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Ādažu vIduSSkola lepoJaS ! 
dace dumpe, 
Ādažu vidusskolas direktore

31. maijs. Saņēmuši liecības, Atzinības rakstus par augstiem sasnie-
gumiem mācībās, Diplomus par uzvarām mācību priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos, 1.–8. un 10.–11. klašu skolēni atvadās no saviem skolo-
tājiem un klasesbiedriem, un – esi sveicināta, ilgi gaidītā, bezrūpīgā vasara! 

Šogad Atzinības rakstus par augstiem sasniegumiem mācībās (vidējais vērtē-
jums 8 balles un augstāk) saņēma 201 skolēns – vairāk nekā iepriekšējā mācību 
gada noslēgumā. Skola lepojas ar saviem čaklajiem skolēniem (skolēnu saraksts – 
www.adazuvidusskola.lv ).

Kas zina, ko grib, spēj, ko grib. Šie Raiņa vārdi ir kļuvuši par skolas moto, un 
lielākā daļa skolēnu var sevi mobilizēt, lai iegūtu noturīgas zināšanas, prasmes un 
iemaņas, ko pierādījuši ar sasniegumiem Pierīgas novadu, Rīgas un Valsts mācību 
priekšmetu olimpiādēs un dažādos konkursos. 

1. VAlStS mācību priekšmetu olimpiāžu un rADošo konkurSu lAureāti 2012./2013. m.g.

olimpiāDe/ konkurSS SkolēnS klASe VietA SkolotājS

Ģeogrāfijas 30. valsts olimpiāde Jānis Rožukalns 12.b III Māra Balode

Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde Anna Luīze Rezevska 5.a I
Sarma Jēkabsone 

Ingrīda Veilande

Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde Laila Maiga Kalniņa 5.a I
Sarma Jēkabsone 

Ingrīda Veilande

Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde Anda Vītola 5.a III
Sarma Jēkabsone 

Ingrīda Veilande

Skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”, 2. kārta Aleksandrs Marks Krusts 8.a I pakāpes diploms Edīte Kāna

Skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”, 2. kārta Gustavs Hugo Joksts 1.g I pakāpes diploms Danija Kundziņa

Literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā savu Latviju!”,  
2. kārta - uzvedums „Omītes kumodē”

Linda Līdaka

Laila Maiga Kalniņa

Ketija Tamsone

Anda Vītola

Elviss Patriks Pētersons

Katrīna Pelecka

Nikola Strazda

Artūrs Melngalvis

Kristians Liberts

5.a

5.a

5.a

5.a

5.a

5.a

5.a

5.b

5.c

I pakāpes diploms Vaira Baltgaile

JA-YE Latvija un „Swedbank” konkurss vidusskolēniem  
”Cita Holivuda”

Elva Lorence

Anna Marija Zīdere
12.a III Jadviga Fursa

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konkurss 
 „Sakāmvārdi komiksos”

Luīze Frančeska Dakša

Mārtiņš Pureniņš

Jānis Rožukalns

12.b I pakāpes diploms Inga Urbanoviča

Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konkurss 
 „Sakāmvārdi komiksos”

Luīze Frančeska Dakša

Mārtiņš Pureniņš

Jānis Rožukalns

12.b I pakāpes diploms Inga Urbanoviča

> 3. lpp
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Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu 

pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, 
citos gadījumos – raksta autors, 

intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

uz „Ādažu Vēstīm” obligāta.

Ādažu novada domes lēmumi
2013. gada 28. maijs

Sēdi vada
pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs

�� par izmaiņām apbūves noteikumos ādažu 
novada ādažu ciema detālplānojumā nekusta-
majam īpašumam „Valteri”

Dome nolēma veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
„Valteri” detālplānojuma apbūves noteikumos un no-
teikt, ka nekustamajā īpašumā Remberģu ielā 13 (kad.
apz. 8044 008 0338) zemesgabala apbūves intensitāti 
drīkst palielināt ar noteikumu, ka stāvu platība ne-
drīkst pārsniegt 500m2; zemesgabala minimālā brīvā 
teritorija nedrīkst būt mazāka par 400%.
�� par atļauju izstrādāt lokālplānojumu ādažu 

novadā, Stapriņu ciemā, nekustamo īpašumu 
„intas” un „Alises” detālplānojuma teritorijā

Dome nolēma uzsākt lokālplānojuma izstrādāšanu 
nekustamo īpašumu „Intas” un „Alises” detālplānojuma 
teritorijā ar mērķi izstrādāt lokālplānojumu teritorijai, 
kas atrodas mežaparka apbūves zonā, lai pamatotu 
blīvākas apbūves iespējas.
�� par ādažu Sociālā dienesta projektu

1. Izstrādāt projektu „Ādažu Sociālā dienesta at-
balsta centra telpu labiekārtošana vides pieejamības 
nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucēju-
miem” Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības 
fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-2013. gadam 
pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” 
aktivitātes „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības dar-
bības, atjaunošana un attīstība” ietvaros 2.1. rīcībai 
„Sporta, kultūras, izglītojošo, atpūtas un citu brīvā 
laika pavadīšanas aktivitāšu un īstenošanas vietu at-
tīstība, izveide un labiekārtošana, to pieejamības un 
informācijas nodrošināšana, t.sk., nepieciešamās infra-
struktūras nodrošināšana, teritorijas labiekārtošana un 
visu iedzīvotāju grupu iesaistīšana tajās, (arī starptau-
tiskā mērogā), dabas resursu saglabāšana, sakopšana 
un aizsardzība”.

2. Iesniegt projektu pieteikumu biedrības „Gaujas 
Partnerība” izsludinātajā 5. kārtas atklātajā konkursā 
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai 
Ādažu novadā.

3. Piedalīties projekta īstenošanā par kopējo sum-
mu 4974,33 LVL.

4. Projektu apstiprināšanas gadījumā nodrošināt 
projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu no 
Sociālā dienesta budžeta līdzekļiem.

�� Par nekustamo īpašumu „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 
3.z.v. un „Rijnieki” 2.z.v. detālplānojuma īstenošanas 
kārtības precizēšanu

Dome nolēma atļaut atdalīt no nekustamā īpašu-
ma „Kalmnieki” (kad.apz. 8044 008 0117) trīs apbūves 
gabalus saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu ne-
kustamajiem īpašumiem „Kalmnieki”, „Zaļkalni” 3.z.v. 
un „Rijnieki” 2.z.v., veidojot ūdensapgādes un kanalizā-
cijas sistēmu saskaņā ar spēkā esošo detālplānojumu.
�� par SiA „garkalnes ūdens” statūtu kapitāla 

palielināšanu
Dome nolēma ieguldīt SIA „Garkalnes ūdens” pa-

matkapitālā 2013. gadā ne vairāk kā 143 452,00 LVL, 
pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.
�� par pašvaldības mantas iznomāšanu

1. Nodot Ādažu novada pašvaldībai piederošo man-
tu – kafejnīcas telpu ar palīgtelpām ar kopējo platību 
165,70 kvadrātmetri, kas atrodas Gaujas ielā 33A Āda-
žos, Ādažu novadā.

2. Apstiprināt 1. punktā noteiktā nomas objekta 
nosacīto nomas maksu LVL 183,93 mēnesī (LVL 1,11 
par vienu kvadrātmetru), neieskaitot pievienotās 
vērtības nodokli. Papildus noteiktajai nomas maksai 
Nomnieks veic maksājumus par komunālajiem pakal-
pojumiem, kā arī maksā nekustamā īpašuma nodokli 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3. Apstiprināt 1.punktā noteiktā nomas objekta 
maksimālo iznomāšanas termiņu 5 gadi.

