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Gandarījums par paveikto

Gunta Dundure,
Lielās talkas koordinatore

Sestdien, 2013. gada 27. aprīlī, visā Latvijā un arī Ādažos no-
tika akcija Lielā Talka, kurā varēja piedalīties ikviens Latvijas 
iedzīvotājs un sakopt kādu novada vietiņu, tādējādi apliecinot, 
ka mums ir svarīgi un patīkami dzīvot sakoptā vidē un mēs lab-
prāt piedalāmies tās radīšanā. 

Līdz Lielās Talkas dienai Ādažu pašvaldības iedzīvotāji bija 
pieteikuši 38 talkošanas vietas deviņos ciemos: Ādažos, Kadagā, 

Baltezerā, Garkalnē, Alderos, Stapriņos, Ataros, Āņos un Dive-
zeros. Tika apzinātas arī piesārņotās vietas.

Lielās Talkas dienā, neskatoties uz   lietaino un vēso laiku, jau 
plkst. 9.00 uzkopšanas darbi bija sākušies 15 vietās, bet mērcētājam 
pierimstot, spodrinātas tika visas plānotās teritorijas. Tie, kas iece-
rēto nepaveica sestdienā, to darīja svētdien, kad laika apstākļi bija 
uzlabojušies. Kopā novada brīvprātīgā sakopšanā piedalījās 750 
talkotāji. Tika sakoptas visas pieteiktās vietas, kā arī stādīti koki.

Savāktie atkritumu maisi, aptuveni 20 ton nas, uz Getliņu izgāz-
tuvi tika vesti svētdien un pirmdien.

Paldies visiem, kas aktīvi iesaistījās apkārtējās vides sakopšanā, 
kā arī talku vietu atbildīgajiem, par operatīvo informāciju no tal-
košanas vietām.

Šogad īpaši gribu pateikties Ādažu garnizona kareivjiem, kuri 
kapteines Laimas Berģes vadībā aktīvi iesaistījās talkošanā ne tikai 
Ādažu garnizona apkārtnē, bet palīdzēja sakopt piesārņotās vietas 
arī Ādažos un Alderos.

Lielās Talkas pasākumu organizēšana un veiksmīga to realizācija 
ir komandas darbs, tāpēc paldies par atsaucību un līdzdarbošanos 
maniem kolēģiem no Attīstības un informācijas daļas un Nekusta-
mā īpašuma un saimniecības daļas. 
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Ādažu novada domes lēmumi
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Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

�� Par Ādažu novada domes 18.12.2012. lēmuma (prot. Nr. 17 § 
1.2.1.) par atļauju izstrādāt detālplānojumu nekustamajam īpa-
šumam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Ziemeļi” izvērtēšanu

Dome nolēma apturēt Ādažu novada domes 2012. gada 18. de-
cembra sēdes lēmuma Nr. 17 § 1.2.1. par nekustamā īpašuma „Zie-
meļi” detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un Ādažu novada domes 
2012. gada 18. decembra sēdes lēmuma Nr. 237 „Par darba uzde-
vuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma „Ziemeļi” detālplānojuma 
izstrādāšanai” darbību līdz brīdim, kad šai teritorijai būs stājies spē-
kā lokālplānojums. 
�� Par Ādažu novada pašvaldības 2012. gada pārskata apstipri-

nāšanu
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2012. gada 

finanšu un budžeta izpildes pārskatu pēc naudas plūsmas principa, 
tai skaitā par pamatbudžeta izpildi: ieņēmumos Ls 7’893’102,–; iz-
devumos Ls 7’225’029.

Par speciālā budžeta izpildi: ieņēmumos Ls 118’925,–; izdevu-
mos Ls 89’118.

Par ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumiem un izdevumiem: ie-
ņēmumos Ls 1’291,–; izdevumos Ls 741. 
�� Par atļauju izstrādāt lokālplānojumu nekustamajam īpašu-

mam Ādažu novadā, Baltezera ciemā, „Lībieši 3”
Uzsākt nekustamā īpašuma „Lībieši 3” (kad.apz. 8044 013 

0015) lokālplānojuma izstrādāšanu ar mērķi noteikt atļautos zemes 
izmantošanas veidus turpmākās izpētes teritorijā, paredzot nekusta-
mā īpašuma sadali divos apbūves gabalos.

Lai novērstu iespējamus formālus detālplānojuma izstrādes 
procedūras pārkāpumus tiesiski pretrunīgā situācijā, apturēt Āda-
žu novada domes 2012. gada 27. novembra sēdes lēmumu Nr.16 § 
1.1.1. par nekustamā īpašuma „Lībieši 3” detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu un Ādažu novada domes 2012. gada 27. novembra sēdes 
lēmumu Nr.  211 „Par darba uzdevuma apstiprināšanu nekustamā 
īpašuma „Lībieši 3” detālplānojuma izstrādāšanai” darbību līdz lo-
kālplānojuma nekustamā īpašuma „Lībieši 3” teritorijai spēkā stā-
šanās brīdim.
�� Par Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma Brūk-

leņu ielā 4A detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Dome nolēma
1. Apstiprināt Ādažu novada Kadagas ciema nekustamā īpašuma 

Brūkleņu ielā 4A (kad.apz. 8044 002 0291) detālplānojuma pro-
jektu.

2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši 
detālplānojumā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai, 
nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā 
izbūvējamo objektu pieņemšanas ekspluatācijā.

3. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepiecieša-
mie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un 
detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.
�� Par redakcionāliem labojumiem 26.03.2013. saistošajos no-

teikumos Nr. 8
Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu minis-

trijas vēstuli Nr.18–6/3468 par Ādažu novada domes 2013. gada 
26.marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Grozījumi Ādažu nova-
da saistošajos noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglo-
juma piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu 
novadā””, Ādažu novada dome nolēma
1. Veikt šādus Ādažu novada domes 2013. gada 26. marta saistošo 

noteikumu Nr. 8 „Grozījumi Ādažu novada saistošajos notei-
kumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojuma piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”” re-
dakcionālus labojumus:

1.1. aizstāt saistošo noteikumu izdošanas tiesiskajā pamatojumā at-
sauci uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. un 4. daļu 
ar atsauci uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 
3. un 4. daļu.

�� Par Ādažu novada pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata 
apstiprināšanu

Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības 2012. gada publisko pār-
skatu. Uzlikt par pienākumu Attīstības un informācijai daļai Ādažu 
novada pašvaldības 2012. gada publisko pārskatu publicēt Ādažu 
novada domes mājas lapā www.adazi.lv, nosūtīt elektroniski Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un izvietot tā kopiju 
publiskai pieejamībai Ādažu novada domes Informācijas centrā.
�� Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Vecgau-

jas” detālplānojuma projekta apstiprināšanu
Dome nolēma 
1. Apstiprināt Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma 

„Vecgaujas” (kad.apz. 8044 004 0522) detālplānojuma projektu.
2. Noteikt, ka detālplānojums īstenojams pa kārtām, atbilstoši 

detālplānojumā ietvertajai detālplānojuma īstenošanas kārtībai, 
nosakot, ka ēkas varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā 
izbūvējamo objektu pieņemšanas ekspluatācijā.

3. Noteikt, ka detālplānojuma īstenošanas gaitā jāveic nepiecieša-
mie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un 
detālplānojuma īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.
�� Par projektu „Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Draudzības 

ielā” un līdzekļu ieguldīšanu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā
Dome nolēma SIA „Ādažu Ūdens” realizēt projektu „Ūdensap-

gādes tīkla paplašināšana Draudzības ielā (DN 110 mm, 434 m) 
par LVL 38 626. Projekta izpildes termiņš ir 2013. gada 1. augusts. 
Ieguldīt SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā LVL 38  626,00 no 
pašvaldības speciālā budžeta līdzekļiem, pretī saņemot 38 626 ka-
pitāla daļas.
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�� Par pašvaldības noteiktajiem maksas pakalpojumiem Ādažu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā

1. Noteikt maksu par svinīgas laulību ceremonijas pakalpojumu 
sniegšanu Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā: 

Nr. PakalPojums
CeNa ls 

(Neieskaitot 
PVN) 

1.1.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Dzimtsarakstu 
nodaļas telpās, (ceremonijas sagatavošana, vadīšana, 
telpas noformējums, muzikālais pavadījums – ieraksts):

1.1.1. ja vismaz viens no laulības reģistrācijas 
pieteicējiem savu dzīvesvietu ir deklarējis Ādažu novadā 20,00

1.1.2. ja neviens no laulības reģistrācijas pieteicējiem 
savu dzīvesvietu nav deklarējis Ādažu novadā 40,00

1.2.

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana 
citā piemērotā laulības reģistrācijas vietā, kas atrodas 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā (tai skaitā, 
ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz laulības 
ceremonijas vietu un atpakaļ, dokumentu nogādāšana):

1.1.1. ja vismaz viens no laulības reģistrācijas 
pieteicējiem savu dzīvesvietu ir deklarējis Ādažu novadā 100,00

1.1.2. ja neviens no laulības reģistrācijas pieteicējiem 
savu dzīvesvietu nav deklarējis Ādažu novadā 120,00

2. Maksa par pakalpojumu pilnā apjomā iemaksājama Ādažu 
novada domes budžetā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms 
laulības ceremonijas veikšanas.

3. 1.2. punktā minētais pakalpojums ietver laulību reģistrācijas 
procedūru, bet neietver muzikālo pavadījumu, vietas noformējumu, 
iekārtošanu un citus papildus pakalpojumus.

4. No 1.1.1. punktā noteiktās maksas par laulību ceremoniju 
ir atbrīvotas personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada 

pašvaldības teritorija, kurām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir 
piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas (ģimenes) statuss, 
kuras nav savstarpēji laulātas un kurām ir kopīgs bērns (bērni). 

