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Astrīda Spilva,

Mozaīkā veidotais portrets

redaktore

25. februārī Ādažu kultūras namā notika
portretgrāmatas „Alberts Kauls triumfā
un traģismā” atvēršana. Kādreizējais šīs
mājas saimnieks tepat līdzās, no skatuves
ekrāna, noraugās, kā kultūras nama zālē
vietas ieņem goda viesu statusā uzaicinātie:
Alberta Kaula jaunākais dēls Ernests ar
ģimeni, mazbērni Rasa un Mārtiņš, Edgars
un Ineta. Viņiem līdzās grāmatas saimnie
ciskais un radošais kodols: izdevuma
apsaimniekotājs, Kaula līdzgaitnieks Lat
vijas Lauksaimnieku savienībā Aivars
Andersons, rakstnieks Ēriks Hānbergs,
dzejnieks Jānis Peters, izdevniecības
„Jumava” prezidents Juris Visockis. Atnā
kušo vidū arī daudzi Alberta Kaula laika
biedri – dažādu rangu vadošie darbinieki,
„Kaula laikus” piedzīvojušie ādažnieki un
daudzi jo daudzi, kam viņa vārds nav ne
svešs, ne vienaldzīgs.
„Triumfā un traģismā” – nosaukums,
kurš izdevuma kārtotājiem dod iespēju
izvairīties no polarizēto uzskatu paudēju
viedokļu krustugunīm, 82 stāstniekiem 350
grāmatas lappusēs ļaujot pierādīt, ka laika
zoba spējai drupināt atmiņu asākās un grie
zīgākās šķautnes tomēr nepiemīt visvarenais
nivelējošais vienīgās īstenās patiesības spēks.
Viņš darīja savu. Pārliecināti, neatkarīgi un
nesaudzīgi. Tāpēc daudziem nepieņemami.
„Kas to lai vairs pasaka, cik daudzus Kauls
ir gremdējis savu lielo mērķu vārdā? Un, no
otras puses, cik daudziem viņš palīdzējis, bet
līdzsvars ir svēries nevis par labu viņam, bet
iedzenot atstumtībā, lielā grūtumā. Viņš
gribēja skaistas vecumdienas kopā ar saviem
bērniem un mazbērniem mūsu Amatas upes
līcī nodzīvot. Bet tās iznāca tik rūgtas un
vientuļas,” grāmatas lapaspusēs atceras Velta
Joste, „Kuršu” māju kaimiņiene.
„Kauls visas lietas centās darīt tā, kā kād
reiz to bija darījis, – aicināja visus sēt, bet
tobrīd jau neviens vairs nesēja tāpēc, ka kāds

aicināja, sēja tikai tad, ja bija izdevīgi,” savās
atmiņās raksta Anatolijs Gorbunovs.
2003. gada nogalē, neilgi pirms savas 65.
dzimšanas dienas, Alberts Kauls sniedza
plašāku interviju pēc piecu gadu klusēšanas,
kā pats apgalvoja, „lielākoties tādēļ, lai ļautu
par sevi aizmirst ienaidniekiem”. Viņa seci
nātais šodien liekas tik saprotams:
„Nodokļiem jāveicina ražošana, nevis jārada
uzņēmējiem izdzīvošanas problēmas. Tas,
kas notiek tagad, ir nacionālo uzņēmumu
graušana.Un vai tad vecos cilvēkus, daudz
bērnu ģimenes, bērnus un jauniešus patla
ban šajā valstī ciena? Jā, protams, vienmēr
tik jāklausās atrunas – naudas nepietiekot.
Taču [...] simtiem jaunu automašīnu, ierēd
ņu un banku darbinieku apmācībai [...] tiek
atvēlētas pasakainas summas. Tas, kas notiek
bankās, – es pat īsti nezinu, kādā vārdā to
procesu nosaukt! [...] Kāpēc man nācās
atkāpties? (Domāts Šķēles vicepremjera un
Lauksaimniecības ministra amats.) Tā bija
Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules
Bankas griba, jo šīm organizācijām mūsu
ieplānotās reformas nebija vajadzīgas. [...]
Taču es uzdrīkstējos SVF un PB misijai acīs
pateikt – mēs esam neatkarīga valsts, tāpēc
darīsim, kā gribēsim! Nesanāca.”
Grāmatas atvēršanas reizē uzrunājot klāt
esošos, A.Andersons nosauca trīs iemeslus,
kāpēc uzreiz nolēmis atsaukties J.Streiča
izteiktajai idejai par izdevuma nepieciešamī
bu. Tāpēc, ka Alberts Kauls bija Saimnieks,
tāpēc, lai vispusīgi atspoguļotu viņa personī
bu, un tāpēc, ka Latvijai bijuši tikai trīs
Saimnieka simboli – hercogs Jēkabs, Kārlis
Ulmanis un Alberts Kauls.
Priekšsēdētāja ilggadējais vietnieks Jānis
Leicis šķiet nepārspējams uzkrāto atmiņu
bagātīgumā, ko izklāsta pārliecinošā nosvēr
tībā un sirsnībā. Notikumu līdzdalībnieku
vārdisks uzskaitījums un gadskaitļu virtenes
neliek mezgloties pašam sakāmajam. Sācis
ar 3 „K”( Krēsliņš, Kukelis, Kauls) ēras
atsaukšanu atmiņā, uzrunas lielāko daļu