4. Uzdot Ādažu novada pašvaldības mantas izno-
māšanas komisijai veikt 1.punktā minētā īpašuma no-
mas tiesību izsoli, noteikt piemērojamo izsoles veidu 
un apstiprināt publicējamo informāciju par nomas ob-
jektu atbilstoši 08.06.2010. Ministru kabineta noteiku-
mu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas 
iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas me-
todiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, citām 
normatīvo aktu un šī lēmuma prasībām.
�� par ādažu novada vēlēšanu komisijas locekļu 

atalgojumu ādažu novada domes 2013. gada 1. 
jūnija vēlēšanu organizēšanai

Dome nolēma noteikt Ādažu novada vēlēšanu 
komisijas locekļiem šādu darba stundas tarifa likmi: 
komisijas priekšsēdētājs – 4,70; komisijas sekretārs – 
4,60; komisijas loceklis – 3,30. Lēmums stājās spēkā 
28.05.2013. 
�� par SiA „ādažu Ūdens” pamatkapitāla palie-

lināšanu

Dome nolēma palielināt SIA „Ādažu Ūdens”, pa-
matkapitālu, Ādažu novada domei izdarot naudas ie-
guldījumu Sabiedrības pamatkapitālā, pretī saņemot 
attiecīgu jaunu daļu skaitu. Ādažu novada dome izdara 
naudas ieguldījumu LVL 9’196 apmērā. 
�� par izmaiņām apbūves noteikumos ādažu 

novada garkalnes ciema detālplānojumā nekus-
tamajam īpašumam „Strautkalni”

Dome nolēma veikt izmaiņas nekustamā īpašuma 
„Strautkalni” detālplānojuma apbūves noteikumos un 
noteikt, ka būvlaide no autoceļa V50 sarkanās līnijas 
nedrīkst būt mazāka par 6,0 m.
�� par grozījumiem projektā „plūdu risku sama-

zināšana ādažu novadā” 
1. Atbalstīt projekta „Plūdu risku samazināšana 

Ādažu novadā” aktivitāšu palielināšanu saskaņā ar pie-
likumu Nr. 1.

2. Nodrošināt līdzfinansējumu projekta izmaksu 
pieaugumam saskaņā ar pielikumu Nr.2 un 3. 

3. Atbalstīt projekta „Plūdu risku samazināšana 
Ādažu novadā” aktivitāšu palielināšanu, veicot grozīju-
mus projektā „Plūdu risku samazināšana Ādažu nova-
dā” saskaņā ar pielikumu Nr.1.

4. Apliecināt, ka Ādažu novada pašvaldība nodro-
šinās finansējumu projekta izmaksu pieauguma gadī-
jumā vai MK 28.10.2008. noteikumu 899 57.1punktā 
minētajā gadījumā.
�� par pašvaldības finansējuma piešķiršanu 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai

1. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu:
1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 7, 

Kadaga, Ādažu nov., energoaudita veikšanai – 300 LVL;
1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kadaga 6, 

Kadaga, Ādažu nov., vienkāršotās renovācijas projekta 
izstrādei – 50% no rēķinā norādītās summas par snieg-
tajiem pakalpojumiem energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai, bet ne vairāk kā 1000 LVL.

2.Uzdot domes izpilddirektoram noslēgt līgumus 
par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu ar māju 
apsaimniekotāju – SIA „Ādažu Namsaimnieks”.

3. Lēmumu izpildei nepieciešamo finansējumu no-
drošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.
�� Dome izskatīja citus juridisko un fizisko per-

sonu iesniegumus un pieņēma lēmumus šajos 
jautājumos. Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazī-
ties ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv. 
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2. pierīgAS noVADu mācību priekšmetu olimpiāžu un konkurSu lAureāti

olimpiāDe/ konkurSS SkolēnS klASe VietA SkolotājS

Latviešu valodas un sociālo zinību olimpiāde Anete Upeniece 4.c III Dace Zbitkovska

Latviešu valodas un sociālo zinību olimpiāde Laura Matīsa 4.a Atzinība Irēna Bleiva

Vizuālā māksla Oksana Suščika 4.d III Svetlana Fisenko

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkurss
Vsevolods Čamkins

Jurijs Žuravļovs
11.a Atzinība Raivis Pauls

Mājturība un tehnoloģijas Egils Ozols 9.b II Žanis Locs

Konkurss „Pazīsti savu organismu” Linda Lediņa 9.a III Elza Skerškāne

Konkurss „Pazīsti savu organismu” Beate Bergsone 9.a Atzinība Elza Skerškāne

Konkurss „Pazīsti savu organismu” Anna Romanova 12.b Atzinība Elza Skerškāne

Skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu 
Latviju!”, 1.kārta

Gustavs Hugo Joksts 1.g
I Danija Kundziņa

Skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu 
Latviju!”, 1.kārta

Laila Maiga Kalniņa 5.a III Vaira Baltgaile

Skatuves runas konkurss „Ievelc dziļā elpā savu 
Latviju!”, 1.kārta

Aleksandrs Marks Krusts 8.a I Edīte Kāna

Literāro uzvedumu konkurss „Ievelc dziļā elpā 
savu Latviju!”,  

1.kārta - uzvedums „Omītes kumodē”

Linda Līdaka

Laila Maiga Kalniņa

Ketija Tamsone

Anda Vītola

Elviss Patriks Pētersons

Anna Luīze Rezevska

Nikola Strazda

Artūrs Melngalvis

Kristians Liberts

5.a

5.a

5.a

5.a

5.a

5.a

5.a

5.b

5.c

II Vaira Baltgaile

Angļu valoda Jānis Rožukalns 12.b I Linda Kalniņa

Angļu valoda Luīze Frančeska Dakša 12.b II Linda Kalniņa

Angļu valoda Anna Marija Zīdere 12.a Atzinība Linda Kalniņa

Matemātika Laila Maiga Kalniņa 5.a I
Sarma Jēkabsone 

Ingrīda Veilande

Matemātika Arleta Paula Bulāne 7.b II
Sarma Jēkabsone 

Ingrīda Veilande

Matemātika Alise Vīksne 5.c Atzinība
Sarma Jēkabsone 

Ingrīda Veilande

Matemātika Anna Eisija Bernsone 6.a Atzinība
Sarma Jēkabsone 

Ingrīda Veilande

Matemātika Agate Elza Popēna 6.a Atzinība
Sarma Jēkabsone 

Ingrīda Veilande

Latviešu valoda un literatūra Luīze Frančeska Dakša 12.b II Dace Dambe

Vācu valoda Lauris Skraucis 8.b III Aija Krūze

Informātika Valts Matīss Stepānovs 6.a II Ieva Ramba

Informātika Eduards Vilnis 6.a II Ieva Ramba

Informātika Dāniels Ozoliņš 7.b II Ieva Ramba

Informātika Artis Šalts 7.b II Ieva Ramba

Ģeogrāfija Jānis Rožukalns 12.b I Māra Balode

Ģeogrāfija Ēriks Stērninieks 11.b III Māra Balode

Ķīmija Linda Lediņa 9.a III Antra Laizāne

Ekonomika Anna Marija Zīdere 12.a III Jadviga Fursa

Ekonomika Viktorija Nagaiceva 12.a Atzinība Jadviga Fursa

Fizika Jānis Rožukalns 12.b II Raivis Pauls

Fizika Ēriks Stērninieks 11.b Atzinība Raivis Pauls

Bioloģija Linda Lediņa 9.a III Elza Skerškāne

Bioloģija Anna Romanova 12.b III Elza Skerškāne

Latviešu valoda (mazākumt. izglīt. progr.) Raimonds Gabalis 8.d III Regīna Eihmane

Latviešu valoda (mazākumt. izglīt. progr.) Edmunds Mošenkovs 7.d Atzinība Regīna Eihmane

Turpinājums nākošajās „Ādažu Vēstīs” 

Ādažu vidusskola..
> 1. lpp.

VeSelībAS centrā 

„bAltezerS” 
DArbu uzSāciS 
ergoterApeitS

Guntis osis,
Veselības centra „Baltezers” 
direktors

Informējam Ādažu novada iedzīvotā-
jus, ka no maija veselības centrā „Balte-
zers” pieejamas ergoterapeita konsultā-
cija un nodarbības.

