga pateicība izdevuma “Ādažu Vēstis”
redaktorei ASTRĪDAI SPILVAI par darbu 12 gadu garumā.
Patiesā cieņā, Ādažu novada dome
© „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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jauktais koris „JUMIS”
Koris aicina pievienoties jaunus dziedātājus,
īpaši gaidīti tiek tenori un basi!
Diriģenti: Ēriks Kravalis, tālr. 26113482
Imants Kalniņš, tālr. 26510593
Nodarbības notiek trešdienās
no plkst. 19.00-21.30
Ādažu Kultūras centrā, Gaujas ielā 33A

Plkst.18.00 SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Biļetes: „Biļešu paradīzes” kasēs, www.bilesuparadize.lv

NOVEMBRIS

2

Ar jaunu sparu un daudzsološiem muzikāliem
projektiem pēc dziesmotās vasaras jauno
sezonu uzsācis

Nāc dziedāt arī Tu!

Mārtiņdienas
rokdarbu izstāde
8. novembrī plkst. 11.00 - 15.00
Ādažu kultūras centrā
Gaujas ielā 33A
Īpašs slimo dziedināšanas
dievkalpojums
3. novembrī plkst. 15.30 – 18.00 Ādažu sporta
kompleksa telpās Pirmajā iela 42, Ādažos.
Dziedināšanas dievkalpojumā kalpos kristieši ar
Svētā Gara dziedināšanas dāvanām.
Lūdzam ierasties arī
medicīniski nedziedināmus cilvēkus.
Ādažu evaņģeliskā Jēzus Kristus draudze,
ordinēta mācītāja Māra Krasovska, tālr. 29106421
2013. gada 7. oktobrī apritēja
Ādažu Pirmsskolas
izglītības iestādes
30. jubileja!
Sirsnīgi sveicam!
Ādažu novada dome

No sirds sveicam seniorus!

8

IZSTĀDES IZSTĀŽU ZĀLĒ
Ādažu Pieaugušo glezniecības studijas darbu izstāde
Studijas vadītāja Ieva Neikena. Sarmītes Bezzubovas fotoizstāde ROKAS
HALLĒ. Ieeja bez maksas

Oktobrī
dzimšanas dienu svin
Draguņeviča Gaļina
Golubeva Skaidrīte
Puriņa Edīte
Siliņš Aldonis
Zīdere Māra
Bediķis Ilmārs
Sidorenko Vera
Veliks Harijs
Vidauskis Modris
Zača Zinaida
Timrots Arnis
Frīdenberga Janīna

70
70
70
70
70
75
75
75
75
75
80
85
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Saistošie noteikumi pieejami
www.adazi.lv

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 2013. gada 27. augusta
sēdes lēmumu (protokols Nr.11§18)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23
Ādažu novadā
2013. gada 27. augustā

Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.4 daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības vai būves kadastrālās vērtības.
2. Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt un veidot vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, kas neapdraud un aizsargā novada iedzīvotāju drošību, kā arī nosaka būvju
īpašnieka, valdītāja vai lietotāja pienākumu uzturēt būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
3. Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:
3.1. sagruvusi būve – ēka vai būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., vētrā,
ugunsgrēkā, plūdos u.c.), īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ tai ir daļēji
vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas, tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.2. vidi degradējoša būve – ēka vai būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
3.2.1. cietusi stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā (t.sk., vētrā, ugunsgrēkā, plūdos u.c.), atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai, bet gada laikā nav uzsākta atjaunošana;
3.2.2. īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu būve (ēka), kas negatīvi ietekmē apkārtējo vidi vai ainavu;
3.2.3. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav atjaunota būvatļauja) un tai nav veikta
konservācija.
3.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – ēka vai būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju vai ir
atklātas ailas, kas ir pamesta būvniecības stadijā un nav nodrošināta pret nepiederošu personu
iekļūšanu, tajā ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot apdraudējumu cilvēku dzīvībai un/vai veselībai;
3.4. būvei piekritīga zeme – apbūves zemes gabals vai zeme zem ēkām vai būvēm saskaņā ar vienības robežu plāna zemes lietošanas veidu eksplikāciju.
II. Būvju klasifikācija
4. Pašvaldības būvinspektors katra kalendārā gada marta – aprīļa mēnesī apseko Ādažu novada administratīvo teritoriju, veicot šādas darbības:
4.5. aktā fiksē vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku drošību apdraudošās ēkas un būves;
4.6. veic šo ēku un būvju fotofiksāciju;
4.7. sagatavo atzinumu par fiksēto ēku un būvju klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 3. punktam.
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5. Pašvaldības būvvalde nepieciešamības gadījumā, var pieaicināt citus speciālistus vai ekspertus.
6. Pašvaldības būvvalde, viena mēneša laikā no pašvaldības būvinspektora atzinuma sastādīšanas un
parakstīšanas sagatavo un izsūta atzinumā norādīto ēku un būvju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri pašvaldībā reģistrēti kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par šīm ēkām un būvēm,
rakstisku brīdinājumu, kurā norāda termiņu ēku un būvju sakārtošanai.
7. Pēc pašvaldības būvvaldes brīdinājuma saņemšanas ēkas un būves īpašniekam, valdītājam un lietotājam ir pienākums brīdinājumā noteiktajā termiņā sakārtot ēku un/vai būvi.
8. Pašvaldības būvinspektors pēc būvvaldes brīdinājumā noteiktā termiņa (6. punkts) veic atkārtotu ēkas
un/vai būves pārbaudi un sagatavo atzinumu par ēkas un/vai būves stāvokli atkārtotas pārbaudes
brīdī un ēkas un/vai būves klasificēšanu atbilstoši šo noteikumu 3. punktam.
9. Pašvaldības būvvalde pēc noteikumu 8.punktā minētā atkārtotās pārbaudes rezultātu izvērtēšanas
pieņem lēmumu par ēkas un/vai būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu ēku un/vai būvi.
10. Pamatojoties uz šo noteikumu 11.punktā minēto būvvaldes lēmumu, piemēro konkrētajām ēkām un
būvēm nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās
vērtības:
10.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
10.2. būves kadastrālās vērtības.
III. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošana
11. Ēku vai būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, sākot ar
nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā, apliek ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
11.3. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
11.4. būves kadastrālās vērtības.
12. Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā no dienas, kad lēmums par
būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav
pārsūdzēts.
13. Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā
kārtībā veic, sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma par šo saistošo noteikumu minētā būves statusa
atcelšanu stāšanās spēkā.
IV.	Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
14. Pašvaldības būvvaldes lēmumu par ēkas un/vai būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu
vai cilvēku drošību apdraudošu ēku un/vai būvi var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Ādažu novada domes
Administratīvo aktu strīdus komisijai (turpmāk tekstā – Komisija), bet Komisijas lēmumu par pašvaldības būvvaldes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
V. Noslēguma jautājumi
15. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ādažu Vēstis”.
16. Atbilstoši šiem Noteikumiem klasificēto ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērojamas sākot ar 2014. gadu.

Paskaidrojuma raksts

Saistošajiem noteikumiem „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves”
Paskaidrojuma
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 4. punkts, 21. panta
pirmās daļas 15. punkts.
1.2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļa nosaka, ka
vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir
noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē
līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim, no lielākās turpmāk minētās
kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
1.3. Noteikumi motivēs būvju īpašniekus, valdītājus un lietotājus sakopt
uz uzturēt būves kārtībā, kā arī sekmēs Ādažu novada pašvaldības
administratīvās teritorijas sakoptību.

2.	Īss projekta satura
izklāsts

2.1. Noteiktumi paredz kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves.

3. Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1. Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves, nav iespējams paredzēt iespējamo ietekmi uz budžetu, to šobrīd nav iespējams
aprēķināt.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot
jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas.

4. Informācija par
plānoto projekta
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir
ietekmi uz sabiedrību
personas, kuru īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir būves.
(mērķgrupām) un
4.2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemēadministratīvajām
rošanā, ir Ādažu novada dome.
procedūrām
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pie6. Informācija par
vienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniekonsultācijām ar
cības jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas
privātpersonām
lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Domes priekšsēdētājs
M. Sprindžuks
2
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 21. daļu, 3. panta pirmo, 14., un 1.5. daļu,
9. panta otro daļu, Pārejas noteikumu 40.¹ daļu.