tomēr velta šīs trīsvienības vienam posmam
– A.Kaulam: „Neskatoties uz Alberta bries
mīgo raksturu, viņam bija spēks! Viņš bija
darbavīrs, kas prata savas idejas „izvest” līdz
galam. Lai ko runātu, Ādažos nekas nekrita
no debesīm.”
„Kauls finansiāli atbalstīja latviešu kultū
ru, bagātīgi uzturēja Ādažu pašdarbniekus,
deva naudu filmas uzņemšanai par Krišjāni
Baronu, ļāvās pierunāties, ka viņa vadītā
lielsaimniecība nodibināja Ojāra Vācieša
prēmiju. Kauls bija mans, Raimonda Paula,
Imanta Ziedoņa, Ludmilas Azarovas, vairā
ku latviešu kultūras darbinieku labvēlis,”
stāstījumu papildinot ar sadzīvisku epizožu
iestarpinājumiem, Jānis Peters savu atmiņu
kultūrvēsturisko sadaļu pārceļ sabiedriski
politiskās dzīves plaknē, uzsverot, ka daudzi
Kaula politiskās dzīves un darbības aspekti
nacionālo interešu aizstāvības jomā jopro
jām ir maz novērtēti un bieži vien līdzgait
nieku un notikušā liecinieku apzināti noklu
sēti. To apstiprina arī nākošā runātāja J.
Gavara mudinājums Latvijas jaunāko laiku
vēstures politiskajiem līdzveidotājiem atklā
ti atzīt A.Kaula ieguldījumu nacionālas un
neatkarīgas valsts veidošanā.
„Jau pusotru gadu Alberts Kauls ir viņ
saulē. Tas ir laiks, kad tapa grāmata,” saka
Normunds Breidaks. „Man ādažnieki jautā,
kad būs piemineklis Kaulam. Šis ir pirmais
stūrakmens pieminekļa tapšanā. Lai atmiņas
ir īstas un patiesas, kādas tās ir atspoguļotas
šajā krājumā, lai mēs par tiem laikiem rastu
ticību savai valstij tagad.”
Jaunā grāmata nonākusi pie lasītājiem.
Atvadu skatiens skatuves ekrāna virzienā, no
turienes zālē notiekošo vēl joprojām vēro
pats notikuma galvenais varonis Alberts
Kauls un citāta veidā arī uzrunā: „ Mūždien
sargāsimies būt zaļās auzās palaisti teļi,
kuriem nav saprašanas ne par pagātni, ne
nākotni, ne par tēvu, ne māti, kuriem nav ne
labā, ne kreisā flanga apjausmas un ir tikai
sajūsma par to, ka esam tikuši auzās!”
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Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Biedrības „Gaujas Partnerība” paziņojums
Inga Zvidra,
projektu vadītāja

Biedrība „Gaujas Partnerība” izsludina
atklāta konkursa projektu iesniegumu
pieņemšanas 1. kārtu Lauku attīstības pro
grammas 2007. – 2013.gadam pasākuma
„Vietējās attīstības stratēģijas” ietvaros
apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas
ieviešanai.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
no 2010. gada 12. aprīļa līdz 2010. gada
12. maijam plkst.15:00. Pirmajā kārtā piee
jamais publiskais finansējums ir 34446,92
LVL.
Projektu iesniegumi jāiesniedz biedrības
„Gaujas Partnerība” birojā – Ādažu novadā,
Ādažos, Gaujas ielā 33a, 2. stāvā.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks
Lauku attīstības programmas 2007. – 2013.
gadam 4. ass 413. pasākuma „Lauku eko
nomikas dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstību stratēģiju
īstenošanas teritorijā” ietvaros šādām aktivi
tātēm un rīcībām:
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīko
juma, informācijas tehnoloģiju un program
mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide pakalpojumu
pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai

pakalpojumu sniegšanas vietā vietējiem
iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcībām:
2.3. rīcība „Jaunu alternatīvo sociālo un
sadzīves pakalpojumu izveide un esošo soci
ālo un sadzīves pakalpojumu kvalitātes
uzlabošana un pilnveidošana dažādām
sociālām grupām, t.sk. pakalpojumu snieg
šanai nepieciešamo telpu vienkāršota
rekonstrukcija, iekārtošana un materiāl
tehniskās bāzes (aprīkojuma un inventāra)
iegāde”, pieejamais finansējums 5167,04
LVL;
3.3. rīcība „Uzņēmējdarbības, t.sk.
individuālās nodarbinātības attīstīšanai
nepieciešamās infrastruktūras izveide un
materiāltehniskās bāzes nodrošināšana”,
pieejamais finansējums 5167,04 LVL;
aktivitātes „Iekārtu, tehnikas, aprīkoju
ma, informācijas tehnoloģiju un programmu
nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un
infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu
(tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kul
tūras, vides aizsardzības, sporta un citu brīvā
laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem” ietvaros šādām rīcī
bām:
1.2. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju apmā
cībai un izglītošanai personiskai izaugsmei
un jaunu iemaņu iegūšanai”, pieejamais
finansējums 5167,04 LVL;

Paziņojums par detālplānojumu
Ādažu novada dome ar 23.02.2010. sēdes lēmumu
Nr.4 §4.1.1. ir uzsākusi nekustamā īpašuma Lāceņu ielā
1, Kadagā, Ādažu novadā (kad.apz. 8044 002 0280),
detālplānojuma grozījumu izstrādi. Par plānojuma
grozījumu izstrādes vadītāju apstiprināts Ādažu novada
teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs. Saskaņā ar Ādažu
novada teritorijas plānojumu īpašums Lāceņu ielā 1
atrodas Mežaparka apbūves zonā. Rakstiski priekšlikumi
un ieteikumi detālplānojuma izstrādei iesniedzami Ādažu
novada būvvaldē Muižas ielā 5, Ādažos, Ādažu novadā,
LV-2164 līdz 19.03.2010. un no 22.03.2010. līdz
06.04.2010. Ādažu novada domē, Gaujas ielā 33a,
Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164.