5. Noteikt pakalpojumu maksu Baltezera kapos:

Nr. PakalPojuma Veids
maksa ls 

(Neieskaitot 
PVN)

5.1. Par kapličas izmantošanu nelaiķa uzglabāšanai 
(par diennakti) 3.00

5.2. Par kapličas izmantošanu atvadu ceremonijai 10.00

5.3. Par kapavietas ierādīšanu jau esošajās ģimenes 
apbedījuma vietās 5.00

5.4. Par kapu rakšanas inventāra (dēļu, lāpstu, dvieļu 
u.c.) nomu 7.00

5.5. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā 
deklarēto personu apbedīšanai (3m*4m) 50.00

5.6. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā 
deklarēto personu apbedīšanai (3m*1,5m) 15.00

5.7. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto 
personu apbedīšanai (3*4m) 700.00

5.8. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu citur deklarēto 
personu apbedīšanai (3m*1,5m) 300.00

5.9.

Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Ādažu novadā 
deklarētās personas laulātā, lejupējā (bērna) un 
tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, 
kuru deklarētā dzīves vieta ir citā pašvaldībā. 

100.00

5.10. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā 
deklarēto personu apbedīšanai (3m*4m) 100.00

5.11. Par jaunas kapa vietas ierādīšanu Garkalnes novadā 
deklarēto personu apbedīšanai (3m*1,5m) 50.00

�� Dome izskatīja citus juridisko un fizisko personu iesniegumus 
un pieņēma lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lēmumu tekstu 
var iepazīties Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv. 

Ādažu NoVada domes attīstības uN iNformĀCijas daļa 
izsludiNa koNkursu „sakoPta Vide Ādažu NoVadĀ 2013”

Konkurss notiks no 17. jūnija līdz 1. oktobrim.
Konkursa mērķis radīt interesi un motivāciju novada iedzīvotā-
jos sakopt savus īpašumus un piedalīties kopējā novada teritori-
jas sakopšanā. Motivēt novada iedzīvotājus būt atbildīgiem par 
sava īpašuma sakārtošanu.

Konkursam var pieteikt fizisku un juridisku personu īpašumus, 
kas atrodas Ādažu novada administratīvajā teritorijā šādās nominā-
cijās: sakoptākais individuālais īpašums; sakoptākais daudzdzīvokļu 
māju īpašums.

Īpašumus dalībai konkursā var izvirzīt fiziskās un juridiskās per-
sonas, kā arī komisija pēc savas iniciatīvas.

Pieteikt īpašumus konkursam var līdz 14. jūnijam, iesniedzot 
rakstisku pieteikumu Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33A, Ādaži, 
Ādažu novadā, LV-2164 vai nosūtot elektroniski uz elektronisko 
pasta adresi dome@adazi.lv. 

Lai izvērtētu pieteiktos īpašumus, domes izpilddirektors ar rīko-
jumu izveido neatkarīgu konkursa rezultātu izvērtēšanas komisiju. 

Konkursa laikā komisija divas reizes veic īpašumu apskati dabā, 
iepriekš par to īpašniekus neinformējot. Pirmo reizi – no 15. jūlija 
līdz 30. jūlijam, otro reizi – no 15. septembra līdz 30. septembrim.

Konkursa žūrija ir tiesīga filmēt un fotografēt vērtējamos objek-
tus, iegūstot materiālus, fotogrāfijas izmanto noslēguma pasākumā 
un publicēšanai mēdijos

Komisija, saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, izvērtē redzēto un 
piešķir nominācijas.

Sakoptāko īpašumu īpašniekiem svinīgā pasākumā tiek pasnieg-
tas Ādažu novada domes naudas balvas katrā nominācijas grupā. Ar 
dāvanu kartes balvām katrā nominācijā apbalvo pirmo trīs vietu ie-
guvējus:1. vieta – Ls 50; 2. vieta – Ls 40; 3. vieta – Ls 30.

Informācija par konkursa rezultātiem tiek publicēta Ādažu no-
vada pašvaldības laikrakstā „Ādažu Vēstis” un interneta mājas lapā 
www.adazi.lv. Ar pilnu Nolikuma tekstu var iepazīties Ādažu nova-
da mājas lapā www.adazi.lv. 
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saistoŠie Noteikumi Nr. 8
aPstiPriNĀti Ādažu NoVada domes 26.03.2013. sĒdĒ, Protokols Nr.3 §19, ar redakCioNĀlu PreCizĒjumu 23.04.2013. Nr.91 

Grozījumi Ādažu NoVada domes 2011. Gada 22. februĀra saistoŠajos 
Noteikumos Nr. 8 „saistoŠie Noteikumi Par atVieGlojumu PieŠĶirŠaNu 

NekustamĀ īPaŠuma Nodokļa maksĀtĀjiem Ādažu NoVadĀ” 
Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas NorĀdĀmĀ iNformĀCija

1.  Projekta nepieciešamības pamato-
jums

1.1.  Likuma „Par pašvaldībām”14. panta pirmās daļas trešais punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības lemt par nodokļu lik-
mēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas. 

1.2.  Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk Likums) 5. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība var izdot saistošos 
noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Ādažu nova-
da pašvaldībā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību un nosacījumus reglamentē Ādažu novada 
domes 2011. gada 22. februāra saistošie noteikumi Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”(turpmāk Noteikumi). 

1.3.  Likuma 3. panta (12) daļa nosaka, ka šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktās likmes piemēro arī dzīvojamo māju 
palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžām (izņemot 
smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, līdz 
ar to nepieciešams precizēt Noteikumu 3.punktu.

1.4.  Nepieciešams papildināt nodokļu maksātāju kategorijas, kurām piešķirami nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi. 

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Noteikumu grozījumi paredz piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus fiziskām personām par zemi, dzīvoja-
mām mājam (to daļu) un citām ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamajām ēkām un būvēm, kas piesaistītas attiecī-
gajam zemes gabalam. 

2.2.  Noteikumi paredz, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 50 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa tiek piešķirta 
personām, kurām ir kopīgi deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns. 

3.  Informācija par plānoto projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1.  Noteikumu grozījumos paredzētā nodokļu atvieglojumu ietekme uz pašvaldības budžetu 2013. gadā tiek prognozēta 
300 Ls apmērā. 

3.2.  Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas. 
4.  Informācija par plānoto projekta ie-

tekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

4.1.  Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas personas, kuru ģime-
nē aug bērns invalīds. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1.  Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinē-
jo kārtību.

6.  Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām 6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

izdoti saskaņā likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.  panta trešo un ceturto daļu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 22. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
„3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķi-

nātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par zemi, dzīvojamo māju (tās daļu) 
un citām ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamajām ēkām un būvēm, kas pie-

saistītas zemes gabalam var tikt piešķirti šādām nodokļu maksātāju kategorijām 
šādos apmēros”.

2. Papildināt Noteikumus ar jaunu 3.3.¹ punktu:
„3.3.¹ Personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš 

ir šīs personas vai tās laulātā bērns – 50% apmērā.” 
3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Ādažu Vēstis”. 

Biedrības „Gaujas Partnerība” paziņojums

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 5. kārtu Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013.gadam pasāku-
ma „Vietējās attīstības stratēģijas” ietva-
ros apstiprinātās vietējās attīstības stratē-
ģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2013. gada 26. jūnija līdz 2013. gada 
26. jūlija, plkst. 14.00.

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais fi-
nansējums ir 25 900,56 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības 
„Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā, 

Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. ka-
binetā.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam 4. ass 413. pasākuma „Lau-
ku ekonomikas dažādošana un dzīves 
kvalitātes veicināšana vietējo attīstību 
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Biedrības „Gaujas Partnerība” paziņojums

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 5. kārtu Rīcības program-
mas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbal-
sta ieviešanai Latvijā 2007.–2013. gadam 
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” ietvaros apstiprinātās vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
no 2013. gada 26. jūnija līdz 2013. gada 
26. jūlijam, plkst. 14.00.

Ceturtajā kārtā pieejamais publiskais fi-
nansējums ir 17 525,96 LVL.

Projektu iesniegumi jāiesniedz Biedrības 
„Gaujas Partnerība” birojā Ādažu novadā, 
Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. ka-
binetā.

Projektu iesniegumu pieņemšana no-
tiks Rīcības programmas Eiropas Ziv-
saimniecības fonda atbalsta ieviešanai 
Latvijā pasākuma „Teritorijas attīstības 
stratēģiju īstenošana” 2009.–2013. ga-
dam ietvaros šādām aktivitātēm un rī-
cībām:

Aktivitātes „Ciematu, kuros veic ziv-
saimniecības darbības, atjaunošana un attīs-
tība” ietvaros šādai rīcībai:

2.1. rīcība „Sporta, kultūras, izglītojo-
šo, atpūtas un citu brīvā laika pavadīšanas 
aktivitāšu un īstenošanas vietu attīstība, 
izveide un labiekārtošana, to pieejamī-
bas un informācijas nodrošināšana, t.sk., 
nepieciešamās infrastruktūras nodrošinā-
šana, teritorijas labiekārtošana un visu 
iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī 
starptautiskā mērogā), dabas resursu sa-
glabāšana, sakopšana un aizsardzība”, pie-
ejamais finansējums 17 525,96 LVL

Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var 
iepazīties un projektu iesniegumus var 
iesniegt biedrībā „Gaujas Partnerība”, 
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 
2.  stāvā, 240. kabinetā, Lauku atbalsta 
dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv, Ādažu 
novada domes mājas lapā www.adazi.lv un 
biedrības „Gaujas Partnerība” mājas lapā 
www.gaujaspartneriba.lv. Kontaktperso-
nas: EZF admi ni stratīvā vadītāja Ineta 

Martuzāne (tālrunis: 29254554, e-pasts: 
legendagold@apollo.lv), EZF finanšu va-
dītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978, 
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).

Projekta iesniegumu elektroniska do-
kumenta formā, parakstītu ar elektronisko 
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 
Elektronisko dokumentu likumā noteik-
tā kārtībā var iesniegt sūtot uz e-pastu: 
lad@lad.gov.lv .