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ādažu novada administratīvajā
teritorijā:
1.1. piemēro nekustamā īpašuma nodokļa likmes;

2. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir 1 procents no zemes vienības kadastrālās vērtības šādiem
nodokļa maksātājiem:
2.1. juridiskām personām, kuru juridiskā adrese taksācijas gada 1. janvārī ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

2.2. fiziskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta taksācijas gada 1. janvārī ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

3. Pārējiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem tiek piemērotas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktās likmes.

4. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, to daļas (izņemot garāžas), ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2,.

5. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves — laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.

7. Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne vēlāk kā 7 gadus
no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.
6.2. būves kadastrālās vērtības.

8. Noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Domes priekšsēdētājs
M. Sprindžuks
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Ādažu novadā
2013. gada 3. septembrī

Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā

6. Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša, apliek ar nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās:

6.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

Ādažu Vēstis • informatīvais pielikums • 2013. gada 15. oktobris

1.2. Nodokļu maksātājiem, ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī, ir liels nodokļa slogs, līdz ar to dzīvojamo māju palīgēkas, ja
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, nebūtu apliekamas ar nodokli. Savukārt inženierbūves — laukumi, kas tiek izmantoti kā
transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un līdz ar to būtu apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli. Lai veicinātu Ādažu novada administratīvās teritorijas sakoptību un cilvēku drošību, vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves būtu apliekamas ar nekustamā īpašuma nodokli.

1.1. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk tekstā – Likums) Pārejas noteikumu 40.² punkts nosaka, ka pašvaldībai ir
tiesības 2014. gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt to iepriekšējā gada līmenī, kā arī
noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, ja pašvaldība to ir noteikusi savos saistošajos noteikumos, kas publicēti līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Likuma 1.panta otrās daļas 9.1 punkts nosaka, ka ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēku platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas un pašvaldība to
neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, bet Likuma 1. panta otrā1 daļa nosaka, ka ar nekustamā
īpašuma nodokli apliek inženierbūves — laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi, ja pašvaldība
to ir noteikusi savos saistošajos noteikumos, kas publicēti līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Likuma 3. panta pirmā4 daļa
nosaka, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus
tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Likuma 9. panta otrā daļa nosaka, ka noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli,
soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem
un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Pašvaldība, pieņemot
saistošos noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus
gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža. Piespiedu izpildes termiņa noilgums tiek apturēts likumā “Par nodokļiem
un nodevām” noteiktajos gadījumos un piespiedu zemes nomas gadījumā, ja iznomātājs ir iesniedzis tiesā prasību par nekustamā īpašuma nodokļa kompensācijas piedziņu uz laiku līdz tiesas sprieduma spēkā stāšanās brīdim.

Norādāmā informācija

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem
“Par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā”

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

1.3. nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpildes termiņu.

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1.2. ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz
25m², inženierbūves laukumi, kas tiek izmantoti kā transporta līdzekļu maksas stāvlaukumi un vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves;

Paskaidrojuma raksts

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2013. gada 3. septembra
sēdes lēmumu (prot. Nr.12§1)
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efektivitātes princips – noteiktās likmes piemērošana neprasa papildu administratīvos resursus, programmatūras pielāgošanai
nepieciešami mazsvarigi papildinājumi;
atbildīgas budžeta plānošanas princips – nodokļa likmes par zemi samazinājumu līdz 1 procentam daļēji kompensēs turpmākā
atteikšanās no nodokļa pieauguma ierobežojuma piemērošanas, kas izbeigs nevienlīdzīgo attieksmi pret nodokļa maksātājiem,
kad daļai nodokļa maksātāju Likums paredzēja nodokļa pieauguma ierobežojumu, bet daļai – neparedzeja;
prognozējamības un stabilitātes princips – noteiktās likmes nav paredzēts mainīt arī nākamajā taksācijas gadā.

b)
c)

d)

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina līdzšinējo kārtību privātpersonu veicamām darbībām.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes sēdē 1. lasījumā un publicēšanas pašvaldības mājas lapas vietne internetā
www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot
lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

4. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz sabiedrību
(mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs
M. Sprindžuks

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā (lietojumā) ir nekustamais īpašums Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4.2. Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi, jo uzņēmējiem, kuru reģistrācijas vieta ir Ādažu novads, tiks samazināts nodokļu slogs.

3. Informācija
par plānoto
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu

Norādāmā informācija

2.8. Noteikts, ka maksāšanas paziņojumu piespiedu izpilde veicama 7 gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

2.7. Ar paaugstinātu nodokļa likmi – 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības tiks apliktas vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves.