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».
2010. gada 15. martā
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440.
Iespiests A/S McĀbols

1.3. rīcība „Atbalsts iedzīvotāju un
dažādu sabiedrības pārstāvju (bērnu, pus
audžu, pensionāru, invalīdu, sieviešu un
citu) interesēm izveidotu vietējo rīcības
grupu interešu aizsardzībai, t.sk. tiem
nepieciešamo telpu un materiāltehniskās
bāzes (aprīkojuma un inventāra) nodroši
nāšanai, sabiedrisko aktivitāšu realizēša
nai”, pieejamais finansējums 5167,04 LVL;
4.1. rīcība „Radīt kultūrizglītības apgū
šanai nepieciešamos materiālos resursus un
nodrošināt to pieejamību visiem cilvēkiem
neatkarīgi no tā, kādas ir viņu spējas, vaja
dzības un sociālais, fiziskais, garīgais stā
voklis”, pieejamais finansējums 6889,38 LVL;
4.2. rīcība „Veicināt jaunāko tehnoloģiju
izmantošanu kultūrizglītības programmu
formālajos un neformālajos izglītības pro
cesos, sekmējot inovāciju radīšanu un
izplatīšanu”, pieejamais finansējums
6889,38 LVL.
Ar Vietējās attīstības stratēģiju, rīcību
mērķiem, plānotajām darbībām, projektu
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var
iepazīties biedrībā „Gaujas Partnerība” –
Ādažu novadā, Ādažos, Gaujas ielā 33a,
2.stāvā, Lauku atbalsta dienesta mājas lapā
www.lad.gov.lv un Ādažu novada domes
mājas lapā www.adazi.lv.

Biedrība „Gaujas Partnerība” 31. martā, plkst. 17.00,
Gaujas ielā 16, Ādažos, 2.stāva zālē rīko semināru
„LEADER veida pasākumi lauku teritorijas attīstībai”
(par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu iesniegumu veidlapas
LAP pasākuma ietvaros). Vairāk informācija: www.adazi.lv.

No 22. marta Ādažu novada dome
atradīsies jaunāS telpās –
Gaujas ielā 33a Ādažos
18. martā Ādažu novada būvvalde
apmeklētājus nepieņems.

Redaktore Astrīda Spilva,
mob. tālr. 29173886.
www.adazi.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta
autors, intervijās arī intervējamais.

Ādažu Vēstis
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Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 9. februārī

Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
 Par pašvaldības struktūrvienības
Ādažu kultūras nams reorganizāciju
Dome nolēma
1. Veikt Ādažu kultūras nama reorga
nizāciju:
1.1. likvidēt Ādažu novada domes
struktūrvienību – Ādažu kultūras nams un
veikt Ādažu novada Sociālā dienesta pār
strukturēšanu un funkciju pārdali, izveidojot
jaunu Ādažu novada domes iestādi – Ādažu
novada kultūras un radošās izglītības cen
trs (turpmāk tekstā – Iestāde), kas ir Ādažu
kultūras nama tiesību un saistību pārņēmējs
un daļēju Ādažu novada Sociālā dienesta
tiesību un saistību pārņēmējs;
1.2. noteikt, ka turpmāk ar mūžiz
glītības jautājumiem nodarbosies Iestāde;
1.3. uzlikt par pienākumu Ādažu
novada domes izpilddirektoram ne vēlāk
kā 5 darba dienu laikā no šī lēmuma 1.1.
un 1.2. punkta spēkā stāšanās dienas
organizēt Ādažu kultūras nama dokumen

tu un materiālo vērtību nodošanu Iestādes
vadītājam;
1.4. uzlikt par pienākumu Iestādes
vadītājam pēc pieņemšanas darbā viena
mēneša laikā izstrādāt un iesniegt domei
Iestādes nolikuma projektu;
1.5. uzlikt par pienākumu Ādažu
novada Sociālā dienesta vadītājai veikt
attiecīgus grozījumus Ādažu novada Sociālā
dienesta nolikumā;
1.6. sakarā ar reorganizāciju veikt Ādažu
novada domes darbinieku skaita samazinā
šanu un likvidēt šādas darba vietas (amatus):
1.1.1. Ādažu kultūras nama skaņu opera
tors, skatuves strādnieks, gaismotājs,
1.1.2. Ādažu kultūras nama dežurants,
garderobists,
1.1.3. Ādažu kultūras nama dežurants,
garderobists,
1.1.4. Ādažu kultūras nama mākslinieks
– noformētājs,
1.1.5. Ādažu kultūras nama apkopēja,
biļešu kontroliere;
1.7. uzteikt darba līgumus un izbeigt
darba tiesiskās attiecības ar Ādažu novada
domes darbiniekiem, kuri ieņem 1.6. punktā

minētos amatus, Latvijas Republikā spēkā
esošajos normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā;
1.8. uzlikt par pienākumu personāllietu
inspektoram J. Krasikovam sagatavot doku
mentus 1.7. punktā minēto darbību veikšanai;
1.9. lēmuma 1.1. un 1.2. punkts stājas
spēkā 2010.gada 11.martā.
 Par kredītu pamatsummas maksājumu
atlikšanu
Dome nolēma
1. Lūgt Valsts kasei atlikt 23.01.2006.
Aizdevuma līgumā Nr. A2/1/06/19, trančes
Nr.P-5/2006, 14.11.2006. Aizdevuma līgumā
Nr. A2/1/06/655, trančes Nr. P-268/2006,
08.05.2007. Aizdevuma līgumā Nr.
A2/1/07/156, trančes Nr. P-83/2007,
08.05.2007. Aizdevuma līgumā Nr.
A2/1/07/157, trančes Nr.P-84/2007 un
25.04.2008. Aizdevuma līgumā nr.
A2/1/08/439, trančes Nr.P-125/2008
noteiktos pamatsummas maksājumus 2010.
gadā par kopējo summu 342’484,-Ls atmaksu
atbilstoši grafikam.
2. Kredīta atmaksu saskaņā ar grafiku
garantēt ar pašvaldības budžetu.