Ergoterapeita palīdzība nepieciešama 
cilvēkiem, kuri kādu traumu vai slimību dēļ 
ir zaudējuši spēju piedalīties agrāk nozīmī-
gās aktivitātēs vai zaudējuši spējas pašam 
aprūpēt sevi. Piemēram, pie kustību trau-
cējumiem pēc traumām, pārciesta insulta, 
apdegumiem vai ar reimatoloģiskām un 
psihiskām saslimšanām. Ergoterapeits strā-
dā ar cilvēkiem visās vecuma grupās, sākot 
no priekšlaicīgi dzimušiem mazuļiem līdz 
pat pensionāriem.

Ergoterapija ietver sevī novērtēšanu, 
terapiju un sadarbību ar pacientu, viņa 
ģimeni, draugiem un aprūpētājiem. Vairā-
kumā gadījumu ergoterapeits sadarbojas ar 
citiem rehabilitācijas speciālistiem, piemē-
ram, fizioterapeitiem. 

Uzsākot darbu ar pacientu, ergotera-
peits novērtē personas spēju veikt ikdienas 
nodarbes, fiziskās, izziņas un sazināšanās 
prasmes, kā arī iegūst informāciju par fi-
zisko vidi – dzīvesvietas, mājokļa, darba-
vietas vai skolas apstākļiem – un sociālo 
vidi – ģimeni, draugiem, skolasbiedriem, 
darba biedriem u.  c. Ergoterapeits izvērtē 
un sniedz rekomendācijas tehnisko palīg-
līdzekļu iegādei vai saņemšanai par valsts 
budžeta līdzekļiem.

Sīkāka informācija pa tālruņiem 
67990240; 29100144 vai mājas lapā 

www.vcbaltezers.lv 
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SAiStošie noteikumi nr. 10
ApStiprināti āDAžu noVADA DomeS 23.04.2013. SēDē, protokolS nr. 4§3 

SAiStošie noteikumi pAr ielu tirDzniecību āDAžu noVADā 
pASkAiDrojumA rAkStS

pASkAiDrojumA rAkStA SADAļAS norāDāmā informācijA

1. Projekta nepieciešamības pamatojums
 1.1. Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas 

saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 9. punktā ir noteikts deleģējums 
pašvaldībai izdot saistošos noteikumus par kārtību, kādā pašvaldība saskaņo ielu tirdzniecību. 

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības organizators 
saskaņo ar pašvaldību ielu tirdzniecības vietas, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, ielu 
tirdzniecības atļauju izsniegšanas kārtību, tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 
pienākumus kārtības nodrošināšanai, nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības atļaujas 
darbības apturēšanai uz laiku. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai nav plānota ietekme uz pašvaldības budžetu. 
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 

darba vietas. 

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

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir privātpersonas – fiziskas un juridiskas, 
kuras novada administratīvajā teritorijā vēlas pārdot preces ielu tirdzniecības vietās vai organizēt ielu 
tirdzniecību. 

4.2. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta labvēlīga ietekme uz uzņēmējdarbības vidi novada 
administratīvajā teritorijā. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome. 
5.2. Saistošie noteikumi nosaka privātpersonai veicamās darbības ielu tirdzniecības atļaujas saņemšanai. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju 
izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumu, tie tiks iekļauti 
saistošajos noteikumos.

 izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 3. punktu, ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu nr.440 „notei-
kumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 8. un 9. punktu 

 i. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tirdznie-

cības dalībnieks vai tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības 
vietas iekārtošanu, tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas, tirdzniecības 
dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai, 
kārtību, nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas apturēšanai uz laiku. 

2. Noteikumos termini tiek lietoti atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. 
maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” noteiktajiem terminiem.

3. Tirgoties publiskās vietās var tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju. 
4. Noteikumi ir saistoši ikvienai fiziskai un juridiskai personai Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā. 
ii. tirdzniecības vietas 
5. Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir noteiktas šādas publiskas ielu 

tirdzniecības vietas: 
5.1. laukums Gaujas ielā 7, Ādažu ciemā; 
5.2. laukums pie veikala Kadagā 15, Kadagas ciems; 
5.3.  Rīgas gatvē 5, pie veikala „Apelsīns”, Ādažu ciemā; 
5.4.  Gaujas ielā 6, pie veikala „Supernetto”, Ādažu ciemā; 
5.5.  Rīgas gatvē 51, pie veikala „Elvi”, Ādažu ciemā; 
5.6.  Rīgas gatvē 21, pie veikala „Maxima”, Ādažu ciemā;
5.7.  laukums pie veikala „Baltiņi”, Baltezera ciemā.
6. Ārpus noteikumu 5.punktā minētajām vietām ir atļauta īslaicīga sezonāla 

rakstura preču pārdošana, tai skaitā kultūras, sporta, reliģisku vai citu pasākumu 

laikā, veicot tirdzniecību no transporta līdzekļiem vai uz attiecīga pasākuma no-
rises laiku iekārtotām tirdzniecības vietām. Šajā gadījumā tirdzniecība rakstiski 
jāsaskaņo ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kā arī pasākuma 
organizatoru un jāsaņem pašvaldības atļauja ielu tirdzniecībai. 

iii. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas 
7. Fiziskām personām, kurām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem ak-

tiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā atļauts pārdot Ministru 
kabineta 2010.gada 12. maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 
7. punktā minētās preces.

8. Juridiskām un fiziskām personām, kuras: 
8.1. reģistrējušas un realizē saimniecisko darbību, atļauts pārdot Ministru kabi-

neta 2010.gada 12. maija noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7. punktā 
minētās preces, kā arī mājamatniecības izstrādājumus un lietišķās mākslas priekš-
metus, rūpniecības preces, pārtikas preces, tostarp saldējumu, karstās uzkodas un 
bezalkoholiskos dzērienus, atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 12. maija notei-
kumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, 
un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 6. punkta nosacījumiem. 

8.2. reģistrējušas saimniecisko darbību, publisku pasākumu laikā publis-
kās vietās atļauts pārdot pārtikas preces, tostarp saldējumu, karstās uzkodas, 
bezalkoholiskos dzērienus, atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12. maija 
noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 6. punkta nosacījumiem, 
alu un citus alkoholiskos dzērienus, ja tam ir saņemta tirdzniecības licence 
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ar tiesībām tirgot alkoholu, kā arī publiska pasākuma tematikai atbilstošas 
nepārtikas preces. 

iV. tirdzniecības vietu iekārtošanas un saskaņošanas kārtība
9.  Pašvaldība saskaņo un izniedz atļaujas: 
9.1. ielu tirdzniecībai publiskās vietās; 
9.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai publiskos pasākumos 

publiskās vietās; 
9.3. tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta; 
9.4. tirdzniecības organizatoriem ielu tirdzniecības organizēšanai. 
10.  Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu šo noteikumu 9. punktā minēto 

darbību veikšanai:
10.1.tirdzniecības dalībnieks iesniedz Ministru kabineta 2010.gada 12. maija 

noteikumos Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar paš-
valdību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 15.punktā minēto informāciju un 
dokumentus saskaņā ar pielikumu;

10.2. tirdzniecības organizators papildus šo noteikumu 10.1. apakšpunktā 
norādītajai informācijai iesniedz tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek 
norādīta šo noteikumu 10.1. apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības 
dalībnieku. 