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības 
vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifis-
kajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, pie-
šķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā 
noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = 
„neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierino-
ši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki 
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, 
priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, 
kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši 
vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpa-
šajam kritērijam. Minimālais punktu skaits, 
lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu – 
16 punkti. 

stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros 
šādām aktivitātēm un rīcībām

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un pro grammu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitā-
šu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, 
kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita 
brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādo-
šanai vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādai 
rīcībai:

1.1. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmā-
cībai, izglītošanai un jaunu iemaņu iegūša-
nai, kā arī kultūrizglītības apgūšanai ne-
pieciešamo materiālo resursu pieejamībai 
visiem cilvēkiem neatkarīgi no tā, kādas ir 
viņu spējas, vajadzības un sociālais, fizis-
kais, garīgais stāvoklis”, pieejamais finansē-
jums 6036,93 LVL

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks 
Lauku attīstības programmas 2007.–2013.
gadam 3. ass 411. pasākuma „Konkurēt-
spējas veicināšana vietējo attīstības stratē-
ģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām 
aktivitātēm un rīcībām:

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un programmu 
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un in-
frastruktūras izveide lauksaimniecības pro-

duktu ražošanai un pirmapstrādei, ieskaitot 
pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā 
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņe-
mot zemenes) stādu iegāde, stādījumu balstu 
sistēmu, žogu, žogu balstu iegāde, uzstādīša-
na un stādījumu ierīkošana” ietvaros šādai 
rīcībai:

3.4. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmapstrādei, kā 
arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu stā-
du iegāde, stādījumu balstu sistēmu, žogu, 
žogu balstu iegāde, uzstādīšana un stādī-
jumu ierīkošana”, pieejamais finansējums 
13 858,94 LVL

Aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju-
ma, informācijas tehnoloģiju un program-
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana 
un infrastruktūras izveide lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas 
apstākļos, ieskaitot pašu saražotās produkci-
jas iepakošanai” ietvaros šādai rīcībai:

3.5. rīcība „Atbalsts lauksaimniecības 
produktu pārstrādei un pirmapstrādei 
mājas apstākļos”, pieejamais finansējums 
6 004,68 LVL 

Ar „Vietējās attīstības stratēģiju” var iepa-
zīties un projekta iesniegumus var iesniegt 
biedrībā „Gaujas Partnerība”, Ādažu nova-
dā, Ādažos, Gaujas ielā 33A, 2. stāvā, 240. 

kabinetā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā 
www.lad.gov.lv, Ādažu novada domes mājas 
lapā www.adazi.lv un biedrības „Gaujas Partne-
rība” mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv. Kon-
taktpersonas: ELFLA administratīvā vadītāja 
Gunta Dundure (tālrunis: 67996086, e-pasts: 
gunta.dundure@adazi.lv), ELFLA fi nanšu 
vadītājs Jānis Pērkons (tālrunis: 26474978, 
e-pasts: gaujaspartneriba@inbox.lv).

Projekta iesniegumu elektroniska do-
kumenta formā, parakstītu ar elektronisko 
parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu 
Elektronisko dokumentu likumā noteik-
tā kārtībā, var iesniegt sūtot uz e-pastu: 
lad@lad.gov.lv .

Iesniegto projektu iesniegumu atbilstības 
vērtēšana atbilstoši vispārējiem un specifis-
kajiem vērtēšanas kritērijiem notiek, pie-
šķirot katrā atbilstības vērtēšanas kritērijā 
noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = 
„neatbilst”; 0,5 = „vāji”; 1,0 = „apmierino-
ši”; 1,5 = „labi”; 2 = „ļoti labi”). Ja vairāki 
projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, 
priekšroka tiek dota atbalsta pretendentam, 
kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši 
vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam īpa-
šajam kritērijam. Minimālais punktu skaits, 
lai par projektu sniegtu pozitīvu atzinumu – 
16 punkti. 
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2013. Gada 1. jūNija PaŠValdību VĒlĒŠaNĀm reģistrĒtie 
dePutĀtu kaNdidĀtu saraksti Ādažu NoVadĀ

Publicējam deputātu kandidātu sarakstus Ādažu novadā to izlozes secībā
zaļo uN zemNieku saVieNība

Nr.  VĀrds, uzVĀrds
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1. Māris Sprindžuks 1971 Augstākā

2. Edmunds Plūmīte 1971 Augstākā

3. Zigurds Blūzmanis 1961 Augstākā

4. Uģis Dambis 1969 Vidējā

5. Ivars Sīmanis 1958 Augstākā

6. Armands Možeiko 1969 Augstākā

7. Sandra Bukovska 1975 Augstākā

8. Mārtiņš Martinsons 1985 Augstākā

9. Gita Zariņa 1969 Vidējā

10. Evita Fedoreka 1977 Augstākā

11. Edvīns Šēpers 1956 Augstākā

12. Kristīne Voitova 1984 Augstākā

13. Odeta Induse 1970 Augstākā

14. Vairis Aldis Štrauss 1943 Augstākā

15. Pēteris Kalniņš 1964 Vidējā

16. Jānis Jakaitis 1974 Vidējā

17. Māra Pļaviņa 1951 Vidējā

18. Velta Breidaka 1958 Vidējā

Priekšvēlēšanu programma 
„Laiks pārmaiņām Ādažos – par atbildīgu un profe-

sionālu pārvaldi”

Laba pārvaldība
1. Panāksim Ādažu novada domē loģisku, saprotamu 
un caurredzamu lēmumu pieņemšanu. Padarīsim domes 
sēžu dienaskārtību publisku un pieejamu. Tikai aktīvi uz-
klausot iedzīvotāju un uzņēmēju viedokli mēs uzlabosim 
domes darba kvalitāti.
2. Domes izpildvarai jākalpo sabiedrības interesēm. Pa-
nāksim, lai domes speciālistu un pašvaldības administra-
tīvie pakalpojumi apmeklētājiem būtu pieejami vienuviet. 
Izveidosim Klientu apkalpošanas centru.
3. Stabilizēsim finanšu situāciju, samērojot pašvaldības 
tēriņus ar ieņēmumiem, atgūsim saimniecisko rīcībspēju 
savā novadā.

Uzņēmējdarbība, infrastruktūra un laba dzīves vide. 
4. Uzlabosim ielu segumu ne tikai Ādažu galvenajām 
ielām, bet arī šķērsielām.
5. Padarīsim vizuāli pievilcīgus Ādažu ciematu centrus. 
Uzlabosim labiekārtojumu. Izbūvēsim gājēju celiņus un 
lietus notekūdeņu kanalizāciju.
6. Sniegsim nekustamā īpašumu nodokļa atvieglojumus 
personām, kas pašvaldības vietā ieguldījuši līdzekļus pub-

liskajā infrastruktūrā – ceļos, komunikācijās un atpūtas 
zonās.
7. Uzlabosim sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām, apvie-
nojot resursus kopīgu projektu attīstībā. 
8. Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas ietvaros izveido-
sim veloceliņu no Ādažu kultūras un izglītības centra līdz 
Carnikavas pludmalei. Sadarbosimies ar Garkalnes novadu 
veloceliņa izbūvei līdz Berģiem.
9. Uzlabosim uzņēmējdarbības vidi Ādažos, veicināsim 
rūpniecības attīstību un darbavietu veidošanos.
10. Attīstīsim Eimuru–Lavera poldera teritorijas. Radīsim 
priekšnoteikumus industriālās zonas attīstībai – asfaltētu 
ceļu līdz Garciemam, ierīkosim ūdensvada un kanalizācijas 
sistēmas.
11. Būvēsim drošu Rīgas–Tallinas šosejas gājēju pārvadu 
uz Stapriņu ciemu pie Mežvairogu ielas.
12. Sadarbībā ar NBS uzlabosim informācijas apmaiņu 
par poligona publiskās teritorijas pieejamību sportam un 
aktīvai atpūtai. 

Sociālais atbalsts
13. Veicināsim sociālās aprūpes centra izveidošanu, ne-
ļausim vecākā gada gājuma ļaudīm palikt vientuļiem un 
bez aprūpes. Veidosim saieta namu, kur satikties un palī-
dzēt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, trūcīgajiem un vien-
tuļajiem. Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, skautu un 
gaidu darbību, ar mērķi palīdzēt veciem ļaudīm. Ādažiem 
jākalpo visām paaudzēm!
14. Atjaunosim tradīciju domes vārdā sveikt vecos ļaudis 
dzimšanas dienā.
15. Sākumskolas skolēniem apmaksāsim brīvpusdienas.

Mūsu bērni, izglītība, kultūra, sports
16. Panāksim bērnudārzu rindas samazinājumu. Nodroši-
nāsim vienlīdzīgu finansiālo atbalstu pirmsskolas vecuma 
bērniem kā pašvaldības, tā privātajās Pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs, kā arī ģimenes aprūpes gadījumos.
17. Risināsim profesionālās izglītības iespējas Ādažu vi-
dusskolā. 
18. Pabeigsim sporta stadiona būvniecību pie skolas.
19. Atjaunosim bezmaksas saviesīgo un kultūras pasāku-
mu tradīcijas ģimenēm svētku reizēs. 
20. Atbalstīsim un padarīsim pieejamas brīvā laika pava-
dīšanas aktivitātes – sporta nodarbības, bērnu nometņu 
rīkošanu vasaras mēnešos. Izveidosim sporta inventāra 
nomu skolā. Radīsim jauniešiem pulcēšanās vietas. 
21. Atbalstīsim sporta un bērnu laukumu izbūvi visos 
Ādažu novada ciemos. Ierīkosim trases nūjošanai, skrieša-
nai, velobraukšanai un slēpošanai. 
22. Nodrošināsim labiekārtojumu publiskajām peldvie-
tām pie Baltezeriem.

Komunālie pakalpojumi un energoefektivitātes jautājumi
23. Sniegsim atbalstu daudzdzīvokļu māju siltināšanā 
energoaudita veikšanai. Katrai mājai finansēsim projekta 

vadītāja pakalpojumu, kurš koordinēs iedzīvotāju ieceres 
īstenošanu.
24. Atbalstīsim alternatīvās enerģijas ieviešanas projektus 
daudzdzīvokļu māju apkurei un ielu apgaismojumam. Sa-
mazināsim siltumenerģijas izmaksas novada ciemos.
25. Pilnveidosim atkritumu saimniecību – izveidosim 
lielgabarīta atkritumu un nolietotās elektrotehnikas pie-
ņemšanas punktus.
26. Atbalstīsim dzīvokļu īpašnieku biedrību veidošanos.