Ādažu novada domes lēmumi
2010. gada 23. februārī

Sēdi vada

Normunds Breidaks,
Ādažu novada domes priekšsēdētājs
 Par SIA „Traumatoloģijas un ortopē
dijas klīnikas „Ādaži”” valdes locekļa
kandidāta izvirzīšanu
Dome nolēma
1. Piekrist, ka Juris Krūze un Egīls
Kietis tiek izvirzīti SIA „Traumatoloģijas un
ortopēdijas klīnikas „Ādaži”” valdes locekļu
amatiem no pašvaldības SIA „Ādažu Slim
nīca” puses apstiprināšanai dalībnieku
sapulcē.
2. Atcelt Ādažu novada domes
23. 05. 2006. lēmuma Nr. 41 5.punktu.
 Par darba uzdevuma apstiprināšanu
zemes ierīcības projekta izstrādei nekus
tamajam īpašumam Rīgas gatvē 5
Dome nolēma apstiprināt darba uzdevu
mu zemes ierīcības projekta izstrādei Ādažu
novada Ādažu ciema nekustamajam īpašu
mam Rīgas gatvē 5.
 Par Ādažu pašvaldībai piederošās

mantas – zemes starpgabala „20kV EPL
Ādaži – Lilaste” atsavināšanas procesa
uzsākšanu
Dome nolēma uzsākt Ādažu novada
domei piederošas nekustamas mantas –
zemes starpgabala „20kV EPL ĀdažiLilaste”, kopplatībā 0,8713 ha, atsavināšanas
procesu saskaņā ar „Valsts un pašvaldības
mantas atsavināšanas likuma” noteikumiem.
 Par Ādažu novada kultūras un radošās
izglītības centra vadītāja iecelšanu
Dome nolēma iecelt par Ādažu novada
kultūras un radošās izglītības centra vadītāju
Lindu Tiļugu, nosakot pārbaudes laiku 3
mēnešus.
 Par maksas noteikšanu SIA „Ādažu
Namsaimnieks” sētnieku pakalpojumiem
Piekrist, ka SIA „Ādažu Namsaimnieks”
nosaka maksu par sniegtajiem sētnieku pak
alpojumiem daudzdzīvokļu māju iedzīvo
tājiem 0,0355 Ls par dzīvokļa īpašuma vienu
m² bez pievienotās vērtības nodokļa. Maksa
tiek ieviesta atbilstoši Latvijas Republikā
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Par PSIA „Ādažu Glābšanas die
nests” auditora ziņojumu un valdes
locekļa rīcību
1. Atcelt 2009. gada 03. decembra
Ādažu novada domes lēmuma Nr. 261
3. punktu, kas noteica, ka PSIA „Ādažu
Glābšanas dienests” valdes loceklim līdz
lēmuma 1. punktā noteiktā revīzijas atzinu
ma saņemšanai un izskatīšanai Ādažu
novada domes sēdē, veicot visus finanšu
darījumus (slēgt līgumus, uzņemties jeb
kādas saistības, veikt maksājumus, rīkoties
ar PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” bankas
kontiem, mantu u.c.), nepieciešama Ādažu
novada domes izpilddirektora rakstveida
piekrišana.
2. Izteikt aizrādījumu PSIA „Ādažu
glābšanas dienests” valdes loceklim
R. Avetisjanam par finanšu un grāmat
vedības, un lietvedības darbības nepietieka
mu kontroli un uzdot novērst auditora
atzinumā konstatētās kļūdas un nepilnības.
 Par darba uzdevuma apstiprināšanu


> 4. lpp.
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zemes ierīcības projekta izstrādei
nekustamajam īpašumam „Nūrnieki”
Dome nolēma apstiprināt darba uzde
vumu zemes ierīcības projekta izstrādei
Ādažu novada Ādažu ciema nekustama
jam īpašumam „Nūrnieki”.
 Par darba uzdevuma apstiprināšanu
nekustamā īpašuma Lāceņu ielā 1 detāl
plānojuma grozījumu izstrādāšanai
Dome nolēma apstiprināt darba uzde
vumu nekustamā īpašuma Lāceņu ielā 1
detālplānojuma grozījumu izstrādāšanai.

Par detālplānojuma grozījumu
izstrādāšanu
Dome nolēma
1. Uzsākt nekustamā īpašuma Lāceņu
ielā 1, Kadagas ciemā, Ādažu novadā
detālplānojuma grozījumu izstrādāšanu,
plānojuma robežās ietverot arī plāno
jumam blakus esošo ielu daļu.
2. Par detālplānojuma grozījumu
izstrādes vadītāju apstiprināt Ādažu
novada teritorijas plānotāju Silvi
Grīnbergu.
3. Slēgt līgumu par detālplānojuma
grozījumu izstrādes finansēšanu ar
detālplānojuma grozījumu izstrādes
ierosinātāju.
 Par izmaiņām pašvaldības nolikumā
1. Izdarīt Ādažu novada domes
2009. gada 25. augusta saistošos noteiku
mos Nr. 25 „Ādažu pašvaldības nolikums”
šādus grozījumus:
1. 1. papildināt noteikumu 10. punktu
„Pašvaldības domes padotībā, atbilstoši
tās apstiprinātam nolikumam ir šādas ies
tādes” ar jaunu apakšpunktu:
10.8. „Pierīgas bērnu un jaunatnes
sporta skola”;
1. 2. papildināt noteikumus ar jaunu
10.² punktu:
10.² „Pamatojoties uz LR likuma „Par
pašvaldībām” 99. pantu pašvaldības
domes pārraudzībā, atbilstoši tās apstip
rinātam nolikumam, ir šāda iestāde: 10.²
1. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta
pārvalde”.
2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Ādažu Vēstis”.
 Dome izskatīja citus juridisko un
fizisko personu iesniegumus un pieņē
ma lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu
lēmumu tekstu var iepazīties Ādažu
novada mājas lapā www.adazi.lv

Ādažu Vēstis
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Noteikumi Nr. 2
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.4§7.3)

Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību Ādažu novadā
Izdoti saskaņā ar LR likuma ,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
7. punktu, 43. panta 13. punktu, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma” 3. panta otro daļu, 9. panta pirmo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu
I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Pašvaldības sociālās palīdzības
pabalstu mērķis ir sniegt materiālu atbalstu
krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai
apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu
darbspējīgo personu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā.
2. Šie noteikumi nosaka pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstu sniegšanas un
saņemšanas kārtību personām (ģimenēm),
kuras savu pamatdzīvesvietu ir deklarējušas
Ādažu novadā.
3. Šie noteikumi nosaka Ādažu novada
sociālo pabalstu veidus, pabalstu apmēru un
personas, kam ir tiesības saņemt šos pabals
tus, pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
II. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABAL
STU PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
4. Par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu lemj novada domes Sociālais
dienests, saņemot personas iesniegumu,
izvērtējot personas un tās ģimenes locekļu
ienākumus, materiālos resursus un pamato
joties uz:
4.1. iesniegto
iztikas
līdzekļu
deklarāciju, tajā norādītajām ziņām un
nepieciešamajiem dokumentiem;
4.2. valsts un pašvaldību institūciju, kā
arī citu juridisko vai fizisko personu rīcībā
esošo informāciju;
4.3. pieprasītāja dzīvesvietas apseko
šanas datiem;
4.4. līdzdarbības pienākumu pildīšanu;
4.5. izziņu par ienākumiem pēdējos tri
jos mēnešos;
4.6. izziņu par bezdarbnieka statusu,
izziņu par bezdarbnieka pabalsta lielumu un
darba meklētāja (bezdarbnieka) apmeklē
juma uzskaites lapu, individuālo darba mek
lēšanas plānu;
4.7. uzturlīdzekļu maksājumu apmēru,
ja ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās
bērna audzināšanā. Ja uzturlīdzekļi netiek
saņemti, jāiesniedz izziņa no tiesas par
uzturlīdzekļu piedziņu;
4.8. apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs,
ja kāds no ģimenes apgādniekiem ir miris.

5. Sociālās un veselības aprūpes jautā
jumu komitejai ir tiesības lemt par sociālās
palīdzības pabalsta nepieciešamību ģimenei
(personai), ja tās situācija neatbilst šajos
noteikumos minētajiem pabalstu saņem
šanas kritērijiem vai sociālās palīdzības
pabalstu veidiem, bet ģimenei (personai)
radušās papildus grūtības.
6. Sociālās palīdzības pabalstu izmaksu
var pārtraukt, ja pieprasītājs iztikas līdzekļu
deklarācijā sniedzis nepatiesas ziņas vai per
sona apzināti izvairās no līdzdarbības
pienākumu pildīšanas.
III. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
SAŅĒMĒJI UN VIŅU
LĪDZDARBĪBAS PIENĀKUMI
7. Ģimene (persona) ir atzīstama par
trūcīgu, ja tās ienākumi uz katru ģimenes
locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās
minimālās darba algas valstī.
8. Ģimene (persona) ir atzīstama par
maznodrošinātu, ja tās ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz 90% no
attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās mini
mālās darba algas valstī.
9. Sociālā palīdzība ģimenēm (per
sonām), tiek sniegta, ja:
9.1. tai nepieder īpašums, kuru var
izmantot ienākumu gūšanai, izņemot priva
tizētu dzīvokli vai ģimenes māju, kurā
ģimene pastāvīgi dzīvo;
9.2. tai nepieder naudas līdzekļu
uzkrājumi kredītiestādēs;
9.3. tai nepieder vērtspapīri (izņemot
privatizācijas un kompensācijas sertifikātus);
9.4. tā nav noslēgusi uztura līgumu;
9.5. tā neatrodas pilnā valsts vai paš
valdības apgādībā;
9.6. tā nav izsniegusi aizdevumu;
9.7. tai nav parādu un kredītsaistību,
izņemot:
9.7.1. ja ir parādsaistības ārstniecības
izdevumu segšanai;
9.7.2. ja vienīgais parādsaistību veids ir
hipotekārais kredīts vienīgā mājokļa, kurā
ģimene dzīvo, iegādei;
9.7.3. ja īpašumā ir viens transportlī
dzeklis, kuru izmanto ģimenes locekļu
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(personas) ikdienas vajadzību nodrošinā
šanai (nokļūšanai līdz darba vietai vai
izglītības iestādei);
9.7.4. ja tai ir parādsaistības par komu
nālajiem pakalpojumiem.
10. Ģimenes (personas), kura griezusies
Sociālajā dienestā, līdzdarbības pienākumi:
10.1. ģimenei (personai) ir pienākums
atļaut sociālajam darbiniekam apmeklēt tās
pastāvīgo dzīves vietu;
10.2. ģimenei (personai) ir pienākums
meklēt darbu un izmantot katru iespēju
palielināt savus ienākumus;
10.3. ja ģimenē ir bezdarbnieks, viņam ir
pienākums veikt līdzdarbības pienākumus –
piedalīties nodarbinātību veicinošos vai
profesionālo iemaņu apgūšanas vai pilnvei
došanas pasākumos;
10.4. ja ģimenē kādam no tās locekļiem
ir atkarības (alkohola, narkotiku, azartspēļu)
problēmas, viņam ir pienākums izmantot
Sociālajā dienestā piedāvātu (pēc konsul
tācijas ar ārstu) iespēju ārstēties no atkarības.
IV. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTU VEIDI
11. Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
(turpmāk GMI ) līmeņa nodrošināšanai.
GMI līmeni vienai personai nosaka un
katru gadu pārskata Ministru kabinets.
12. Dzīvokļa pabalsts.
13. Ja ir nodrošināts GMI un dzīvokļa
pabalsts, tad Sociālais dienests, izvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīgs no
pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus
pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzī
bu apmierināšanai.
14. Pašvaldība, ievērojot savas budžeta
iespējas, ir noteikusi papildus pabalstus:
14.1. pabalsts par medicīnas pakalpo
jumiem;
14.2. pabalsts skolas piederumu iegādei;
14.3. pabalsts ēdināšanai;
14.4. pabalsts transporta pakalpojumiem;
14.5. pabalsts dokumentu atjaunošanai;
14.6. pabalsts ārkārtas situācijā;
14.7. pabalsts īpašu grūtību un krīzes
situācijā;
14.8. pabalsts tuberkulozes slimniekiem;
14.9. pabalsts par sociālajiem pakalpo
jumiem.
V. SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS
PABALSTU APMĒRI
15. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai
piešķir, vadoties pēc LR spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem.
16. Dzīvokļa pabalsts:
16.1. piešķirt pabalstu komunālo maksā