2.6. Inženierbūves – laukumi, kas tiek izmantoti kā maksas stāvlaukumi, tiks aplikti ar nekustamā īpašuma nodokli.

2.5. Dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas, ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas.

Nosakot minētajām nodokļu maksātāju kategorijām pazeminātu nodokļa likmi zemei, tiek piemērots arī sociālās atbildības princips,
kā arī Likumā noteiktais izvēles princips – teritorijas attīstības un sakārtošanas princips (tiek veicināta nekustamā īpašuma nodokļu
maksātāju – fizisko personu deklarēšanās Ādažos, t.i., tiks veicināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu palielināšanās Ādažu
pašvaldības budžetā), kas ļaus ieguldīt papildus līdzekļus novada attīstībā, bez tam arī uzņēmējdarbības veicināšana pašvaldībā ir
viens no galvenajiem instrumentiem teritorijas attīstībai.

objektīvā grupējuma princips – nodokļu maksātāji ir sagrupēti atbilstoši objektīviem kritērijiem – samazināta likme tiks piemērota nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuru deklarētā dzīvesvieta/reģistrācijas vieta ir Ādažu novads;

a)

2.4. Šāda likme tiek noteikta, piemērojot Likumā noteiktos obligātos principus:

2.3. Ņemot vērā likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” doto pilnvarojumu, Noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1 procenta apmērā no zemes vienības kadastrālās vērtības fiziskām un juridiskām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta/reģistrācijas vieta uz taksācijas gada 1.janvāri ir Ādažu novada administratīvā teritorija.

2.2. Lai samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa slogu Ādažu novada iedzīvotājiem, sniegtu atbalstu uzņēmējiem, veicinātu Ādažu
novada teritorijas attīstīšanu un sakārtošanu, iepriekšminētajām nodokļu maksātāju kategorijām nepieciešams noteikt samazinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi zemei.

2.1. Lai īstenotu pašvaldībām piešķirtās tiesības nekustamā īpašuma nodokļa noteikšanā, izstrādāti jauni saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi).

Norādāmā informācija

3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei 1 procenta apmērā Ādažu novadā deklarētajiem/reģistrētajiem nodokļu maksātājiem, bet pārējiem nodokļu maksātājiem - Likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa likmes apmērs zemei palielinās pašvaldības nodokļa ieņēmumus par LVL 77’376,00 (no 2014. gadā Finanšu ministrijai nodotās prognozes).
3.2. Dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšana ar nekustamā īpašuma nodokli ietekmēs pašvaldības budžetu, samazinot tā ieņēmumus
par LVL 28’880,00.
3.3. Apliekot ar nekustamā īpašuma nodokli maksas stāvlaukumus, nav ieņēmumus plānots iekasēt, jo šobrīd tādi objekti nav klasificēti pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3.4. Vidi degradējošu, sagruvušu un cilvēku drošību apdraudošu būvju aplikšanas ar paaugstinātu nodokli rezultātā papildus plānots
iekasēt LVL 19`432,00.

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

2.	Īss projekta
satura izklāsts

Paskaidrojuma
raksta sadaļas

1. pielikums

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2013. gada 24. septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13§7)

Ādažu novada domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4
„Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam” (ar 24.09.2013. grozījumiem)

Ādažu novada pašvaldības pamatbudžets 2013. gadam
ieņēmumos un izdevumos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26
Ādažu novadā
2013. gada 24. septembrī

IEŅĒMUMU DAĻA

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. apakšpunktus šādā redakcijā:
„2.2. pamatbudžets 2013.gadam ieņēmumos (1. pielikums) Ls 6’949’196 apmērā un aizņēmumi no
Valsts kases Ls 424’852;
2.3. pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1. pielikums) Ls 8’017’350 apmērā un 2013. gadā atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem Ls 368’128 apmērā un konta atlikums
uz gada beigām ir Ls 196’646”.
2. Apstiprināt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā.

3.
3.1.
3.2.
4.

Domes priekšsēdētājs
M.Sprindžuks

4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
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24.09.2013.
grozījumi

Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par
Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadā” šādus grozījumus:

1., 2.,
3., 4.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

24.09.2013.
grozījumi –
23.07.2013.
apstiprinātais
budžets

23.07.2013.