10.3. tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pie-
vieno: 

10.3.1. saimnieciskās darbības reģistrāciju apliecinoša dokumenta kopiju, fizis-
kas personas – apliecinājumu, ka tā atbilstoši likumam „Par iedzīvotāja ienākuma 
nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēja, kā arī nenodarbina 
citas personas; 

10.3.2. dokumentu kopiju, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē;
10.3.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja uzņēmējdarbības veida veikšanai 

ir nepieciešama licence (speciāla atļauja); 
10.3.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumentu kopiju, ja ir pieteikta 

tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju; 
10.3.5. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju, ja 

tirdzniecība tiek veikta noteikumu 6. punktā paredzētajā tirdzniecības vietā; 
10.3.6. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai orga-

nizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas 
pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās 
dibināta iestāde; 

 10.3.7. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, 
kustības maršrutu un laiku, norādot vietas tirdzniecības veikšanai. 

11.  Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus tirdzniecības dalībnieks vai 
organizators var iesniegt arī elektroniski, ievērojot visus nosacījumus par elektro-
nisko dokumentu noformēšanu. 

12. Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus izskata un lēmumu par tirdz-
niecības atļaujas izsniegšanu vienlaicīgi ar ielu tirdzniecības atļauju vai atteikumu 
izsniegt atļauju 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem Ādažu novada pašvaldības 
administrācijas Juridiskās un iepirkuma daļas vadītājs (turpmāk – atļaujas izsnie-
dzējs), ja tā rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti. Juridiskās un iepirkuma 
daļas vadītāja prombūtnes laikā lēmumu pieņem viņu aizstājoša persona. 

13.  Izsniegtās atļaujas ir tiesīgs anulēt atļaujas izsniedzējs atbilstoši spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14. Tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk kā 
uz vienu gadu.

15. Atļauju tirdzniecībai izsniedz pēc nodevas par ielu tirdzniecību samaksas 
pilnā apmērā. 

16. Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās tiek iekasēta Ādažu novada domes 
2010.gada 28.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 „Saistošie noteikumi par no-
devu tirdzniecībai publiskās vietās Ādažu pašvaldības teritorijā” noteiktajā apmērā. 

V. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi 
kārtības nodrošināšanā 

17.  Noteikumu ievērošanas kontroli veic valsts un pašvaldības policijas darbi-
nieki. 

18. Tirdzniecības veicējam pēc policijas darbinieka pieprasījuma jāuzrāda: 
18.1. tirdzniecības atļauja;
18.2. personu apliecinošs dokuments; 
18.3. tirdzniecības preču izcelsmi apliecinoši dokumenti, izņemot gadījumus, 

ja tiek tirgotas savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi, pašu iegūti 
svaigi zvejas produkti un medījuma gaļa nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo 
aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lietotas per-
soniskās mantas. 

19.  Tirdzniecības dalībniekam vai tirdzniecības organizatoram tirdzniecības 
vieta jāuztur kārtībā tirdzniecības laikā un pēc darba beigšanas. Atkritumi jāsavāc 
un jānovieto izvietotajos atkritumu konteineros. 

20.  Tirdzniecības dalībnieks ir atbildīgs par mazumtirdzniecības normu ievē-
rošanu konkrētajā tirdzniecības vietā. 

21.  Tirdzniecības organizators ir atbildīgs par mazumtirdzniecības noteikumu 
ievērošanu pasākuma laikā. 

22.  Tirdzniecības vietā atrasties ar preci un veikt tirdzniecību var tikai atļaujā 
norādītā persona – fiziskā persona, kas nav reģistrējusi saimniecisko darbību, vai 
šīs personas pilnvarots ģimenes loceklis, uzrādot notariāli apstiprinātu pilnvaru, vai 
persona, kas ar norādīto juridisko personu ir juridiski noformējusi darba attiecības 
un ir attiecīgi pilnvarota. 

23. Speciālajām iekārtām un objektiem, kurus izmanto tirdzniecībā, jāatbilst 
LR normatīvo aktu prasībām. 

24. Speciālās iekārtas un objekti jāuztur kārtībā, tiem jābūt tīriem un bez bo-
jājumiem. 

Vi. nosacījumi ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai 
25. Pašvaldība ir tiesīga apturēt uz laiku izsniegto tirdzniecības atļauju, ja:
25.1. atļaujas saņēmējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas; 
25.2. patvarīgi ir mainīta tirdzniecības vieta; 
25.3. bez saskaņošanas ar pašvaldību mainīts sākotnēji paredzētais preču sor-

timents; 
25.4. atļauja nodota izmantošanai citām personām; 
25.5. atļaujā norādītajā vietā darbība pārtraukta ilgāk par mēnesi vai tā nav 

uzsākta mēnesi pēc tās saņemšanas; 
25.6. netiek pildītas normatīvo aktu prasības; 
25.7. tas nepieciešams novada projektu realizācijai.
26. Tirdzniecības atļauja tiek apturēta uz laiku, kas objektīvi nepieciešams 

konkrēto gadījumu izraisošo apstākļu novēršanai, un par to nekavējoties rakstiski 
informē tirdzniecības atļaujas saņēmēju. 

27. Ja tirdzniecība tiek apturēta saskaņā ar Noteikumu 25.7. apakšpunktu, par 
to vismaz mēnesi iepriekš rakstiski informē atļaujas saņēmēju. 

28. Apturot tirdzniecības atļaujas darbību 25.1. – 25.6. apakšpunktā noteik-
tajos gadījumos, pašvaldības nodeva netiek atmaksāta. 

29. Samaksātā pašvaldības nodeva par tirdzniecību ielu tirdzniecības vietā 
25.7. apakšpunktā noteiktajā gadījumā tiek atmaksāta tirdzniecības dalībniekam 
par laiku, uz kādu pārtraukta tirdzniecība. 

Vii. Atbildība par noteikumu pārkāpumiem un lēmuma apstrīdēšanas 
un pārsūdzēšanas kārtība

30. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem iestājas Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksā noteiktā atbildība. 

31. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo noteikumu pārkāpējus no notei-
kumu pildīšanas, kā arī no nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 

32. Atļaujas izsniedzēja pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt 
Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijā.

33. Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas pieņem-
to lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā.

Viii. noslēguma jautājumi
34. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Ādažu Vēstis”. 
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SAiStošie noteikumi nr. 11
ApStiprināti āDAžu noVADA DomeS 23.04.2013. SēDē, protokolS nr. 4§4.1 

grozījumS āDAžu noVADA DomeS 23.02.2010. SAiStošAjoS noteikumoS nr.3 
„SAiStošie noteikumi pAr āDAžu pAšVAlDībAS mAteriālo AtbAlStu AprŪpeS 

VAi kopšAnAS pAkAlpojumu noDrošināšAnAi”
pASkAiDrojumA rAkStS

pASkAiDrojumA rAkStA SADAļAS norāDāmā informācijA 

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums 

1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, (sociālo aprūpi) maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, 
bet 43. panta trešā daļa nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju izpildi; 

1.2.  Grozījums (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie 
noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai” ir izstrādāti 
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu.

2.  Īss projekta satura izklāsts 
2.1.  Noteikumu mērķis – precizēt kārtību, kādā novērtējami ienākumi ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kurai 

pienākas saistošajos noteikumos Nr. 3 noteiktais pabalsts aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai. 

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

3.1.  Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu; 
3.2.  Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas 

vai paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

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

4.1.  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir maznodrošinātas pensijas vecuma 
personas, personas ar I.un II. grupas invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 200; 

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

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada Sociālais dienests
5.2.  Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1.  Nav attiecināmas. 

izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro daļu, 35. panta 
ceturto daļu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra saistošajos noteikumos 
Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai 
kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai” šādu grozījumu:

1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 1.¹ punktu šādā redakcijā: 

„1.¹ Ģimenes (personas) ienākumi tiek izvērtēti analoģiski Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”. 