Drošība
27. Nodrošināsim skolnieku nokļūšanu Ādažu perifērijā 
pēc skolas vai vakara nodarbībām ar domes apmaksātu 
transportu. Atrisināsim problēmas ar privātā transporta 
loģistiku skolas autostāvvietā.
28. Nodrošināsim ielu apgaismojumu diennakts tumšajās 
stundās.
29. Uzlabosim pašvaldības policijas rīcībspēju un reaģēša-
nas ātrumu.
30. Ierīkosim videonovērošanas sistēmu, kas sasaistīta ar 
Pašvaldības policijas tīklu.

Partija „VieNotība”

Nr.  VĀrds, uzVĀrds
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1. Mareks Joniškāns 1975 Vidējā 

2. Ilze Pētersone 1980 Augstākā 

3. Beata Graudiņa 1970 Augstākā

4. Edmunds Garančs 1978 Augstākā

5. Edgars Verners 1949 Augstākā

6. Normunds Zviedris 1969 Augstākā

7. Dace Hartmane 1983 Augstākā

8. Uldis Rubezis 1945 Augstākā

9. Indra Kārkliņa 1977 Augstākā

10. Jānis Popovs 1963 Vidējā

11. Kristīne Kalēja 1974 Augstākā

12. Didzis Gailis 1968 Augstākā

13. Ojārs Jansons 1962 Vidējā

14. Inga Urbanoviča 1959 Augstākā

15. Vita Kvašņova 1979 Augstākā

Priekšvēlēšanu programma 
„Vienotība” ir kuplākā un saliedētākā Latvijas partija. Roku 
rokā ar Ministru prezidentu, Saeimas priekšsēdētāju, mi-
nistriem, Eiropas Parlamenta un Saeimas deputātiem strā-
dā mūsu cilvēki lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. Visi kopā 
mēs panāksim, ģimeņu labklājības pieaugumu, kvalitatīvu 
izglītību mūsu bērniem, caurspīdīgu novada pārvaldību 
un finanšu neatkarības un maksātspējas atjaunošanu.
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1. Labklājīga ģimene
Ģimene un tās labklājība ir vissvarīgākā, tāpēc galvenais 
mūsu uzdevums būs atvieglot vecāku ar bērniem ikdienu. 
Šī mērķa sasniegšanai apņemamies:
1) Līdz 2013. gada 1. oktobrim uzlabot esošās bērnudār-
zu rindas uzskaiti, atspoguļojot plānoto bērna uzņemša-
nas laiku.
2) Līdz 2014. gada 1. janvārim kopā ar pašvaldības un 
privātajiem bērnudārziem izstrādāt stratēģiju rindas likvi-
dēšanai līdz 2016.gadam.
3) Līdz 2014. gada 1. janvārim nodrošināt principa „nau-
da seko bērnam” ieviešanu, kur pašvaldības finansējums 
par viena bērna uzturēšanos bērnudārzā sekos bērnam uz 
vecāku izvēlēto pirmsskolas izglītības iestādi.
4) Līdz 2014. gada 1. septembrim izveidot Jauniešu 
un ģimenes centru, kurā būs pieejamas dažādas ak-
tivitātes brīvā laika aizpildīšanai, kā arī organizētas 
dažādai tematikai veltītas vasaras nometnes Ādažu 
novada teritorijā.
5) Attīstīt un izveidot visu vecumu cilvēkiem izmantoja-
mu sporta un veselīga dzīvesveida uzturēšanai nepiecie-
šamo infrastruktūru.

2. Izglītība
Ādažos atrodas viena no lielākajām mācību iestādēm Pie-
rīgas reģionā. Lai uzlabotu pašvaldības izpildvaras atbildī-
bu un sadarbību ar Ādažu vidusskolu, mēs apņemamies:
1) Stiprināt sadarbību starp skolu un pašvaldības iz-
pildvaru, ieceļot domes izpilddirektoru tieši atbildīgu par 
skolas jautājumu risināšanu;
2) Līdz 2014. gada 1. janvārim kopā ar skolas vadību 
aktualizēt vidusskolas stratēģiskā attīstības plāna izstrādi 
un izstrādāt veicamo darbu budžetu un grafiku.
3) Ar 2014. gada 1. janvāri nodrošināt bezmaksas karje-
ras konsultanta pakalpojumus Ādažu vidusskolas audzēk-
ņiem un novada iedzīvotājiem.
4) Ar 2013. gada 1. septembri sakārtot iespēju visiem 
Ādažu novada iedzīvotāju bērniem no rītiem nokļūt līdz 
skolai ar pašvaldības nodrošinātu transportu, kā arī no-
drošināt iespēju skolēniem pārvietoties novada teritorijā 
neierobežotu reižu skaitu dienā.
5) Ar 2013. gada 1. septembri nodrošināt transportu vis-
maz vienai klases mācību ekskursijai mācību gadā katrai 
klasei.

3. Labāka pašvaldības pakalpojumu un finanšu pārvaldība
Ādažu novads ir vienīgā pašvaldība Latvijā, kas nepro-
fesionālās finanšu pārvaldības rezultātā nonākusi līdz 
maksātnespējai. Lai atgūtu novada domes kontroli pār 
finansēm un attīstītu novadu, mēs apņemamies:
1) Līdz 2015. gada 1. janvārim pārfinansēt pašvaldības 
aizņēmumu Valsts kasē, atgūstot kontroli pār novada fi-
nanšu resursiem.
2) Mazināt birokrātiju pašvaldības publisko pakalpojumu 
saņemšanai, ieviešot vienas pieturas aģentūras principu.
3) Līdz 2014. gada 1. janvārim izstrādāt Ādažu novada 
ielu un ceļu uzlabošanas un attīstības plānu, norādot vei-
camos darbus un plānotos izpildes termiņus.
4) Līdz 2014. gada janvārim uzlabot novada domes 
darbības caurspīdīgumu, ieviešot domes sēžu interneta 
tiešraides, kā arī reizi ceturksnī publiskot informāciju par 
aktuālo domes budžeta stāvokli.

5) Izveidot iespēju iedzīvotājiem Ādažu novada mājas 
lapā operatīvi komentēt Ādažu novada domes lēmumus 
un tās projektus.
6) Attīstīt iespēju iedzīvotājiem saņemt pašvaldības pa-
kalpojums attālināti, izmantojot e–risinājumus.
7) Iedzīvotājiem pieejamā veidā (e–pasti, plakāti veika-
los) uzlabot veidu, kādā tiek sniegta informācija par nozī-
mīgas būvniecības vai infrastruktūras projekta uzsākšanu 
novadā.
8) Līdz 2014. gada 1. janvārim izveidot ES struktūrfondu 
projektu ieviešanas speciālista amata vietu, lai veicinātu 
Ādažu aktīvu līdzdarbību fondu apguvē.

4. Sociālā palīdzība un iedzīvotāju materiālās situācijas 
uzlabošana
Katras pašvaldības viens no būtiskākajiem uzdevu-
miem ir sniegt sociālās palīdzības pakalpojumus 
saviem iedzīvotājiem, kā arī iespēju robežās veicināt 
sociālo vienlīdzību. 
Mēs apņemamies:
1) Līdz 2013. gada 1. septembrim noteikt PSIA 
“Ādažu namsaimnieks” izstrādāt rīcības plānu apku-
res tarifu mazināšanai un ēku siltināšanai līdz 2018. 
gadam.
2) Iesaistīt jauniešus brīvprātīgajā darbā, nodrošinot 
brīvā laika pavadīšanas iespējas un stiprinot saiti starp 
dažādām paaudzēm. 
3) Līdz 2015. gada 1. janvārim attīstīt modernu un ie-
dzīvotājiem pieejamu sociālo dienestu, uzsvaru liekot uz 
aprūpes iespējām mājās.

 „sadarbība”
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1. Vitālijs Komars 1982 Augstākā

2. Artis Brūvers 1982 Vidējā

3. Ojārs Retigs 1957 Augstākā

4. Jānis Veibergs 1982 Augstākā

5. Raimonds Butkāns 1983 Augstākā

6. Aivis Lonskis 1984 Augstākā

7. Raimonds Palms 1975 Vidējā

8. Ēriks Gusevs 1984 Augstākā

9. Elīna Zīlīte 1982 Augstākā

10. Raimonds Eglīte 1960 Vidējā

11. Kārlis Virza 1989 Vidējā

12. Ēriks Drīliņš 1936 Augstākā

13. Anrijs Zēbergs 1955 Augstākā

14. Olga Komare 1981 Augstākā

Priekšvēlēšanu programma 
Mēs – ādažnieki, sava novada un Latvijas valsts patrioti – 
esam apvienojuši profesionālās zināšanas un prasmes ko-
pīgai Ādažu novada ilgtermiņa attīstībai.
Mūsu mērķis – ikviena novada iedzīvotāja sociālā un 
ekonomiskā izaugsme –labklājības attīstītā, finanšu in-
vestīciju bagātā un drošā vidē.