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”

N.p.k.

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada
pašvaldības budžetu 2013. gadā”

Nodokļu ieņēmumi

5 379 570

5 379 570

-

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
iepriekšējā gada
pārskata gada
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
pārskata gada
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par
ēkām
pārskata gada
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par
mājokļiem un inženierbūvēm
pārskata gada
iepriekšējo gadu parādi
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) un kancelejas
nodevas
valsts nodevas
t.sk. - par apliecinājumiem un citu funkciju
pildīšanu bāriņtiesā
t.sk. - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu,
grozīšanu un papildināšanu
t.sk. - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita
pašvaldību budžetā
pašvaldību nodevas
t.sk. - par domes izstrādāto oficiālo
dokumentu saņemšanu
t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās

4 526 901
50 567
4 476 334
555 368
507 032
48 336

4 526 901
50 567
4 476 334
555 368
507 032
48 336

-

128 578

128 578

-

110 947
17 631

110 947
17 631

-

168 723

168 723

-

140 595
28 128
9 000

140 595
28 128
9 000

-

11 000

12 100

1 100

1 500

1 500

-

500

700

200

500

500

-

500

300 -

Sadaļa

200

9 500

10 600

1 100

150

180

30

2 590 -

160

2 750
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6.2.3. t.sk. - par dzīvnieku turēšanu
t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu
6.2.4.
izvietošanu publiskās vietās
6.2.5. t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu
6.2.6. t.sk. - pārējās nodevas
7.
Naudas sodi un sankcijas
7.1.
Naudas sodi un sankcijas
Sankcijas par vispārējiem nodokļu
7.2.
maksāšanas pārkāpumiem
8.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
8.1.
citi nenodokļu ieņēmumi
pašvaldības budžeta procentu ieņēmumi
8.2.
par konta atlikumiem
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
9.
pārdošana
10.
Valsts budžeta transferti
10.1.
dotācija mākslas skolas algām
10.2.
dotācija sporta skolai
10.3.
dotācija skolēnu ēdināšanai
10.3.1. dotācija 1. klases skolēnu ēdināšanai
10.3.2. dotācija 2. klases skolēnu ēdināšanai
10.4.
dotācija mācību grāmatām
10.5.
dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)
10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība
10.5.2. t.sk. - skolotāju algām
10.5.3. t.sk.- interešu izglītība
10.6.
dotācija Izglītības programmām
t.sk.- dotācija Izglītības Sadarbības
10.6.1.
Programmai “Comenius”
t.sk. – projekts „Sporta inventāra iegāde
10.6.2. mācību priekšmeta “Sports” standarta
īstenošanai izglītības iestādē”
10.7.
dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai
10.8.
dotācija nodarbinātības pasākumiem
dotācija asistenta pakalpojuma
10.9.
nodrošināšanai
10.10.
ES struktūrfondu līdzekļi
10.10.1. t.sk.- Satiksmes drošības uzlabojumi Kadagā
10

100
2 000

30 2 700

70
700

3 500
1 000
35 000
10 000

3 600
1 500
30 000 10 000

100
500
5 000
-

25 000

20 000 -

5 000

7 500
5 000

2 500 2 500 -

5 000
2 500

2 500

0 -

2 500

-

-

-

1 147 841
165 989
21 278
38 227
15 850
22 377
6 159
728 200
99 227
593 005
35 968
627

1 159 526
165 989
21 278
38 227
15 850
22 377
6 159
728 200
99 227
593 005
35 968
12 312