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

SAiStošie noteikumi nr. 17
ApStiprināti āDAžu noVADA DomeS 2013.gADA 28.mAijA SēDē, protokolS nr.3§18 

grozījumi āDAžu noVADA DomeS SAiStošAjoS 
noteikumoS nr.4 „SAiStošie noteikumi pAr 

āDAžu noVADA pAšVAlDībAS buDžetu 2013.gADā”
izdoti saskaņā ar likuma “par pašvaldībām” 46. pantu, likumu “par budžetu un finansu va-

dību”, likumu “par valsts budžetu 2013. gadam”, ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 
noteikumiem nr. 874 “noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un 
to sadales kārtību 2013. gadā”

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

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. apakšpunktus šādā redakcijā:
„2.2. pamatbudžets 2013. gadam ieņēmumos (1.pielikums) ls 6’942’923 apmērā un aizņēmumi no 

Valsts kases ls 486’026; 
2.3. pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1.pielikums) ls 7’971’511 apmērā un 2013. gadā atmaksā-

jamā tīrā aizņēmumu summa Valsts kases kredītiem ls 368’128 apmērā un konta atlikums uz gada beigām 
ir ls 297’386”.

2. Apstiprināt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā. 

Paziņojums 
uzsākta lokālplānojuma izstrā-

de īpašumam „Lībieši 3”, Balteze-
rā, Ādažu novadā, saskaņā ar Ādažu 
novada domes 2013.gada 23.aprīļa 
lēmumu (sēdes lēmums Nr.71). Lokāl-
plānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu 
novada teritorijas plānotājs silvis 
Grīnbergs.

Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus lokālplānojuma izstrādei var 
iesniegt Ādažu novada domē darba 
dienās darba laikā, kā arī rakstot uz 
adresi: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu 
novads LV-2164, iesniegumā norādot 
vārdu, uzvārdu un pastāvīgo adresi, 
bet juridiskajām personām – nosau-
kumu, adresi, reģistrācijas Nr. 
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SAiStošie noteikumi nr. 14
ApStiprināti āDAžu noVADA DomeS 28.05.2013. SēDē, protokolS nr.5§7

grozījumi āDAžu noVADA DomeS SAiStošAjoS noteikumoS nr. 27 „SAiStošie 
noteikumi pAr neApbŪVētu āDAžu noVADA pAšVAlDībAi pieDerošo VAi 

piekrītošo zemeSgAbAlu nomAS mAkSAS noteikšAnAS kārtību”
pASkAiDrojumA rAkStS

pASkAiDrojumA rAkStA 
SADAļAS

norāDāmā informācijA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18.punkts nosaka, ka 
pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus.

1.2. Spēkā esošo Ādažu novada domes saistošo noteikumu Nr. 27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai 
piederošo vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 2.1.punkts nosaka, ka 
nomas maksa par neapbūvētiem pašvaldībai piederošajiem vai piekrītošajiem zemesgabaliem bez apbūves tiesībām, kuri iznomāti 
mazdārziņu vajadzībām, ir:

2.1.1. 10% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, ja iznomātā zemesgabala platība nav lielāka par 0,2000 ha;

2.1.2. 5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, ja iznomātā zemesgabala platība ir lielāka par 0,2000 ha.

1.3. Veicot nomas maksas aprēķinu par iepriekš minētajiem zemesgabaliem, konstatēts, ka nomas maksas apmērs, ņemot vērā 
zemesgabalu kadastrālo vērtību, ir mazs un nesedz administrēšanas izdevumus. Lai racionāli apsaimniekotu pašvaldības nekustamo 
īpašumu, ir lietderīgi iznomāt pašvaldības zemi par atbilstošu nomas maksu un ar Ādažu novada domes (turpmāk – dome) 
saistošajiem noteikumiem iepriekš minētajiem zemesgabaliem papildus nosakāms minimālais nomas maksas apmērs.

1.4. Apzinot neapbūvētos pašvaldībai piederošos vai piekrītošos zemesgabalus, kuri iznomāti mazdārziņu vajadzībām, konstatēts, ka 
zemesgabalu, kuru platība ir lielāka par 0,2000 ha, nemaz nav, līdz ar to Noteikumu 2.1.2.punkts ir izslēdzams.

1.5. Noteikumu 6.punkts paredz, ka 26.02.2013. grozījumi Noteikumu 2.5.punktā piemērojami sākot ar 2013.gada 1.janvāri. Oficiālo 
publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.panta ceturtā daļa nosaka, ka normatīvajam aktam vai tā daļai nav atpakaļejoša spēka, 
izņemot likumā īpaši paredzētus gadījumus, līdz ar to Noteikumu 6.punkts ir izslēdzams.

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1. Saistošo noteikumu projekta būtība ir noteikt minimālās nomas maksas apmēru zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu 
vajadzībām un izslēgt no Noteikumiem tiesību normu, kas nosaka nomas maksas apmēru par zemesgabaliem, kuri iznomāti 
mazdārziņu vajadzībām un kuru platība pārsniedz 0,2000 ha. 

2.2. Izslēgt no Noteikumiem 6.punktu, kas paredz, ka 26.02.2013. grozījumi Noteikumu 2.5.punktā piemērojami sākot ar 2013.gada 
1.janvāri.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu projekts paredz iekasēt zemes nomas maksu, kuras apmērs tiks tuvināts nomas maksas administrēšanai 
nepieciešamo līdzekļu apjomam, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek prognozēta pozitīva ietekme uz pašvaldības budžeta 
ienākumu sadaļu. 

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

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

4.1. Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskās personas, kuras 
novada administratīvajā teritorijā nomā vai vēlas nomāt pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu bez apbūves 
tiesībām mazdārziņu vajadzībām.

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupām jaunas tiesības.

4.3. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas nomāt pašvaldībai piekrītošos zemesgabalus 
par atbilstošu nomas maksu.

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome, kura pieņem lēmumu par 
pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošas zemes piešķiršanu nomā. 

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

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotajā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 
mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no 
tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos. 

izdoti saskaņā ar ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu nr.735 „noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 18. punktu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 27 „Saistošie noteikumi par neapbūvētu Ādažu novada pašvaldībai piederošo 
vai piekrītošo zemesgabalu nomas maksas noteikšanas kārtību” (turpmāk – No-
teikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 2.1. punktu šādā redakcijā:

„2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti mazdārziņu vajadzībām – 10% 
apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā 
lVl 3,- (trīs lati) gadā.”

2. Izslēgt Noteikumu 6. punktu.
3. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Āda-

žu Vēstis”. 



8 Ādažu Vēstis 2013. gada 15. jūnijs

SAiStošie noteikumi nr. 16
ApStiprināti āDAžu noVADA DomeS 28.05.2013. SēDē, protokolS nr. 5§ 9

grozījumi āDAžu noVADA DomeS 23.02.2010. SAiStošAjoS noteikumoS nr. 2 
„SAiStošie noteikumi pAr SociālāS pAlīDzībAS piešĶiršAnAS kārtību āDAžu noVADā” 

pASkAiDrojumA rAkStS
pASkAiDrojumA rAkStA SADAļAS norāDāmā informācijA 

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums 

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

1.2. Grozījumi (turpmāk – Noteikumi) Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi 
par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” izstrādāti pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 33.panta otro daļu un 35.panta ceturto daļu, Ministru kabineta 2010.gada 30.marta 
noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu. 

2.  Īss projekta satura izklāsts 

2.1. Sociālā darba pilnveidošanai un klientu materiālās situācijas izvērtēšanai ir nepieciešams veikt grozījumus. 
2.2. Noteikumu mērķis: 
2.2.1. noteikt kārtību, kādā novērtējami ienākumi un materiālais stāvoklis ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai 

maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai. Līdz šim vienīgais nosacījums maznodrošinātās personas 
(ģimenes) statusa piešķiršanai bija ģimenes (personas) ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli; 

2.2.2. precizēti atsevišķi Noteikumu punkti: 
2.2.2.1. nosakot, ka iesniedzot iesniegumu bankas konta izraksti nav jāiesniedz nestrādājošiem pensijas vecuma 

pensionāriem un nestrādājošām personām ar I un II grupas invaliditāti; 
2.2.2.2. lai saņemtu pabalstu par medicīnas pakalpojumiem un uzturēšanos veselības un sociālās aprūpes rehabilitācijas 

iestādēs, jāuzrāda maksājumu apliecinošs dokumenta oriģināls.