Mūsu darbības uzdevums – atbilstoši iedzīvotāju 
un uzņēmēju interesēm, godprātīgi un pēc labākās 
sirdsapziņas kalpot novada iedzīvotājiem, nodrošinot 
novada attīstību, garantējot finanšu stabilitāti un vei-
cinot labklājību.
Mūsu darbības pamatprincipi: godīgums, atklātība un 
caurskatāma lēmumu pieņemšana
Mūsu darbi 2013 – 2017:
Pirmie soļi:
– Atbilstoši novada attīstības interesēm, uzlabot Ādažu 
novada domes un kapitālsabiedrību iedzīvotājiem snieg-
to pakalpojumu kvalitāti;
– Uzlabot sadarbību ar nozaru ministrijām, lai novada 
ilgtspējīgai attīstībai maksimāli piesaistītu Eiropas Savie-
nības struktūrfondu līdzekļus. 
Mūsu prioritātes:
– Infrastruktūra: 
 Novada ceļu un ielu, tai skaitā privātmāju sektorā, 
kvalitātes uzlabošana; 
 Veloceliņu un gājēju ietvju izveidošana un labiekārto-
šana;
 Ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sistē-
mas modernizēšana;
 Sabiedriskā transporta pakalpojumu kvalitātes uzla-
bošana;
 Satiksmes drošības uzlabošana autoceļa A1 šķērso-
šanai, gājēju pārejas (tilts vai tunelis) izbūve Ādaži–
Stapriņi; 
 Novada ielu apgaismojuma sistēmas modernizēša-
na; 
– Apkārtējās vides uzlabošana: 
 Daudzdzīvokļu māju renovācija;
 Jaunu laukumu izbūve bērnu un jauniešu aktīvai at-
pūtai;
 Publiski pieejamo pludmaļu labiekārtošana, uzlabo-
šana un uzturēšana;
 Jaunu pastaigu parku izveidošana;
 Suņu pastaigu laukumu izveidošana;
 Bīstamo ēku jeb „graustu” likvidēšana;
 Gaujas–Baltezera kanāla atjaunošana. 
– Izglītība:
 Uzlabot bezmaksas izglītības kvalitāti (skolas formu, 
mācību līdzekļu līdzfinansēšana).
– Sports, kultūra, aktīvā atpūta:
 Kultūras, sporta un aktīvās atpūtas gada kalendāra 
izveidošana, popularizēšana;
 Latvijas mēroga sporta pasākumu piesaiste vasaras 
un ziemas sezonā;
 Latvijas mēroga kultūras festivālu piesaiste vasaras 
sezonā; 
 Ģimenes sporta un aktīvās atpūtas pasākumu veici-
nāšana;
 Jauniešu un bērnu sporta, un ārpusskolas aktivitāšu 
veicināšana, popularizēšana un atbalstīšana; 
 Ādažu novada profesionālo sportistu atbalstīšana;
 Ādažu kultūras centra attīstīšana reģionālā kultūras 
centra līmenī.
Sociālie jautājumi:
 Palielināt finansējumu pirmsskolas izglītībai, nodroši-
nāt visiem novada bērniem pirmsskolas izglītības pieeja-
mību;
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 Nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošana 
daudzbērnu ģimenēm, jaunajām ģimenēm ar bērniem; 

 Braukšanas maksas atvieglojumi pensionāriem sabied-
riskajā transportā novada teritorijā;

– Uzņēmējdarbības vide:
 Investoru un investīciju piesaiste;
 Pašvaldības aktīva iesaistīšanās investīciju projektu 
realizēšanā;
 Birokrātijas mazināšana, atbalsts un palīdzība pie pro-
jektu saskaņošanas; 
 Nodokļu politikas pilnveidošana, nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu noteikšana.
Ādažu novads, kas savtīgu personu un politiķu tuvredzības 
rezultātā ir zaudējis izcilības spožumu, ir pelnījis to atgūt. 
Mēs gribam, profesionāli un mērķtiecīgi strādājot, nodro-
šināt, lai ikviens no Jums lepotos, ka esat mūsdienīgi at-
tīstīta, ģimenēm draudzīga, senioriem sociāli labvēlīga un 
uzņēmējdarbībai piemērota novada iedzīvotāji. Mēs zinām, 
kā Ādažu novadā, iespējams veiksmīgi attīstīt uzņēmējdar-
bību, piesaistot investīcijas, attīstot ražošanu un nodrošinot 
darba vietas. Mūsu kompetences un enerģija būs virzīta uz 
līdzsvarotu, bet visaptverošu novada izaugsmi.

PolitiskĀ Partija  
„reģioNu aliaNse”
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1. Juris Krūze 1975 Augstākā

2. Kerola Dāvidsone 1964 Augstākā

3. Liāna Pumpure 1962 Augstākā

4. Jānis Ruks 1963 Augstākā

5. Valērijs Bulāns 1960 Augstākā

6. Pēteris Balzāns 1947 Vidējā

7. Druvis Kleins 1972 Augstākā

8. Pēteris Pultraks 1961 Augstākā

9. Halfors Krasts 1953 Augstākā

10. Juris Mārtiņsons 1977 Augstākā

11. Ernests Dreimanis 1980 Augstākā

12. Linda Tiļuga 1966 Augstākā

13. Renārs Avetisjans 1978 Vidējā

14. Andrejs Červinskis 1945 Augstākā

15. Ivars Rupšenieks 1974 Vidējā

16. Jānis Neilands 1961 Augstākā

17. Lotārs Kulless 1972 Augstākā

18. Jānis Duks 1965 Augstākā

Priekšvēlēšanu programma 
Partija Reģionu Alianse par svarīgāko uzskata mūsu nova-
da cilvēkus – viņu vajadzības un intereses, ģimeni, darbu 
un atpūtu.
Mūsu partijas galvenie uzdevumi ir: 
• veidot tādu vidi, lai novadā ienāktu jauni uzņēmēji, 
radot darbavietas un sniedzot atbalstu strādājošajiem;
• turpināt rūpēties par sociālo drošību sabiedrības vis-
vairāk neaizsargātajām grupām;

• sniegt atbalstu grūtībās nonākušajiem;
• turpināt uzsākto darbu novada infrastruktūras sakārto-
šanā.
Mēs solām tikai konkrētu, godīgu un mērķtiecīgu darbu, 
nodrošinot novada iedzīvotājiem pakalpojumu kvalitāti un 
pieejamību pašvaldībā un tās iestādēs.

Sociālā drošība un palīdzība
Turpināsim nodrošināt materiālo palīdzību trūcīgiem un 
maznodrošinātiem iedzīvotājiem, ģimenēm ar bērniem, 
invalīdiem, politiski represētajiem, pensionāriem. 
Nodrošināsim maznodrošināto ģimeņu bērniem brīvpus-
dienas Ādažu vidusskolā un bērnudārzos, kā arī atlaides 
Mākslas un mūzikas skolā.
Atbalstīsim pieaugušo mūžizglītības iespējas, pensionāru 
un invalīdu sabiedrisko dzīvi.
Izstrādāsim un īstenosim sociālās aizsardzības program-
mas, koncentrējot resursus uz visneaizsargātākajām iedzī-
votāju grupām. 
Radīsim iespēju strādāt pagaidu algotu darbu. 
Veidosim sociālo pakalpojumu centru, paplašinot esošo 
pakalpojumu klāstu.
Atjaunosim apsveikumus jubilejās senioriem.
Atjaunosim apbedīšanas pabalstu.
Nodrošināsim bezmaksas sabiedrisko transportu pensio-
nāriem un skolēniem Ādažu novada teritorijā.

Veselības aprūpe
Turpināsim atbalstīt ģimenes ārstu sekmīgu darbību no-
vadā.
Nodrošināsim iespēju izmantot speciālistu pakalpojumus 
un diagnostikas kabinetu darbību poliklīnikā.
Pilnveidosim veselības aprūpes pakalpojumus mājās.
Palielināsim veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 
Ādažu slimnīcas dienas stacionārā.

Uzņēmējdarbības atbalsts
Izveidosim uzņēmējdarbības un nodarbinātības atbalsta 
centru.
Veicināsim vietējo uzņēmumu attīstību un popularizēšanu, 
organizējot kontaktbiržas.
Pilnveidosim atvieglojumu sistēmu publisko komunikāciju 
izbūvei investoru piesaistes veicināšanai.
Atvieglosim komunikāciju ar pašvaldību, mazinot birokrā-
tisko slogu novada iestāžu un institūciju darbībā.
Labiekārtosim Ādažu publiskās tirdzniecības vietas.

 Izglītība, kultūra, sports, reliģija
Turpināsim līdzfinansēt novada bērnu izglītību privātajās 
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Strādāsim pie jauniešu centra izveides.
Nodrošināsim profesionālās izglītības ieguves iespējas 
Ādažu novadā.
Nodrošināsim Ādažu vidusskolu ar autobusu.
Atbalstīsim alternatīvās izglītības iespējas Ādažu Brīvajā 
Valdorfa skolā.
Nodrošināsim kvalitatīvu kultūras pakalpojumu pieejamī-
bu un kultūrvidi.
Veicināsim sabiedrības integrāciju, atbalstot latviešu valo-
das apguvi cittautiešiem.

Turpināsim atbalstīt Bērnu un Jaunatnes Sporta Skolu, tau-
tas sportu un sporta dzīvi novadā.
Atbalstīsim Ādažu–Baltezera un Garkalnes baznīcu drau-
dzes.

Sabiedriskā drošība
Sakārtosim transporta plūsmu pie Ādažu vidusskolas.
Uzstādīsim video novērošanas kameras sabiedriskās kārtī-
bas uzraudzībai novadā.
Modernizēsim Pašvaldības policijas materiāli tehnisko bāzi.
Atjaunosim ugunsdzēsības depo darbību Ādažu novadā.
Uzlabosim sadarbību ar Ādažu poligona atbildīgajām 
personām par teritorijas pieejamību no armijas mācībām 
brīvajā laikā.

Komunālā saimniecība, vides aizsardzība
Izstrādāsim novada siltuma apgādes stratēģiju siltumener-
ģijas izmaksu samazināšanai. 
Motivēsim iedzīvotājus veikt ēku energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumus. 
Labiekārtosim, kopsim un apzaļumosim novada publisko 
teritoriju.
Izveidosim atkritumu šķirošanas laukumus.
Samazināsim ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izbūves 
izmaksas par 50%.
Rekultivēsim Kadagas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu te-
ritorijas. 

Projekti 
Pārņemsim no Latvijas Valsts Ceļiem un sakārtosim Gaujas 
ielas posmu no Rīgas gatves līdz Attekas ielai. 
Renovēsim ceļu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai.
Izbūvēsim ietvi Gaujas ielā ar apgaismojumu posmā no 
Podniekiem līdz Ādažu vidusskolai.
Panāksim gājēju pārejas/tuneļa izveidi uz A1 ceļa pie pag-
rieziena uz kokaudzētavu Baltezers.
Piesaistīsim ES struktūrfondu līdzekļus ūdens un kanalizā-
cijas tīklu izbūvei Garkalnē, Baltezerā, Stapriņos un Alderos.