11 685
11 685

627

11 807

11 180

-

505

505

6 317
11 890

6 317
11 890

-

8 607

8 607

-

160 169
67 301

160 169
67 301

-
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Sadaļa

10.10.2. t.sk.- LEADER
10.10.3. t.sk.- Plūdu risku projekts
10.10.4. t.sk.- Ādažu vidusskolas informatizācija
garantētā minimālā ienākuma (GMI)
10.11.
pabalsts par 2012.gadu
11.
Pašvaldību budžeta transferti
no citām pašvaldībām izglītības funkciju
11.1.
nodrošināšanai
12.
Budžeta iestāžu ieņēmumi
12.1.
maksa par izglītības pakalpojumiem
12.1.1. t.sk.- mācību maksa (PII)
12.1.2. t.sk.- ieņēmumi no vecāku maksām
t.sk.- pārējie ieņēmumi par izglītības
12.1.3.
pakalpojumiem
12.2.
ieņēmumi par nomu un īri
12.2.1. t.sk.- ieņēmumi par telpu nomu
12.2.2. t.sk.- ieņēmumi par zemes nomu
12.2.3. t..- pārējie ieņēmumi par nomu un īri
12.3.
budžeta iestāžu maksas pakalpojumi
12.4.
pārējie ieņēmumi
KOPĀ IEŅĒMUMI:
Naudas līdzekļu atlikums gada
13.
sākumā
13.1.
iezīmētiem mērķiem
13.2.
brīvie līdzekļi
14.
Valsts Kases kredīti
14.1.
projektiem
14.1.1. - projekts (ūdenssaimniecība)
14.1.2. - projekts „Garkalnes ūdens”
PAVISAM KOPĀ IEŅĒMUMI:

24.09.2013.
grozījumi

23.07.2013.

N.p.k.

24.09.2013.
grozījumi

23.07.2013.

N.p.k.

Sadaļa

24.09.2013.
grozījumi –
23.07.2013.
apstiprinātais
budžets

24.09.2013.
grozījumi –
23.07.2013.
apstiprinātais
budžets

39 315
51 626
1 927

39 315
51 626
1 927

-

378

378

-

100 000

100 000

-

100 000

100 000

-

256 500
27 000
8 000
10 000

256 500
27 000
8 000
10 000

-

9 000

9 000

-

39 500
33 000
3 000
3 500
155 000
35 000
6 946 411

39 500
33 000
3 000
3 500
155 000
35 000
6 949 196

2 785

1 208 076

1 208 076

-

254 110
953 966
424 852
424 852
366 106
58 746
8 579 339

254 110
953 966
424 852
424 852
366 106
58 746
8 582 124

2 785

IZDEVUMU DAĻA
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Vispārējie valdības dienesti
pārvalde
deputāti
administratīvā komisija
iepirkumu komisija

703 622
405 290
64 705
22 375
12 845
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696 093 405 290
64 705
22 375
12 845

7 529
11

5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.3.
12

vēlēšanu komisija
aizņēmumu procentu maksājumi
Iemaksas PFIF
Pārējie vispārēja rakstura transferti
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Sabiedriskā kārtība un drošība
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Būvvalde
Attīstības un informācijas daļa
nodaļa
Lauku atbalsta dienests
tehn. projekta izstrāde un būvniecība skola
– ciemats
Līgo laukuma labiekārtošana
Plūdu risku projekts
Objektu apsaimniekošana un uzturēšana
Nekustamā īpašuma uzturēšana
Gaujas iela 33A
Atpūta, kultūra un reliģija
Kultūras centrs
Bibliotēka
Sporta centrs
Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts
Sociālā aizsardzība
Sociālais dienests
Stipendiāti / bezdarbnieki
Bāriņtiesa
Izglītība
Norēķini ar pašv. budžetiem par izgl. iestāžu
pakalp.
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde
izglītības funkcijas nodrošināšana
uzturēšana
ēdināšana
Kadagas PII

4 837
193 570
488 426
145 700
145 700
210 685

4 859
186 019 488 426
145 700
145 700
210 685

22
7 551
-

1 645 137

1 682 757

37 620

128 160
624 427
116 325
7 660

128 160
624 427
116 325
7 660

-

155 000

155 000

-

93 000
252 442
702 495

93 000
252 442
740 115

37 620

190 055

190 055

-

415 595
197 835
20 985
194 775
2 000
285 618
249 213
17 140
19 265
3 570 088

415 595
197 835
20 985
194 775
2 000
286 698
249 213
17 140
20 345
3 571 838

1 080
1 080
1 750

225 000

225 000

-

670 110
265 004
316 981
88 125
472 595

670 110
265 004
316 981
88 125
472 595

-
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8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.5.
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.
8.6.
8.6.1.
8.6.2.
8.6.3.
8.7.
8.7.1.
8.7.2.
8.8.
9.
9.1.
9.2.