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai 

paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

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

4.1. Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētās trūcīgas personas, maznodrošinātas 
ģimenes (personas), nestrādājoši pensionāri un I un II grupas invalīdi, kuriem ienākumi nepārsniedz saistošajos 
noteikumos noteikto ienākumu līmeni. 

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi. 

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību, bet precizē to.

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejā. 

izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 33. 
panta otro daļu, 35. panta ceturto daļu, ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu nr. 299 „noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4 apakšpunktu 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu 
novadā” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 3.¹ punktu: 
„3¹. Šie noteikumi nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepār-

sniedzot ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi 
par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī vai atsevišķi dzīvojoša persona (turp-
māk – ģimene (persona)) tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā 
novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.” 

1.2. Izteikt Noteikumu 4.9. apakšpunktu šādā redakcijā: 
„4.9. bankas konta izrakstu par pēdējiem trīs mēnešiem pilngadīgām per-

sonām, izņemot, ja iesniedzējs vai tā ģimenes loceklis ir nestrādājoša pensijas 
vecuma persona un nestrādājoša persona ar I un II grupas invaliditāti.” 

1.3. Izteikt Noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 
„8. Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumu līmenis 

uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz LVL 162.00 mēnesī. Ģimenes (personas) 
ienākumi tiek izvērtēti analoģiski Ministru kabineta 2010. gada 30. marta notei-
kumiem Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu.” 

1.4. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā: 

„9. Sociālā palīdzība ģimenēm (personām) tiek sniegta un ģimene (persona) 
ir atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu, ja: 

9.1. iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem pieder nekustamais īpa-
šums vai tā daļa, kurā dzīvo ģimenes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem 
nepieder cits nekustamais īpašums;

9.2. iesniedzējam vai kādam no ģimenes locekļiem pieder neapbūvēts nekus-
tamais īpašums (mazdārziņš, sakņu dārzs) ne vairāk kā 0,12 ha platībā, kas tiek 
izmantots ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai; 

9.3. tās īpašumā ir viens transportlīdzeklis, kuru izmanto ģimenes locekļu 
vai personas ikdienas vajadzību nodrošināšanai (nokļūšanai līdz darba vietai vai 
izglītības iestādei);

9.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
9.5. persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks at-

bilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajai daļai.”
1.5. Papildināt Noteikumu 26. punktu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:
„Pieprasot pabalstu par medicīnas pakalpojumiem un uzturēšanos veselības 

un sociālās aprūpes rehabilitācijas iestādēs, jāuzrāda maksājumu apliecinošs do-
kumenta oriģināls, kas noformēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.” 

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 
„Ādažu Vēstis”. 
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pArAkStītS līgumS „pAr eSošā AizSArgDAmbjA un cAurtekAS –  
regulAtorA rekonStrukcijAS projektēšAnu un bŪVniecību”

karīna Miķelsone,
Attīstības un informācijas daļas 
projektu vadītāja 

22. maijā ādažos starp ādažu novada domi 
un SiA „riga rent” tika parakstīts līgums „par 
esošā aizsargdambja un caurtekas – regulatora 
rekonstrukcijas projektēšanu un būvniecību”. Sa-
skaņā ar līgumu esošā aizsargdambja un caur-
tekas – regulatora rekonstrukcijas projektēšanu 
veiks VSiA „meliorprojektS”. tehniskā projekta 
izstrāde notiks līdz šī gada oktobrim, un būv-
niecību plānots uzsākt pēc tehniskā projekta 
ekspertīzes un saskaņošanas. 

Līguma ietvaros paredzēts 20 mēnešu laikā izstrā-
dāt tehnisko projektu esošā aizsargdambja un caurte-
kas – regulatora rekonstrukcijai, kā arī veikt būvdarbus. 
Līguma summa ir Ls 488 949,80 (bez PVN).

20. maijā Ādažos starp Ādažu novada domi un SIA 
„L4” tika parakstīts līgums par esošā aizsargdambja un 
caurtekas – regulatora rekonstrukcijas projektēšanas 
un būvniecības Būvuzraudzību.

Līguma ietvaros paredzēts 20 mēnešu laikā veikt 
tehniskā projekta izstrādes un esošā aizsargdambja un 
caurtekas – regulatora rekonstrukcijas Būvuzraudzību. 
Līguma summa ir Ls 6 062,43 (bez PVN).

 Tāpat informējam, ka pamatojoties uz iepirkuma 
ID Nr. ĀND2012/89 ERAF rezultātiem, projekta ietva-
ros ir konstatēts līdzekļu ietaupījums. Ādažu novada 
dome 28.05.2013. pieņēma lēmumu Nr. 112 „Par gro-
zījumiem projektā „Plūdu risku samazināšana Ādažu 
novadā””. 04.06.2013.Ādažu novada dome iesniedza 
Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrijai priekšlikumu papildināt 
ar papildus aktivitātēm un iekļaut papildus komponentus projektā, kuru realizācija 
nepārsniedz sākotnēji noteiktās attiecināmās izmaksas.

Projekts „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā” pilnībā tiek finan-
sēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un tā izmaksas ir paredzētas 
674 820 latu. 

peldvietu ūdens kvalitāte
astrīda Spilva,
redaktore
Saulaino un augstām gaisa temperatūrām dāsno dienu bagātī-
ba, šogad aktīvāk vilina novada iedzīvotājus izmantot vietējo 
ūdenstilpņu sniegtās veldzējuma un atpūtas iespējas. Kaut arī 
Ādažu novada teritorijā nav oficiālas peldvietas, vēsturiski ir 
izveidojušās vairākas iedzīvotāju iecienītas atpūtas vietas pie 
publiskajiem ūdeņiem. 

Pastāvošā likumdošana nepieprasa šādu peldvietu ūdens kvalitā-
tes obligātu monitoringu. Tomēr, lai peldēt gribētāji zinātu ar kādas 
kvalitātes ūdeni jārēķinās konkrētajā ūdenstilpnē, pašvaldībā tika 
pieņemts lēmums veikt ūdens kvalitātes analīzes.

„BIOR” Diagnostikas centra Pārtikas un vides izmeklējumu la-
boratorija 2013. gada 3. jūnijā testēšanas pārskatā sniedza testa rādī-
tājus Escherichia coli un zarnu enterokoku skaita noteikšanai. 

Peldvietās Mazā Baltezera krastā „Alderu pludmale”, Mazā Balte-
zera krastā pie Lielā un Mazā Baltezera kanāla, Lielā Baltezera krastā 
„Baltezera pludmalē”, Vējupes krastmalā Ādažu centrā veiktās ūdens 
kvalitātes analīzes atbilst pieļaujamām normām un šajās peldvietās 
peldēties ir atļauts.

Analīzes šajās un vēl divās peldvietās – Kadagas ezera krastā „Ka-
dagas pludmale” un Dūņezera krastā Divezeros – tiks veiktas līdz 
septembrim un rezultāti paziņoti Ādažu novada domes mājas lapā 
www.adazi.lv.  
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2013. gADA 1. jŪnijA VēlēšAnu rezultāti āDAžu noVADā 
Saskaņā ar Centrālās Vēlēšanu komisijas datiem pašvaldību vē-
lēšanās Ādažu novadā piedalījās 3092 jeb 44,88 % no novadā 
deklarētajiem balsstiesīgajiem iedzīvotājiem.

Zaļo un Zemnieku savienība ieguvusi 23,59 % vēlētāju atbal-
stu un 3 deputātu vietas. Ievēlēti: Māris Sprindžuks, Uģis Dambis, 
Edvīns Šēpers.

Partija „Vienotība” ieguvusi 10,89 % vēlētāju atbalstu un 2 depu-
tātu vietas. Ievēlēti: Ilze Pētersone, Normunds Zviedris.