Ādažu Vēstis
jumu segšanai vai malkas iegādei – 200.00
Ls gadā var:
16.1.1. trūcīgām personām (ģimenēm);
16.2. piešķirt pabalstu komunālo maksā
jumu segšanai vai malkas iegādei – 150.00
Ls gadā var:
16.2.1. maznodrošinātiem 1. un 2. grupas
invalīdiem;
16.2.2. maznodrošinātām ģimenēm ar
bērniem;
16.2.3. maznodrošinātiem vientuļiem
pensionāriem.
17. Pabalstu par medicīnas pakalpojumi
em var saņemt maznodrošinātie iedzīvotāji:
17.1. ārstēšanās slimnīcā – 50% apmērā,
bet nepārsniedzot 100.00 Ls gadā;
17.2 zobu protezēšanai – 50 % apmērā,
bet nepārsniedzot 100.00 Ls gadā;
17.3. zālēm – 50 % apmērā, bet
nepārsniedzot 70.00 Ls gadā;
17.4. zāļu apmaksai – 100 % apmērā
bērniem pēc ģimenes ārsta nozīmējuma;
17.5. endoprotezēšanai – 200.00 Ls.
18. Pabalstu skolas piederumu iegādei no
30.00 Ls līdz 90.00 Ls var saņemt
maznodrošināto ģimeņu skolēnu vecāki, ja
viņi līdzekļu trūkuma dēļ nespēj iegādāties
mācību grāmatas un kancelejas preces, lai
bērns varētu apmeklēt skolu:
18.1. 1 skolēns 30.00 Ls;
18.2. 2 skolēni 45.00 Ls;
18.3. 3 skolēni 60.00 Ls;
18.4. 4 skolēni 75.00 Ls;
18.5. 5 un vairāk skolēnu 90.00 Ls.
19. Pabalsts ēdināšanai tiek piešķirts:
19.1. maznodrošinātām ģimenēm skolā
100 % apmērā;
19.2. trūcīgām ģimenēm 100 % apmērā
Ādažu novada domes Pirmsskolas izglītības
iestādēs (turpmāk PII);
19.3. maznodrošinātām ģimenēm 50%
apmērā Ādažu novada domes PII.
20. Pabalstu transporta pakalpojumu
izmantošanai maznodrošinātām personām,
kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras
nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu,
var piešķirt 140.00 Ls gadā, pabalstu
izmaksājot divas reizes kārtējā gadā šādi:
– 70.00 Ls par pirmo pusgadu līdz 30.
jūnijam,
– 70.00 Ls par otro pusgadu līdz 30.
decembrim:
20.1. invalīdiem – pamatojoties uz Vese
lības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisijas
(VDEĀK) izsniegtu izziņu par medicīnisko
indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā
automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta
transporta izdevumu kompensēšanai inva
līdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
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20.2. hroniskas nieru mazspējas slim
niekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze,
– pamatojoties uz primārās veselības aprūpes
ārsta atzinumu par šāda pakalpojuma nepie
ciešamību (forma 0/27);
20.3. vienreizēju samaksu par pakalpojumu
var piešķirt mazkustīgām personām, veciem
cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, kā arī
citām personām, kas pamatotu iemeslu dēļ
nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu,
saskaņā ar primārās veselības aprūpes ārsta atzi
numu par šāda pakalpojuma nepieciešamību
(forma 0/27) vai ārstniecības iestādes rēķinu.
21. Pabalstu dokumentu atjaunošanai
40.00 Ls var saņemt:
21.1. trūcīgas personas, kuras atbrīvotas
no ieslodzījuma vietas;
21.2. trūcīgās personas.
22. Pabalsts ārkārtas (stihisku nelaimju)
situācijā līdz 500.00 Ls personai. Pabalsts
tiek piešķirts ar domes lēmumu.
23. Pēc sociālās situācijas izvērtēšanas
var piešķirt pabalstus papildus iepriekš
noteiktajām normām, ja maznodrošināta
ģimene ir nokļuvusi īpašu grūtību, krīzes vai
ārkārtas situācijā.
24. Pabalsts ēdināšanai tuberkulozes
slimniekiem 2.00 Ls dienā.
25. Pēc sociālās un materiālās situācijas
izvērtēšanas var apmaksāt uzturēšanos veselības
un sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādēs:
25.1. maznodrošinātiem vientuļiem
pensionāriem;
25.2. trūcīgām personām;
25.3. maznodrošinātai ģimenei krīzes
situācijā uz laiku līdz 3 mēnešiem.
26. Visi sociālās palīdzības pabalsti jāpie
prasa 6 mēnešu laikā no brīža, kad uz to ir
radušās tiesības.
VI. LĒMUMA APSTRĪDĒŠANAS UN
PĀRSŪDZĪBAS KĀRTĪBA
27. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt perso
na var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdus
komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot Āda
žu novada domes Sociālajā dienestā. Ādažu
novada domes lēmumu persona var pārsū
dzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā
noteiktajā kārtībā.
VII. PĀREJAS NOTEIKUMI
28. Noteikumi stājas spēkā ar 2010. gada
1. aprīli.
29. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu
spēku zaudē 16.03.2004. Ādažu novada
domes saistošie noteikumi Nr.3 „Par sociālās
palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”.

Ādažu Vēstis
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Noteikumi Nr. 8 • Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra sēdes protokola lēmumu Nr. 4§9

		

Saistošie noteikumi par Ādažu novada domes budžetu 2010. gadam
1. Noteikt Ādažu novada domes budžeta ieņēmumu daļu
2010. gadam Ls 6,132,676
Nr.

Sadaļa

1.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis
- pārskata gada
Nekustamā īpašuma nodoklis (NĪN) par zemi
- pārskata gadā
- iepriekšējo gadu parādi
NĪN par ēkām
- pārskata gadā
- iepriekšējo gadu parādi
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas
nodevas, t.sk.
- valsts nodevas
- pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas,
t.sk.
- pašvaldības mantas realizācija
Valsts budžeta transferti, t.sk.
- dotācija mākslas skolas algām
- dotācija pedagogiem ( skola, PII )
- dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai
- dotācija sporta skolai
- dotācija 1.klases skolēnu ēdināšanai
- dotācija nodarbinātības pasākumiem
Pašvaldību budžeta transferti, t.sk.
- no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodro
šināšanai;
Budžeta iestāžu ieņēmumi, t.sk.
- maksa par izglītības pakalpojumiem
- ieņēmumi par nomu, īri
- budžeta iestāžu maksas pakalpojumi
- pārējie ieņēmumi
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Kopā budžeta ieņēmumu daļa

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

13.