izglītības funkcijas nodrošināšana
uzturēšana
ēdināšana
Līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai
Privātās izglītības iestādes
ĀBVS
Pārējās privātās PII
Ādažu vidusskola
izglītības funkcijas nodrošināšana
uzturēšana
dotācijas ēdināšanai
dotācijas grāmatām
remonti
projekti
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
izglītības funkcijas nodrošināšana
uzturēšana
projekti (Leader)
Sporta skola, tautas sports
sporta funkcijas nodrošināšana
uzturēšanas izdevumi
Pierīgas izglītības un sporta pārvalde
Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā
SIA “Ādažu ūdens”
SIA “Garkalnes ūdens”
KOPĀ IZDEVUMI:
10.
Kredītu pamatsummas atmaksa
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:
- Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

122 425
207 170
52 500
90 500
369 684
169 684
200 000
1 295 859
841 706
359 086
37 750
6 159
45 800
5 358
431 065
397 890
17 610
15 565
95 690
94 072
1 618
10 085
519 558
376 106
143 452
7 984 429
368 128
8 352 557
226 782

24.09.2013.
grozījumi

Sadaļa

23.07.2013.

N.p.k.

24.09.2013.
grozījumi

23.07.2013.

N.p.k.
1.5.
1.6.
2.
3.
3.1.
4.

Sadaļa

24.09.2013.
grozījumi –
23.07.2013.
apstiprinātais
budžets

122 425
207 170
52 500
90 500
369 684
169 684
200 000
1 297 609
844 086
356 856 37 750
6 159
45 800
6 958
431 065
397 890
17 610
15 565
95 690
94 072
1 618
10 085
519 558
376 106
143 452
8 017 350
368 128
8 385 478
196 646 -
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24.09.2013.
grozījumi –
23.07.2013.
apstiprinātais
budžets
1 750
2 380
2 230
1 600
32 921
32 921
30 136
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4. pielikums

350,000

08.05.2007. 20.03.2017.

1,000,000

1,000,000

08.05.2007. 20.03.2017.

500,000

500,000

26.04.2008. 20.04.2018.

450,000

450,000

17.06.2008. 20.04.2018.

150,000

150,000

8.1. Stabilizācijas aizdevums - 1.kārtas 1.posms

28.12.2010. 28.12.2015

681,077

681,077

8.2. Stabilizācijas aizdevums - 1.kārtas 2.posms

01.03.2012 01.03.2036

1,475,880

1,475,880 1,471,880

9. Stabilizācijas aizdevums - 1.kārtas 3.posms

23.09.2011 20.12.2031.

4,658,719

4,658,719 4,548,719

15.07.2012 25.03.2032

612,196

612,196

612,196

15.09.2013 25.12.2024

366,106

0

0

15.10.2013 25.12.2019

58,746

0

0

4. Kadagas PII būvniecība
5. Pasta ielas renovācija
6. Ādažu PII renovācija
7. SIA “Ādažu slimnīca” pamatkapitāla palielināšana

10.
11.
12.

1.

Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p.
Kohēzijas projekts
Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p.
Kohēzijas projekts II kārta
Stabilizācijas aizdevums - 3.k. 1.p.
Kohēzijas projekts (Garkalnes ūdens)
Kopā aizņēmumi:
Citas ilgtermiņa saistības.
Saistību segšana
(Aizsardzības ministrija)

188,231
231,094
226,899
64,520
438,809

270,736

2. Galvojums SIA “Ādažu ūdens”

110,000

Kopā saistības
Saistību apmērs % no pamatbudžeta ieņēmumiem

140,000

110,000

x

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā LVL 5 310 144

Pamat
summa:
Procentu
maksājumi:
Citas
ilgtermiņa
saistības:
Galvojums:
KOPĀ:

No
2020. – 2032.
gadam

350,000

Kopā
2019. gadā

14.11.2006. 20.11.2016.

3. Sporta centra un peldbaseina izbūve

120,000

Kopā
2018. gadā

300,000

Kopā
2017.gadā

300,000

218,184
73,390
90,000
21,897
105,000
25,575
690,557
66,185
208,306
43,967
223,101
56,279
85,480
19,222
242,268
20,997
4,000
48,170
110,000
111,740
0
1,980
0
0
0
0
2,754,020

Kopā
2016. gadā

14.11.2006. 20.11.2016.

2. Gaujas ielas porma rekonstrukcija

236,360

Kopā
2015. gadā

600,000

Kopā
2014. gadā

600,000

Kopā
2013. gadā

23.01.2006. 20.01.2016.