„Sadarbība” ieguvusi 5,22 % vēlētāju atbalstu un ieguvusi 1 de-
putāta vietu. Ievēlēts: Artis Brūvers.

Politiskā partija „Reģionu alianse” ieguvusi 40,02 % vēlētāju at-
balstu un 6 deputātu vietas. Ievēlēti: Pēteris Balzāns, Pēteris Pultraks, 
Liāna Pumpure, Valērijs Bulāns, Jānis Ruks, Kerola Dāvidsone.

Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs” ieguvusi 10,11 % 
vēlētāju atbalstu un 2 deputātu vietas. Ievēlēti: Karina Tinamagome-
dova, Juris Antonovs.

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/
LNNK” ieguvusi 9,24 % vēlētāju atbalstu un 1 deputāta vietu. Ievē-
lēta: Adrija Keiša.

zAļo un zemnieku SAVienībA 
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1. Māris Sprindžuks 341 23 198 1046 1 Ievēlēts
4. Uģis Dambis 115 66 381 777 2 Ievēlēts

11. Edvīns Šēpers 63 41 458 750 3 Ievēlēts
6. Armands Možeiko 90 77 395 741 4
2. Edmunds Plūmīte 56 53 453 731 5

15. Pēteris Kalniņš 36 43 483 721 6
5. Ivars Sīmanis 40 48 474 720 7

10. Evita Fedoreka 40 52 470 716 8
17. Māra Pļaviņa 39 55 468 712 9
3. Zigurds Blūzmanis 55 75 432 708 10
9. Gita Zariņa 50 71 441 707 11

13. Odeta Induse 25 55 482 698 12
14. Vairis Aldis Štrauss 21 51 490 698 13
8. Mārtiņš Martinsons 24 59 479 693 14

12. Kristīne Voitova 37 72 453 693 15
16. Jānis Jakaitis 10 46 506 692 16
18. Velta Breidaka 60 104 398 684 17
7. Sandra Bukovska 37 92 433 673 18

pArtijA “VienotībA” 
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2. Ilze Pētersone 50 27 127 359 1 Ievēlēts
6. Normunds Zviedris 47 27 130 356 2 Ievēlēts
5. Edgars Verners 40 22 142 354 3

14. Inga Urbanoviča 46 28 130 354 4
11. Kristīne Kalēja 38 24 142 350 5
7. Dace Hartmane 34 31 139 339 6
4. Edmunds Garančs 30 28 146 338 7
9. Indra Kārkliņa 25 28 151 333 8
1. Mareks Joniškāns 37 46 121 327 9
3. Beata Graudiņa 18 33 153 321 10

15. Vita Kvašņova 21 36 147 321 11
8. Uldis Rubezis 22 38 144 320 12

12. Didzis Gailis 13 29 162 320 13
13. Ojārs Jansons 20 37 147 319 14
10. Jānis Popovs 13 40 151 309 15

“SADArbībA” 
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2. Artis Brūvers 59 20 45 200 1 Ievēlēts
4. Jānis Veinbergs 28 16 80 173 2

11. Kārlis Virza 28 23 73 166 3
3. Ojārs Retigs 22 24 78 159 4
5. Raimonds Butkāns 22 24 78 159 5

10. Raimonds Eglīte 15 20 89 156 6
9. Elīna Zīlīte 12 23 89 150 7

13. Anrijs Zēbergs 10 24 90 147 8
6. Aivis Lonskis 8 23 93 146 9
1. Vitālijs Komars 21 38 65 144 10
7. Raimonds Palms 7 24 93 144 11
8. Ēriks Gusevs 7 25 92 143 12

12. Ēriks Drīliņš 2 24 98 139 13
14. Olga Komare 3 28 93 136 14

politiSkā pArtijA “reģionu AliAnSe” 
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6. Pēteris Balzāns 346 171 462 1410 1 Ievēlēts

8. Pēteris Pultraks 278 119 582 1394 2 Ievēlēts

3. Liāna Pumpure 221 117 641 1339 3 Ievēlēts

5. Valērijs Bulāns 141 98 740 1278 4 Ievēlēts

4. Jānis Ruks 125 96 758 1264 5 Ievēlēts

2. Kerola Dāvidsone 143 116 720 1262 6 Ievēlēts

16. Jānis Neilands 110 95 774 1250 7

1. Juris Krūze 208 196 575 1247 8

18. Jānis Duks 105 96 778 1244 9

11. Ernests Dreimanis 113 110 756 1238 10

12. Linda Tiļuga 106 103 770 1238 11

7. Druvis Kleins 86 113 780 1208 12

10. Juris Mārtiņsons 65 123 791 1177 13

13. Renārs Avetisjans 113 173 693 1175 14

14. Andrejs Červinskis 58 126 795 1167 15

15. Ivars Rupšenieks 65 146 768 1154 16

9. Halfors Krasts 40 124 815 1151 17

17. Lotārs Kulless 52 137 790 1150 18
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politiSko pArtiju ApVienībA  
“SASkAņAS centrS” 
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2.
Karina 
Tinamagomedova

119 22 62 409 1 Ievēlēts

1. Juris Antonovs 75 30 98 357 2 Ievēlēts

4. Vitālijs Klebeko 57 27 119 342 3

5. Irina Ņesterova 56 33 114 335 4

3. Mārtiņš Tūters 42 30 131 324 5

nAcionālā ApVienībA “ViSu lAtVijAi!”-“ 
tēVzemei un brīVībAi/lnnk” 
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2. Adrija Keiša 65 19 97 331 1 Ievēlēts
3. Austris Dinka 50 18 113 317 2
4. Dace Kaula 46 22 113 309 3
5. Ivars Liepa 28 13 140 300 4
6. Ilona Puriņa 33 21 127 297 5
1. Irīna Gedertsone 48 38 95 295 6
9. Juris Gierkens 31 22 128 294 7
8. Jānis Jaudzems 24 17 140 292 8

10. Kalvis Apsītis 18 18 145 285 9
11. Valdis Svarāns 21 22 138 284 10
7. Inga Čigirova 13 27 141 271 11

SociālaiS dieneStS 
informē!

Ar 2013. gada 30. maiju atsākas ES pārtikas paku izdale trūcī-
gām un maznodrošinātām personām.

Vienai personai 2013. gadā paredzēti ne vairāk kā septiņi 
pārtikas produktu komplekti ar šādu saturu: 

• pilnpiena pulveris – 0,4 kilogrami; 
• makaroni – viens kilograms; 
• tvaicēti rīsi – 0,4 kilogrami; 
• griķi – 0,4 kilogrami;
• manna – 0,5 kilogrami;
• kviešu milti (augstākā labuma) – 0,5 kilogrami;
• sautēta cūkgaļa – 0,25 kilogrami.

Pārtikas pakas saņemot obligāti jāuzrāda izziņa par trūcīgas vai 
mazturīgas personas statusu. Ādažu novada domes Sociālā dienesta 
adrese: Gaujas ielā 13/15, Ādažos, Ādažu novadā. Vairāk informā-
cijas pa tālruni: 67996661

AicinājumS ieSAiStītieS āDAžu noVADA DomeS rīkotAjā AptAujā!
Inga pērkone,
projektu vadītāja

Cienījamie Ādažu novada iedzīvotāji! Ādažu novada dome 
09.12.2010. apstiprināja Ādažu novada teritorijas Attīstības 
programmu 2011.– 2017. gadam. Ziņojumā tiek ietverta infor-
mācija par pašvaldībā īstenotajiem projektiem, rezultatīvo rādī-
tāju izmaiņām, secinājumi un ieteikumi turpmākai darbībai, kā 
arī cita informācija. Aicinām Jūs piedalīties Attīstības program-
mas īstenošanas novērtēšanā un atbildēt uz anketā uzdotajiem 
jautājumiem. 