2010. gada
plāns Ls
3,968,185
3,968,185
417,882
365,782
52,100
92,751
59,951
32,800
15,000
22,500
2,500
20,000
22,000
5,500

Nr.

Sadaļa

3.

Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana, t.sk.
- izdevumi saimniecības daļai
- izdevumi Būvvaldei
- izdevumi attīstības un informācijas daļai, t.sk.
- nodaļa
- projektiem
- izdevumi objektu apsaimn. un uzturēšanai, t.sk.
- SIA “Ādažu Namsaimnieks”
- SIA „Ādažu Ūdens”
- pašvaldības objektu apsaimniekošana
- t.sk.nodokļi
Izdevumi lauku atbalsta dienestam
Veselība (SIA “Ādažu slimnīca”)
Atpūta, kultūra, reliģija, t.sk.
- kultūras nams, t.sk.
- nodrošinājums
- mērķdotācijas
- kultūras pasākumi, KIC
- bibliotēka
- sporta pasākumi, sporta skola
- sporta centrs
Izglītība, t.sk.
Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde, t.sk.
- mērķdotācijas
- nodrošinājums
Kadagas PII
- mērķdotācijas
- nodrošinājums
Ādažu vidusskola, t.sk.
- mērķdotācijas
- nodrošinājums
- dotācija ēdināšanai
- dotācija grāmatām
- izdevumi izglītības funkciju nodrošināšanai
Ādažu mākslas un mūzikas skola
- mērķdotācijas
- nodrošinājums
ĀBVS
- savstarpējie norēķini
- dotācija ēdināšanai, mērķdotācijas
Pierīgas izglītības un sporta pārvalde
Sociālā aizsardzība, t.sk.
- sociālais dienests
- mūžizglītība
- bāriņtiesa
Kredītu pamatsummas atmaksa
Parādu segšanai
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām
Kopā budžeta izdevumu daļa

4.
5.

964,173
91,336
760,788
39,049
13,000
60,000
150,000
150,000

6.

439,885
10,000
23,500
376,385
30,000
34,800
6,132,676

2. Noteikt Ādažu novada domes budžeta izdevumu daļu
2010. gadam Ls 6,132,676
Nr.

Sadaļa

1.

Vispārējie valdības dienesti, t.sk.
- pārvalde
- deputāti
- administratīvā komisija
- vēlēšanu komisija
- izlīdzināšanas fonds
- aizņēmumu procentu maksājumi
Sabiedriskā kārtība un drošība, t.sk.
- SIA “Ādažu glābšanas dienests”
- policija
- zemessardze

2.

2010. gada
plāns Ls
1,201,547
440,767
35,000
11,250
562,870
151,660
200,000
200,000

7.

8.
10.
11.

2010. gada
plāns Ls
431,290

143,400
77,190
77,190
209,000
80,000
23,000
106,000
17,000
1,700
50,000
778,900
85,000
85,000
470,000
10,500
78,400
135,000
2,333,145
553,000
62,795
490,205
322,700
12,689
310,011
1,173,000
676,185
348,815
13,000
135,000
222,000
91,336
130,664
54,150
44,039
10,111
8,295
289,100
200,000
68,800
20,300
347,703
495,991
5,000
6,132,676
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Noteikumi Nr. 3 • Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.4§7.3.)

Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes
vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta pirmās daļas
13. punktu un „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 23. panta otro un trešo daļu, 35. panta trešo un ceturto daļu
Aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka deklarācija;
I. Vispārīgie nosacījumi
10.3. ārsta speciālista izsniegta izziņa
1. Pabalsts paredzēts maznodrošināta Sociālais dienests, izvērtējot situāciju.
7. Pabalstu 150.00 Ls apmērā mēnesī var (forma 0/27 vai VDEĀK slēdziens).
invalīda vai pensijas vecuma personas aprūpes
11. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai
vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai. piešķirt maznodrošināta invalīda vai pensijas
2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pie vecuma personas kopšanas pakalpojuma atteikumu tiek pieņemts desmit darba dienu
nodrošināšanai, ja ir nepieciešama diennakts laikā no punktā 10. minēto dokumentu
ņem Ādažu novada domes Sociālais dienests.
kopšana, ko atzinis ārsts speciālists (forma iesniegšanas.
II. Pabalsta apmērs
IV. Lēmuma apstrīdēšanas un
3. Pabalsta apmērs ir 70.00 Ls aprūpei. 0/27 vai VDEĀK slēdziens).
pārsūdzības kārtība
Aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka
4. Pabalsta apmērs ir 150.00 Ls kopšanai.
12. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta
5. Pabalsts tiek izmaksāts no Ādažu Sociālais dienests, izvērtējot situāciju.
8. Pabalsts tiek pārskaitīts uz pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt perso
novada domes pamatbudžeta.
na var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdus
III. Pabalsta piešķiršanas un saņēmēja bankas kontu.
9. Pabalsts tiek izmaksāts par iepriekšējo komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā
izmaksas kārtība
stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot
6. Pabalstu 70.00 Ls apmērā mēnesī var mēnesi.
10. Lai saņemtu pabalstu, personai, kurai Ādažu novada domes Sociālajā dienestā.
piešķirt maznodrošināta invalīda vai pensijas
vecuma personas aprūpes pakalpojuma nepieciešama aprūpe vai kopšana, Ādažu Ādažu novada domes lēmumu persona var
nodrošināšanai, ja ir nepieciešama pastāvīga novada domes Sociālajā dienestā jāiesniedz pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.
aprūpe, ko atzinis ārsts speciālists ( forma 0/27 šādi dokumenti:
13. Noteikumi stājas spēkā ar 2010. gada
10.1. iesniegums pabalsta saņemšanai ;
vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu
10.2. noteikta parauga iztikas līdzekļu 1. aprīli.
komisijas (turpmāk – VDEĀK) slēdziens.