 Uzskatām, ka tikai informēta sabiedrība var aktīvi līdzdar-
boties novada dzīves veidošanā, tāpēc padarīsim laikrakstu 
Ādažu Vēstis par kvalitatīvu un aktuālu novada jaunumu 
aptverošu izdevumu un uzlabosim interneta mājas lapas 
www.adazi.lv darbu.
 KOPĀ MĒS VARAM!

Politisko Partiju aPVieNība  
„saskaņas CeNtrs”
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1. Juris Antonovs 1957 Augstākā

2.
Karina 
Tinamagomedova

1988 Augstākā

3. Mārtiņš Tūters 1976 Vidējā

4. Vitālijs Klebeko 1979 Augstākā

5. Irina Ņesterova 1972 Pamatizglītība
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Priekšvēlēšanu programma 
Mēs, politiskā apvienība „Saskaņas centrs”, uzskatām, ka 
Latvijai ir nepieciešama politika, kas balstās uz sociālde-
mokrātiskām pamatvērtībām, kas ļaus izveidot labklājības 
sabiedrību. Cilvēki ir noguruši no valsts sociālās un eko-
nomiskās bezatbildības. Šobrīd, mums ir jāpārveido savu 
valsti un jāizlabo kļūdas, kuras jau ir pieļautas. Mums tas 
jāsāk ar pašvaldībām, un tas jādara jau šobrīd.

ĀDAŽU iedzīvotājiem
Mēs atbalstām prognozējamu sociālu valsti, kas apkaro 
nabadzību, rada cilvēkiem vienādas pašnoteikšanās ie-
spējas veidojot savu dzīvi, nodrošina taisnīgu līdzdalību 
un uzticami aizsargā pret lielajiem dzīves riskiem. 
Šajā ekonomiski smagajā laikā pašvaldībai ir pienākums 
atrast iespēju atbalstīt vājākās sociālās grupas – pensio-
nārus, invalīdus, daudzbērnu ģimenes. Ir jāaizmirst par 
nesamērīgiem ikdienas tēriņiem, bet jau šodien jāmeklē 
nauda, lai sniegtu sociālo atbalstu tam, kuram ir grūtības. 
Tas nedrīkst būt nosprausts mērķis, tam jābūt – pašval-
dības pienākumam šodien. Sociālai palīdzībai ir jābūt 
vienkāršai un efektīvai. Mūsu novadā ir izdevumu jomas, 
kurām jāpaliek absolūti prioritārām jau šodien. Tā ir soci-
ālā palīdzība pašvaldību iedzīvotājiem, izdevumi skolām 
un bērnudārziem, kā arī drošībai. Mēs veidosim sociāli 
atbildīgu budžetu turoties šiem pamatprincipiem. 

Pašvaldības un Eiropas Savienība – mums
Dalība Eiropas Savienībā nozīmē ne tikai pienākumus, bet 
arī sniedz tiesības uz atbalstu. Pašvaldībām maksimāli 
jāizmanto līdzekļi, kas ir pieejami ES fondos pašvaldību 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai. Mēs zinām kā 
šo naudu apgūt un tam tā ir viena no mūsu prioritātēm. 
Izmantojot ES līdzfinansējumu mums rodas papildus ie-
spēja risināt un atbalstīt sociālus jautājumus. Mēs zinam, 
kā piesaistīt ES fondus jaunu uzņēmumu izveidei novadā, 
kas ļautu izveidot jaunas darba vietas.

Biznesam – atvērtība un atbalsts
Mēs uzskatam, ka pašvaldībai ir jāpalīdz un jāatbalsta 
novada uzņēmēji, nevis jāuztur apgrūtinoši birokrātiskie 
un administratīvie šķēršļi. Pašvaldībai ir jāstrādā efektīvi 
un caurspīdīgi, uzņēmējiem samazinot nepieciešamo 
saskaņošanas birokrātijas procesu samazinot līdz mini-
mumam. Atbalstot ES fondu apguvi novada uzņēmējiem 
un apgūstot pašvaldībām paredzēto finansējumu jāpa-
līdz uzņēmējiem radīt darbavietas un biznesam nopelnīt 
naudu. Aktīvi strādājot pašvaldībai ar uzņēmējiem mēs 
varam iegūt līdzvērtīgu Ādažu novada ekonomisko au-
toritāti kāda tā bijusi vēsturiski, tāpēc ļausim jauniem 
komersantiem reālizēt savas idējas, kas droši vien jau 
tuvakajā laikā ļaus padarīt mūsu nakotni kaut nedaudz 
bet tomēr labāku. Skatoties kopā uz priekšu un strādājot 
kopā – mēs varam sasniegt daudz, kļūstot stipri katrs un 
kopā viss novads.

Saskaņa – kopā par saliedētību 
Pašvaldībām jākļūst par nacionālās saskaņas politikas pie-
mēru valstī. Visu cilvēku kopīgam darbam savas pašvaldī-
bas labā neatkarīgi no nacionālās piederības un dzimtās 
valodas jākļūst par pamatu sabiedrības saliedēšanai. Stin-

gri turoties pie šīm pamatvērtībām mēs spēsim saliedēt 
sabiedrību.

Kopā mēs varam visu – mums tikai tas jādara ar kopīgu 
mērķi.

NaCioNĀlĀ aPVieNība  
„Visu latVijai!” – „tĒVzemei  
uN brīVībai/lNNk”

Nr.  VĀrds, uzVĀrds
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1. Irīna Gedertsone 1952 Augstākā

2. Adrija Keiša 1962 Augstākā

3. Austris Dinka 1965 Vidējā

4. Dace Kaula 1960 Augstākā

5. Ivars Liepa 1965 Augstākā

6. Ilona Puriņa 1963 Augstākā

7. Inga Čigirova 1968 Augstākā

8. Jānis Jaudzems 1956 Augstākā

9. Juris Gierkens 1951 Augstākā

10. Kalvis Apsītis 1969 Augstākā

11. Valdis Svarāns 1973 Augstākā

Priekšvēlēšanu programma 
Patriotisms un lojalitāte Latvijai sākas ar viegli sapro-
tamām lietām: kārtīgi padarītu darbu, rūpēm par savu 
ģimeni, sakoptu sētu vai pagalmu, lepnumu par savu 
namu, ielu, ciemu vai novadu, saudzīgu attieksmi pret 
dabu, cieņu un palīdzību veciem cilvēkiem un tiem, 
kuriem klājas grūti. Nacionālā apvienība Ādažos vēlas 
saglabāt tradīcijas un pēctecību, turpināt iepriekšējo do-
mes sasaukumu labās iestrādes, vienlaikus mācoties no 
priekšgājēju kļūdām. 

Novada labklājības un kopējo publisko ieņēmumu pa-
matu veido cilvēki, kuri te deklarējuši dzīvesvietu un 
uzticējuši Ādažu pašvaldībai izlietot savus nodokļus. Lai 
vairotu iedzīvotāju uzticību, detalizēti publiskosim paš-
valdības budžeta izdevumus. Pašvaldības darbiniekiem 
vienmēr jāspēj pamatot savu rīcību un argumentēt 
lēmumus. NA Ādažu nodaļa iestājas par stabilām vēr-
tībām – čaklumu, kompetenci, godīgumu un atklātību. 
Mūsu ilgtermiņa mērķis ir uzlabot katra novada iedzīvo-
tāja dzīves vidi un kvalitāti.

Atbalstīsim mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī pašno-
darbinātās personas, radīsim iespēju ikvienam izrādīt ini-
ciatīvu un saņemt pašvaldībā kvalitatīvas konsultācijas. 
Mūsu deputāti nodrošinās caurskatāmus un sabiedrībai 
kontrolējamus iepirkumu konkursus. Lauksaimniecības 
zemi Ādažos var izmantot pilnvērtīgāk. Tādēļ paredzēsim 
nekustamā īpašuma nodokļu atlaides u.c. priekšrocības 
zemes īpašniekiem, kuri savu zemi intensīvi apsaim-
nieko, nevis tikai vēlas saņemt platību maksājumus. 
Sniedzot atbalstu uzņēmējiem, kuri attīsta jaunus ne-
kustamo īpašumu projektus un būvē jaunus mājokļus, 

piesaistīsim novadam jaunus iedzīvotājus un veicināsim 
veselīgu konkurenci starp pašvaldībām Rīgas reģionā un 
visā valstī.

Atbalstīsim tās ģimenes, kurās pēc bērna piedzimšanas 
pieaudzis nabadzības risks. Pašvaldība kā darba devējs 
pēc iespējas piedāvās bērnu vecākiem elastīgu darba 
grafiku. Otrkārt, rūpīgi apzinot esošo novada dzīvo-
jamo fondu, konsultēsim ģimenes par izdevīgākajām 
mājokļu īres un pirkšanas iespējām. Treškārt, mazinā-
sim rindas bērnudārzos – gan paplašinot pašvaldības 
bērnudārzus un papildus motivējot tajos strādājošos 
pirmsskolas pedagogus, gan arī turpinot jau esošās 
piemaksu programmas mazgadīgu bērnu vecākiem, 
kuri izmanto privāto bērnudārzu vai aukles pakalpo-
jumus. Aktīvi vērsīsimies pret narkotiku lietošanas un 
smēķēšanas gadījumiem bērnu un pusaudžu vidū.

Nacionālā apvienība Ādažos veicinās ciemu pārstāvju or-
ganizēšanos biedrībās, jo katram no novada 12 ciemiem 
ir savas vajadzības un vēlmes uzlabot dzīves vidi, kā 
arī sapost to pirms svētkiem. Pašvaldība var morāli un 
materiāli motivēt katra ciema sakoptāko māju saimnie-
kus, labākos sētniekus vai citu pakalpojumu sniedzējus, 
turpinot un paplašinot jau esošos konkursus, piesaistot 
ainavu arhitektus un dārzniekus. 