Aptaujas mērķis – noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju domas 
par situāciju novadā pēc Attīstības programmas 3 īstenošanas gadiem. 

Jūsu sniegtās atbildes būs konfidenciālas un tiks izmantotas ap-
kopotā veidā. Anketa ir anonīma, vārds un uzvārds nav jānorāda. 
Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Katram no jau-
tājumiem jāatzīmē viena atbilde, izņemot gadījumus, kad ir norādīts 

savādāk. Tabulās viena atbilde jāsniedz par katru no apskatītajām 
jomām.

Aptaujas anketas drukātā veidā ir pieejamas Ādažu novada domē, 
kā arī elektroniski – pašvaldības mājas lapā. Aizpildītās anketas 
varat ievietot speciāli tam paredzētās aptaujas urnās, kuras atrodas 
Ādažos: Gaujas ielā 33A (Ādažu novada domē un Kultūras centrā), 
Gaujas ielā 16 (SIA „Ādažu Namsaimnieks” un SIA „Ādažu Ūdens”), 
Gaujas ielā 13/15 (Sociālajā dienestā); Alderos: veikalā. Atbildēt uz 
anketas jautājumiem var arī elektroniski – elektroniski aizpildītās 
anketas jāsūta uz e-pastu: inga.perkone@adazi.lv. 

Aptaujas anketa (http://www.adazi.lv/page/1&news_id=1878)
Aptauja notiek no 2013. gada 22. maija līdz 28. jūnijam. 

Aptaujas atbildes tiks apkopotas un ietvertas Ādažu novada 
domes Attīstības programmas (2011.–2017.) Monitoringa 
ziņojumā, kas būs pieejams Ādažu novada domes mājas lapā 
www.adazi.lv. 

Ādažu vidusskola 

aicina darbā no 2013. gada 1. septembra

• sākumskolas skolotāju 1. klasei 

• mūzikas skolotāju

Tālrunis papildus informācijai:67996165. Pieteikuma 

vēstuli un Cv sūtīt uz e-pastu: vidusskola@adazi.tl.lv 

adrese: Gaujas ielā 30, Ādažos,  

Ādažu novadā, lv-2164 

Pensionāru apvienības 
„OPTIMISTS” jūnija mēneša saiets  

notiks 19. maijā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.

IelīgosIm Jāņus kopā ar pašmāJu mākslInIekIem.

22. jūnijā plkst. 16.00
Ādažu vidusskolā 12. klašu izlaidums
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
jūnija mēneša jubilāriem !

Sanāksim, sadziedāsim, sasadancosim!
Maija drunka,
Kultūras 
menedžere, 
Dziesmu svētku 
koordinatore

rīgā jau kopš 1873. gada, parasti ik pēc 
5 gadiem, notiek Vispārējie latviešu dziesmu 
un deju svētki, kas ir tradicionāls kultūras 
notikums latvijā un latviešu nacionālās 
identitātes sastāvdaļa. šie svētki ir kļuvuši 
par spēcīgu mūsu tautas kopā saucēju un 
saliedētāju.

Līdz XXV Dziesmu un XV Deju svētku atklāšanai 
atlikušas vairs tikai 2 nedēļas.

Svētdien, 30. jūnijā, visos Latvijas pagastos, no-
vados un pilsētās, kas piedalās svētkos, laikā no plkst. 
13.12 Latvijas austrumos līdz plkst. 13.40 rietumos, 
brīdī, kad saule atrodas visaugstāk, tiks pacelti svētku 
karogi.

Virs Ādažiem šajā dienā saule zenītā atradīsies 
plkst. 13.26 un 22 sekundēs un šajā brīdī pie Ādažu 
Kultūras centra aicinu visus ādažniekus piebiedroties 
mūsu amatieru mākslinieciskajiem kolektīviem un 
svinīgi pacelt Ādažu novada svētku karogu, uz kura 
latvju rakstu zīmju vijumā grafiskā veidā būs atspogu-
ļota koru „Jumis” un „Mundus” izvēlētā un iedziedātā 
mūsu novadnieka Raimonda Paula dziesma „Sanāciet, 
sadziediet, sasadancojiet!” ar Jāņa Petera vārdiem, 
kas nu ir kļuvusi par Ādažu novada Dziesmu svētku 
zīmi – logo.

Ādažu novadu šajos svētkos pārstāvēs 7 amatieru 
mākslinieciskie kolektīvi:
• jauktais koris „jumis” (diriģenti Laura Iesava un 

Pāvels Veļičko),
• jauniešu koris „mundus” (diriģenti Andra 

Blumberga un Didzis Soste),
• vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sprigulis” 

(vadītāja Līga Lancmane),
• vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolītis” 

(vadītāja Ināra Mičule),

• jauniešu deju kolektīvs „Draugi” (vadītāja Vita 
Reinbooma),

• jauniešu deju kolektīvs „rūta” (vadītājas Vita 
Reinbooma un Ināra Mičule),

• koklētāju ansamblis „ādažu stīgas” (vadītājas 
Māra Jansone-Henkuzene un Anna Veismane),
pavisam kopā 174 dalībnieki.
Tie laimīgie, kuriem izdevās iegādāties ieejas bi-

ļetes, mūsu dejotājus varēs vērot četros deju lieluzve-
dumos „Tēvu laipas”, kuri notiks Daugavas stadionā 5. 
un 6. jūlijā. Koklētāji muzicēs Starptautiskajā izstāžu 
centrā „Ķīpsala” 4. jūlijā, bet kori savu dziedātprieku 
nodos klausītājiem noslēguma koncertā „Līgo!” 7. 
jūlijā Mežaparka estrādē, kur koncerta izskaņā kopā 
ar 13 000 dziedātāju ikviens varēs izdziedāties no 
sirds, jo turpināsies Sadziedāšanās nakts līdz pat rīta 
gaismai.

Un, protams, kā visos svētkos, dalībnieki kopā ar 
novada vadību ies svētku gājienā, kurš sāksies plkst. 

10.00 svētdien, 7. jūlijā, no Brīvības pieminekļa 
un tālāk virzīsies pa Brīvības ielu līdz Dailes teātrim. 
Šajos svētkos gājiena sākumā ies labākais Latvijas 
koris, labākais deju kolektīvs, labākais pūtēju orķes-
tris, tad sekos Vidzeme, Kurzeme, Zemgale, Sēlija un 
Latgale, novadi soļos alfabēta secībā. Pateicoties tam, 
ka esam piederīgi Vidzemei un burtiņam Ā..., mūsu 
novads ies gājiena sākumā, mēs būsim otrie tūlīt pēc 
Kocēnu novada Dikļu pagasta, kur 1864. gadā notika 
paši pirmie latviešu Dziesmu svētki. Aicinu ādažnie-
kus ilgi negulēt un ierasties Rīgā jau laikus, lai varētu 
baudīt šo krāšņo svētku parādi un, lai atbalstītu mūsu 
novada kolektīvus!

Tie, kuri nekādi netiek – neskumstiet! Galvenos 
svētku notikumus varēsiet vērot tiešraidē LTV 1, LTV 
7, kā arī klausīties Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 
un ziņu speciālizlaidumos!

Plašāka informācija par svētkiem www.lnkc.gov.lv, 
www.dziesmusvetki.tv. 

85 gadu jubileju svin
Mirdza Bredriha
Akilina Gomolya

Olga Konstantinovska
Skaidrīte Zeltiņa 

80 gadu jubileju svin
Jānis Boroduška

Ivan Pavlov

70 gadu jubileju svin
Ilze Bole

Edmunds Jaunups
Alexander Lvovitch 

Klevansky
Silvija Poga

Jekaterina Regane
Janīna Smilga

Anastasija Zarakovska

70 gadu jubileju  
maijā svinēja 

Rita Brigita Plānā
75 gadu jubileju svin

Rasma Bokāne
Gaida Bronka
Osvalds Krūze
Janīna Veipa

Ādažu novada dome