1. Sporta centra un peldbaseina izbūve

Kopā

Ādažu novada domes 29.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013.gadam”.

Atlikusī
summa LVL
uz 31/12/2012

Saņemts

Līgum
summa
LVL

Līguma
termiņš

Aizdevuma mērķis

Līguma dat.

Nr.pk

Ādažu novada pašvaldības aizņēmumu pārskats 2013. gadā Aizdevumu
pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.

72,728
4,241
30,000
2,187
35,000
2,552
44,288
3,444
54,376
4,228
41,252
4,210
11,728
1,197
48,756
8,908
0
36,753
30,000
109,580
0
8,032
0
687
0
0
554,147

72,728
2,886
30,000
1,628
35,000
1,899
44,288
2,619
54,376
3,215
41,252
3,442
11,728
979
195,024
7,093
8,000
36,703
52,000
108,763
10,056
8,017
0
8,237
0
470
740,405

72,728
1,473
30,000
1,045
35,000
1,219
44,288
1,758
54,376
2,158
41,252
2,640
11,728
751
195,029
3,382
12,000
36,449
52,000
107,521
20,000
7,842
36,611
7,928
6,500
463
786,140

18,176
147
30,000
474
35,000
539
44,288
897
54,376
1,101
41,252
1,838
11,728
523
0
0
60,000
34,805
275,920
104,915
20,000
7,583
36,611
7,139
13,000
383
800,695

0
0
0
0
0
0
11,079
126
13,590
154
41,252
1,036
11,728
295
0
0
69,046
29,677
275,920
98,482
37,476
7,263
36,611
6,315
13,000
279
653,329

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,639
184
5,880
52
0
0
69,046
22,416
275,920
91,824
37,476
6,781
36,611
5,492
13,000
175
585,497

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69,046
13,422
275,920
85,166
37,476
6,289
36,611
4,668
13,246
71
541,916

1,184,741
354,996
3,311,039
878,849
449,712
64,902
183,053
16,475
0
0
6,443,767

90,500
0
0
0
644,647
12.1%

90,500
0
110,000
0
940,905
17.7%

89,736
0
0
0
875,876
16.5%

800,695
15.1%

653,329
12.3%

585,497
11.0%

541,916
10.2%

6,443,767

368,128

554,452

611,512

640,351

509,702

458,572

432,299

5,128,545

186,019

185,953

174,628

160,344

143,627

126,925

109,617

1,315,222

90,500

90,500

89,736

0

0

0

0

0

0
644,647

110,000
940,905

875,876

800,695

653,329

585,497

541,916

6,443,767

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2013. gada 24. septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.13§16)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novadā

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.28
Grozījums Ādažu novada domes 23.07.2013. saistošajos noteikumos
Nr. 19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”

Ādažu novadā
2013. gada 24. septembrī

GROZĪJUMS Ādažu novada domes 23.07.2013.
Saistošajos noteikumos Nr. 19
„Ādažu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu,
24. pantu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28. pantu

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24. panta pirmā
daļa noteic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk – nolikums)
ir saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes
organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības
un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
organizācijas jautājumus;

Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija noteikumos Nr. 19 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”
(turpmāk – Nolikums) šādu grozījumu:
1. Izteikt Nolikuma 21. punktu šādā redakcijā:
„21. Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas autonomās kompetences jomā izdoto administratīvo
aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros, dome izveido Administratīvo aktu strīdu
komisiju. Administratīvo aktu strīdu komisijas vadītājs ir domes priekšsēdētāja vietnieks. Tās sastāvā ir:

2. 	Īss projekta satura
izklāsts

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis - precizēt administratīvo
aktu strīdus komisijas sastāvu.

21.1. domes priekšsēdētāja vietnieks;
21.2. domes izpilddirektors;

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

21.3. jurists;
21.4. Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs;
21.5. Sociālo jautājumu komitejas deputāts.”
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs
M. Sprindžuks

2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par
pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24.panta ceturtās daļas
noteikumiem, kā arī no likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktā
noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu
(attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus).

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

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla
ietekme uz pašvaldības budžetu;
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas;
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais
regulējums, ir pašvaldības administrācija un deputāti;
4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.
5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās
amatpersonas;
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras
un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību, bet precizē iepriekš noteikto kārtību;
6. 1. nav attiecināmas.
Domes priekšsēdētājs
M. Sprindžuks
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