Atbilstoši ciemu iedzīvotāju vajadzībām pašvaldība pa-
līdzēs attīstīt ciemu centrus, skvērus u.c. publisko telpu, 
kur var iekārtot puķu dobes, rotaļu laukumus, bezmak-
sas bezvadu internetu un videonovērošanu. Pie biežāk 
izmantotajiem trotuāriem uzstādīsim apgaismojumu, 
atkritumu urnas un soliņus, izglītosim iedzīvotājus par 
suņu izkārnījumu savākšanu. Veicināsim funkcionālu 
velosipēdu statīvu novietošanu pie sabiedriskām ēkām. 
Kur tas nepieciešams, veidojamas labiekārtotas atpūtas 
vietas ar nojumēm, ugunskuru un grila vietām u.tml., ko 
iedzīvotāji var lēti iznomāt. Esam par zaļo domāšanu un 
tīru gaisu Ādažos. Atkritumu šķirošanu piedāvāsim gan 
ciematos, gan privātmāju rajonos. Daudzdzīvokļu ēku 
iedzīvotājiem mūsu deputāti var palīdzēt organizēties 
biedrībās, kuras izvēlēsies nama apsaimniekotāju un or-
ganizēs siltināšanu.

No pensionāru labklājības ir atkarīga mūsu novada 
saimnieciskā augšupeja, bērnu pieskatīšana ģimenēs 
un daudzi citi ieguvumi sabiedrībai. NA atbalstīs un at-
tīstīs senioru sabiedriskās aktivitātes, turpinās sociālās 
programmas mazturīgajiem un pensionāriem. Sniegsim 
palīdzību arī tiem, kuri vēlas nomāt mazdārziņus, lai 
paši izaudzētu iztikai nepieciešamāko. Attīstīsim tirgu 
infrastruktūru, lai tur plašāk pārdotu Latvijas zemnieku 
ražojumus, meklēsim iespējas veselīgus vietējos produk-
tus biežāk izmantot arī sabiedriskajā ēdināšanā, skolās, 
bērnudārzos un citur.

Noskaidrosim līdz šim neapmierinātās vajadzības pēc 
Ādažu iekšējo maršrutu autobusiem, kas iedzīvotājus no 
attālākiem ciemiem nogādātu līdz veikaliem, poliklīni-
kai, mācību iestādēm u.tml. Vietās, kur pēc tā ir lielākais 
pieprasījums, plānosim drošas autoceļa A1 šķērsošanas 
vietas. 
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Pašvaldības vēlēšanas 1. jūnijā
2013. gada 1.jūnijā Latvijā notiks paš-

vaLdību vēLēšanas. 
Tiesības piedalīties pašvaldību vēlēšanās ir balss-

tiesīgajiem Latvijas un ES pilsoņiem, no 18 gadu 
vecuma. Lai piedalītos pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 
ES pilsonim jābūt reģistrētam Latvijas Iedzīvotāju 
reģistrā.

ādažu novadā vēlēšanu laikā strādās iecirknis 
nr.777. adrese: gaujas iela 33a, ādaži, ādažu 

novads. vēlēšanu iecirkņa darba laiks ir no plkst. 
7.00 līdz plkst. 22.00.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā nevarēs nokļūt savā 
vēlēšanu iecirknī, var izmantot iespēju nobalsot ie-
priekš.

Iepriekšējā balsošana notiks trīs dienas pirms 
vēlēšanu dienas: trešdien, 29. maijā plkst. 17.00 – 
20.00; ceturtdien, 30. maijā plkst. 9.00–12.00; piekt-
dien, 31. maijā plkst. 10.00–16.00.

Tāpat arī pašvaldību vēlēšanās tiks organizēta 
balsošana atrašanās vietā tiem vēlētājiem, kuri vese-
lības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī. 
Šo iespēju vēlētāji varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā 
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa teritorijā. 

Piedaloties pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu iecir-
knī jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – 
pase vai personas apliecība (eID karte). Informācija 
pa tālruni: 67997388, mob. 29143441.  

StarptautiSkajāS militārajāS mācībāS „Saber Strike 13” 
karavīri un zemeSSargi pilnveidoS iemaņaS valStS aizSardzībā
sandra Brāle,
Militāri publisko attiecību departamenta preses nodaļas 
vecākā referente

Jūnija sākumā Ādažu poligonā un tam pieguļošajā apvidū sagai-
dāma aktīva rosība, jo no 3. līdz 14. jūnijam Latvijā notiks apvie-
noto sauszemes un gaisa spēku starptautisko militāro mācību „Saber 
Strike” lauka taktiskais vingrinājums, kurā piedalīsies vairāk nekā 
900 karavīru no ASV, Igaunijas, Latvijas, Lielbritānijas un Lietuvas. 
Arī šogad Mičiganas Nacionālās gvardes Gaisa spēki sniegs uguns at-
balstu no gaisa, A–10 lidmašīnu apkalpei sadarbojoties ar sauszemes 
spēku tuvā gaisa atbalsta kontrolieriem. Mācībās piedalīsies arī ze-
messargi, kuri šobrīd Lielbritānijā gatavojas dežūrai ES kaujas grupā.

 „Saber Strike 13” uzņemošā valsts štāba vingrinājumam šogad 
ir Lietuva, ar šī vingrinājuma elementu Igaunijā. Savukārt Latvija 
ir aktīvās mācību fāzes – lauka taktiskā vingrinājuma – uzņemo-
šā valsts. „Ar lepnumu varu teikt, ka Ādažu poligons ir atzīts par 
vispiemērotāko vietu praktiskajai vingrinājuma fāzei” uzsver vin-
grinājuma vadītājs, 1. Zemessardzes novada komandieris, pulk-
vedis Mārtiņš Liberts. Viņš stāsta, ka mācību plānošanas procesā 
pieņemts konceptuāls lēmums, ka to virsvadību no Sauszemes spē-
ku kājnieku brigādes turpmāk pārņems Zemessardze. 

„Saber Strike” ir daudznacionāls vingrinājums, kas jau tradicio-
nāli notiek Baltijas valstīs. Lielbritānijas karavīri mācībās „Saber 
Strike” piedalīsies pirmo reizi.  

NoslĒdzies esoŠĀ aizsarGdambja  
uN Caurtekas – reGulatora rekoNstrukCijas  

aPVieNotais ProjektĒŠaNas uN būVNieCības iePirkums

Karīna miķelsone,
projektu vadītāja
Projektā „Plūdu risku samazināšana 
Ādažu novadā” ir noslēdzies esošā aiz-
sargdambja un caurtekas – regulatora re-
konstrukcijas apvienotais projektēšanas 
un būvniecības iepirkums. Saskaņā ar 
konkursa rezultātiem esošā aizsargdambja 
un caurtekas – regulatora rekonstrukci-
jas projektēšanu veiks VSIA „MELIOR-
PROJEKTS” un būvniecību veiks SIA 
„Riga Rent”. Apvienotās projektēšanas 
un būvniecības kopējās izmaksas ir Ls 591 
629,26. Tehniskā projekta izstrāde notiks 
līdz šī gada oktobrim, un būvniecību plā-

nots uzsākt pēc tehniskā projekta eksper-
tīzes un saskaņošanas. 

Pašlaik projektā „Plūdu risku samazinā-
šana Ādažu novadā” VSIA „MELIORPRO-
JEKTS” ir izstrādājis skiču projektu „Gaujas 
pretplūdu aizsargdambim” posmam no Si-
guļu tilta pie A1 šosejas līdz Gaujas – Bal-
tezera kanālam. Tāpat ir apkopoti projektē-
tāja priekšlikumi par pretplūdu pasākumu 
prioritātēm Ādažu novadā, kur par augstāko 
prioritāti noteikta: „Centra poldera aizsarg-
dambja rekonstrukcija Gaujas posmā no au-
toceļa Rīga – Tallina tilta (Siguļu tilts) līdz 
Kadagas tiltam ļauj pasargāt no applūšanas 
455 ha platību ar apmēram 3500 iedzīvotā-
jiem. Dambja rekonstrukcijas darbi pēc pret-
plūdu nozīmības ir sadalīti trijos posmos: 
jauna dambja uzbēršana iztrūkstošajā pos-
mā; esošā dambja uzbēršana līdz projektēta-
jām atzīmēm; esošā dambja labiekārtošana 
(apauguma novākšana, grāvju pārtīrīšana).

Pirmo divu posmu realizācija kopā ar ne-

pieciešamajām hidrobūvēm ļaus nodrošināt 
Centra poldera aizsardzību pret applūšanu.” 

Kopumā projektā „Plūdu risku samazinā-
šana Ādažu novadā” pretplūdu pasākumu īs-
tenošanas secība prioritārā kārtībā noteikta 
šāda:

1. Centra poldera dambja rekonstrukcija 
posmā no pik 15/57 līdz 28/36;

2. Centra poldera dambja rekonstrukcija 
posmā no pik 43/00 līdz 58/50;

3. Ūdens ielaide (pie Taču mājām) pik 
25/00;

4. Ūdens izlaide (pie Vējupes) pik 54/00;
5. Atbalstsiena (pie Ādažu Kultūras cen-

tra) pik 54/55.
Paredzēts, ka 2013. gada laikā varētu 

uzsākt dambja rekonstrukcijas būvdarbus 
un celtniecība ilgs līdz 2015. gada 1. jūni-
jam. Projekts „Plūdu risku samazināšana 
Ādažu novadā” pilnībā tiek finansēts no 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tā 
izmaksas ir 674 820 latu. 
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24. maijĀ sezoNas NoslĒGums 

Plkst.19.00 
SKATĪTĀJU ZĀLĒ

Vadims koršs. atsaldĒtais
komiska parodija 

režisors – dž.dž.džilindžers
Kādā dienā Ābrams un Sāra ziņu izlaidumā 

izdzird jaunumus, ka Antarktīdas ledū ir atrasts 
sasalis vīrieša ķermenis un kuģa atlūza, uz 

kuras minēts 1907. gads. Neticamā kārtā – pēc 
ķermeņa atsaldēšanas – izrādās, ka vīrietis ir 

dzīvs. Ir pagājuši daudzi gadi, taču Atsaldētais 
ir pārliecināts, ka joprojām dzīvo 20. gadsimta 

sākumā un viņam nav ne jausmas, cik ļoti 
pasaule ir mainījusies.

Lomās: Edgars Pujāts, Inese Kučinska, Signe 
Ruicēna, Egons Dombrovskis, Gatis Maliks, Anete 

Berķe, Leons Leščinskis, Kaspars Gods, Marģers 
Eglinskis, Laura Jeruma, Anda Albuže

„Biļešu Paradīzes” kasēs • www.bilesuparadize.lv

Noskaidroti Ādažu novada domes izsludinātā 
iedzīVotĀju iNiCiatīVu atbalsta koNkursa 

„sabiedrība ar dVĒseli” uzVarĒtĀji
inga Pērkone,
projektu vadītāja

turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi 
iesāktos konkursus iedzīvotāju aktivitātes 
veicināšanai un dzīves kvalitātes uzlabo-
šanai Ādažu novadā, Ādažu novada dome 
15.02.2013. izsludināja pietiekšanos iedzī-
votāju iniciatīvu atbalsta konkursā „sabied-
rība ar dvēseli”. konkursa mērķis – uzlabot 
dzīves kvalitāti gan fiziskajā, gan sociālajā 
jomā Ādažu novadā, veicināt Ādažu novada 
iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu 
dzīves vidi.

Līdz noteiktajam laikam, 15.03.2013., tika 
saņemti 16 projektu pieteikumi, no kuriem 3 ie-
sniedza biedrības un 13 – nereģistrētas iedzīvotāju 
grupas. 7 no iesniegtajiem pieteikumiem paredzēja 
projektus teritoriju labiekārtošanai, 5 bija pare-
dzēti izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas 
pasākumu attīstībai un uzlabošanai un 4 – ēku 
remontam.

Pēc projektu pieteikumu saņemšanas, tika uz-
sākta to vērtēšana. Ādažu novada domes apstipri-
nāta konkursa vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā 
iepazinās ar projektu pieteikumiem, sadarbībā ar 
projektu vadītājiem vai projektu grupu pārstāvjiem 
apmeklēja vietas, kur plānots īstenot projektus, 
tikās ar projektu iesniedzējiem un izvērtēja projek-
tus atbilstoši konkursa nosacījumiem. Visi projekti 
tika vērtēti atbilstoši 9 vērtēšanas kritērijiem, īpašu 
uzmanību pievēršot tam, cik daudz projektu grupas 
pašas iesaistīsies projekta īstenošanā, cik aktuāla un 
lietderīga ir projekta ideja, kā arī – cik daudz un cik 
ilgu laiku katrs projekts uzlabos vietējo iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti.

Maksimālais punktu skaits, ko varēja saņemt katrs 
no projektiem, bija 35. Taču, ņemot vērā ierobežoto 
finansējuma apjomu, minimālais punktu skaits pro-
jektiem, kuri tika atbalstīti finansējuma saņemšanai, 
bija 23,8. Kopumā Ādažu novada domes līdzfinansē-
jums tika piešķirts 11 projektiem.

ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Projekta 
īsteNoŠaNas 

joma
Projekta Nosaukums Projekta iesNiedzĒjs

Teritorijas 
labiekārtošana

Āra galda tenisa galda ierīkošana Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
parkā Ādažu ciemata centrā

Privātā vidusskola „ĀBVS”

Ādažu stadiona laistīšanas sistēmas izveide Futbola klubs „ĀDAŽI”

Upmalu vecāki – bērniem, Rotaļu laukums „Upmalieši”

Sportam, spēlēm un rotaļām „Bērni – mūsu prioritāte”

Ataru bērniem „Ataru iedzīvotāji”

Izglītojošu, kultūras, 
sporta, sociālās 

jomas pasākumu 
attīstība un 
uzlabošana

Nāc pie manis, Pasaciņa! „Tornado”

Jauniešu deju kolektīva „Draugi” meiteņu skatuves tērpu šūšana JDK „Draugi”

Es un pasaule ap mani „Podnieku misija”

Ādažu senioru deju kolektīva skatuves tērpu šūšana „OPTIMISTES”

Ēku remonts
Ziedu kalni „Pirmā iela 29”

Kāpņu telpas remonts Pirmā iela 21 (dzīvokļi 17–26) „Pirmā iela 21”

Visi atbalstītie projekti tiks īstenoti līdz septembra vidum.
Paldies visām projektu grupām par aktivitāti un vēlmi uzlabot dzīves kvalitāti Ādažu novadā! 

Katoļu KapusvētKi

Baltezera kapos svētdien,  
2. jūnijā plkst.14.00

Pensionāru apvienības 
„OPTIMISTS”  

maija mēneša saiets notiks  
15. maijā plkst. 13.00  

Gaujas ielā 16.

Viesis – Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejas 

loceklis, Eiropas Kustības Latvijā 
prezidents Andris Gobiņš.

PSIA „Ādažu slimnīca” telpās  
Gaujas iela 13/15 

PĒDU APRŪPES  
KABINETS 

Tālrunis 29203104

Pateicība

Sirsnīgs paldies Ādažu sociālā dienesta 

darbiniecēm, īpaši AndAi TulišAi  

par viņas neatlaidīgo, sirsnīgo un  

iejūtīgo palīdzības sniegšanu manas  

veselības uzlabošanā. 

Patiesā cieņā Aija dzalbe

Paziņojums Par detĀlPlĀNojuma uzsĀkŠaNu
Uzsākta detālplānojuma izstrāde īpašumam „Mālnieki”, Ādažu ciems, Ādažu novads, 
pamatojoties uz Ādažu novada domes 2013. gada 26. februāra lēmumu Nr. 27.  

Saskaņā ar Ādažu novada teritorijas plānojumu, īpašums atrodas savrupmāju apbūves, zonā. 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs Silvis Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt Ādažu novada 
domē darba dienās darba laikā, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un pastāvīgo adresi, bet 

juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. 



12 Ādažu Vēstis 2013. gada 15. maijs

sieVieŠu florbola komaNda „fk Ādaži” – latVijas 1. līGas čemPioNi
Edgars ikstens
Latvijas 20. florbola čempionātā Sieviešu 1. līgas finālā, kurš no-
risinājās Ādažu sporta centrā, mājinieces izcīnīja čempionu titu-
lu ar rezultātu 11:0 un pārliecinoši apspēlēja „Irlava/Tukums” 
komandu.

Jau pirmā perioda laikā ādažnieces pārliecinoši izvirzījās vadībā, 
pārtraukumā dodoties ar stabilu pārākumu pār viesiem – 4:0, savu-
kārt atlikušajās divās trešdaļās nostiprināja savu ceļu pretī zelta god-
algām ar rezultātiem 2:0 un 5:0.

Par spēles labākajām spēlētājām tika atzītas Monta Ločmele („FK 
Ādaži”) un Elīna Zālmane („Irlava/Tukums”). Apbalvošanas cere-
monijā, kas notika uzreiz pēc fināla spēles, abu komandu spēlētājus 
ar medaļām un kausiem Ādažu novada domes vārdā sveica Ādažu 
sporta centra vadītāja Linda Jūra. 

Pēc apbalvošanas ceremonijas viņa atzina savu prieku par to, ka 
Ādažu sporta centrā augstā līmenī tiek organizēti un norisinās valsts 
čempionāta fināli. 

Florbola kluba „Ādaži” vārdā vēlamies izteikt pateicību gan vi-
siem līdzjutējiem, gan komandas atbalstītājiem, kas sniedza palīdzī-
bu, lai finālspēle tiktu aizvadīta veiksmīgi. 

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
maija mēneša jubilāriem !

90 gadu jubileju svin
Jāzeps Meikšāns

85 gadu jubileju svin
Maiga Eglīte
Haralds Frēze
Vera Sidorova

80 gadu jubileju svin
Imants Roberts Lācis
Marija Anita Moora

75 gadu jubileju svin
Ieva Veronika Kivleniece

Aina Liepiņa
Helēna Lubņevska

Margarita Naļivaiko
Ausma Ostrovska

Ļubova Skomorohina
Irēna Zālīte

Valentīna Žurovska

70 gadu jubileju svin
Uldis Dālbergs
Dagnija Ķikāne
Gaļina Moroza
Dzintra Otlāne

Ruta Zaķe
Ināra Zbitkovska

Ādažu novada dome

„Varavīksnes” soļu raksti
Rita Fedoreka

2002. gadā Lilita Lēruma izveidoja un 
joprojām vada senioru līnijdeju ko-
lektīvu „Optimistes”. Tā kā viss lielais 
Ādažu pensionāru kolektīvs arī saucas 
„Optimisti”, dejotāju grupai vajadzēja 
mainīt savu sākotnējo nosaukumu uz 
„Varavīksne”.

11 gadu laikā ir tapis draudzīgs, ener-
ģisks, uz panākumiem tendēts kolektīvs 
ar savām tradīcijām. Tajā iesaistās arvien 
jaunas interesentes un tagad kopā dejo 
24 dalībnieces. Dejotāju ansamblis piedalās 
pasākumos gan Ādažos, gan citos Latvijas 

novados, gan ārzemēs. 2012. gadā kolektīvs 
uzstājās Polijā, šogad paredzēts brauciens uz 
Somiju.

Pēdējo divu gadu laikā „Varavīksne” 
piedalās Latvijas līnijdeju olimpiādē, kur 
senioru grupā trīs reizes izcīnītas pirmās 
vietas, iegūstot Rīgas kausu – 2012 un 
2013, un senioru kausu. Deju kolektīvus 
vērtēja tiesneši no Nīderlandes, Spānijas, 
Vācijas un Igaunijas. 

Šie panākumi gūti pateicoties Lilitas 
Lērumas profesionālismam, pieredzei un 
kā vadītājas, tā arī visu dejotāju lielai strā-
dātgribai un centībai. Tas ir labs stimuls 
„Varavīksnes” turpmākajam darbam. Fo
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