Par jauno un piemirsto atkritumu saimniecībā Ādažu novadā
Agris Kiršteins,
SIA „Ādažu namsaimnieks”
izpilddirektors

Atkritumi – tā ir neatņemama mūsu dzīves
ikdienas sastāvdaļa, jo katra darbība, kaut
pati vienkāršākā, atstāj aiz sevis atkritu
mus. Lai mūsu dzīves apstākļi būtu estētiski
baudāmi, higiēniski un videi draudzīgi,
kādam šie atkritumi ir jāsavāc un jānoglabā,
kas, protams, veido izmaksas, kuras sedz
pats atkritumu radītājs. Tas nozīmē, ka
visiem Ādažu novadā dzīvojošajiem, kā
paredz Ādažu novada domes saistošie
noteikumi Nr31 „Saistošie noteikumi par
vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu
apsaimniekošanu Ādažu novada teritorijā”,
obligāti ir jāpasūta šis pakalpojums
atbilstošā apjomā.
Atkritumi tiek iedalīti vairākos veidos –
sadzīves, lielgabarīta, būvniecības un bīsta
majos. No uzskaitītā lielākā apjomā tiek
radīti sadzīves un lielgabarīta atkritumi,
kuru izvešanai Ādažu novadā licenci ir saņē
mis SIA „L&T”. Katrai privātajai mājsaim
niecībai vai uzņēmumam ir jābūt līgumam
ar minēto firmu par visu apjomu, kāds tiek
radīts, un jābūt savam atkritumu konteine
ram, kuru piegādā SIA „L&T”. Privatizēto
daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem pakalpo

jumus sniedz SIA „Ādažu namsaimnieks”.
Pie daudzdzīvokļu mājām ir iekārtoti atkri
tumu konteineru laukumi, kur atrodas kon
teineri sadzīves atkritumiem un atsevišķi
konteineri kartonam un plastmasai. Līdz
šim bija arī konteineri lielgabarīta atkritu
miem. Laika gaitā tika novēroti vairāki trū
kumi. Galvenie ir privāto saimniecību un
uzņēmumu nelegālo atkritumu plūsma un
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju izpratnes
trūkums par konteineru pielietojuma veidu.
Rezultātā šajos konteineros būtiski pieauga
savākto atkritumu apjoms, par kuru nāktos
maksāt daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem.
Lai risinātu šīs un arī vairākas citas prob
lēmas, SIA „Ādažu namsaimnieks”, sadarbo
joties ar SIA „L&T”, no šī gada 1. marta
ieviesīs dažādus uzlabojumus un izmaiņas
atkritumu saimniecībā Ādažu novadā.
1. Veiks ar privātajām mājsaimniecībām
un uzņēmumiem noslēgto līgumu uzskaiti.
2. Kontrolēs lielgabarītu atkritumu
plūsmu, tas nozīmē, ka turpmāk daudzdzī
vokļu māju atkritumu konteineru laukumos
vairs netiks uzstādīti konteineri lielgabarītu
atkritumiem, to savākšanu veiks SIA „Ādažu
namsaimnieks”. Lai atbrīvotos no lielgabarī
ta atkritumiem, iedzīvotājiem ir jāzvana SIA
„Ādažu namsaimnieks” (tel.67996660,
67997029) un jāpiesaka šis pakalpojums.

3. Sadarbojoties ar SIA „Ādažu glābša
nas dienests”, tiks pastiprināta daudzdzīvok
ļu māju atkritumu konteineru laukumu
uzraudzība.
4. Privātajām mājsaimniecībām un
uzņēmumiem tiks piedāvāta iespēja par
samaksu atbrīvoties no liegabarīta atkritu
miem, pakalpojumu iepriekš piesakot SIA
„Ādažu namsaimnieks”.
5. Vairākas reizes gadā tiks organizētas
bezmaksas bīstamo atkritumu savākšanas
kampaņas.
Lai kopīgiem spēkiem mēs veidotu savu
novadu tādu, kādā patīkami uzturēties
pašiem un uzņemt viesus, aicinām aktīvi
līdzdarboties iedzīvotājus ne tikai talku rei
zēs, bet katru dienu un katram pašam pār
baudīt, vai ir noslēgts attiecīgs pakalpojuma
līgums, pievērst uzmanību atkritumu šķiro
šanai un to novietošanai atbilstošos kontei
neros. Plānojot remonta darbus, pasūtiet
būvgružu izvešanu. Bīstamos atkritumus
nogādājiet tiem paredzētajās specializētajās
vietās vai nododiet Ādažu novadā organizē
tās kampaņas laikā.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā
lūdzam sazināties ar SIA „Ādažu namsaim
nieks”, t. 67996660, 67997029 un SIA
„L&T”, t. 67111001, info mājas lapā
www.l-t.lv

Ādažu Vēstis
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Noteikumi Nr.1 • Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010.gada 26. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2§5)
ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 09.03.2010

Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2010. gadā
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14. pantu un Latvijas Republikas likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Saistošie noteikumi „Saistošie notei
kumi par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu 2010. gadā”
nosaka kārtību, kādā piemērojami
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Ādažu novadā 2010. gadā.
1.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai attei
kumu saskaņā ar šiem noteikumiem pieņem
Ādažu novada dome, pamatojoties uz Ādažu
novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komitejas atzinumu.
2. Nekustamā īpašuma nodokļa
maksātāju kategorijas un atvieglojumu
apmērs
2.1. Ādažu novada dome atkarībā no
budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt
atvieglojumus nodokļa maksātāju katego
rijām, kuru dzīvesvieta vismaz vienu gadu ir
deklarēta Ādažu novadā.
2.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg
lojumi piešķirami:
2.2.1. vientuļiem (bez apgādniekiem –
personām, kurām saskaņā ar Civillikumu ir
pienākums rūpēties par savu laulāto, bēr
niem, mazbērniem, vecākiem vai vecve
cākiem) pirmās un otrās grupas invalīdiem
par zemi zem individuālajām dzīvojamām
mājām un dzīvojamām ēkām – 70 % apmērā;
2.2.2. nestrādājošiem vientuļiem (bez
apgādniekiem – personām, kurām saskaņā
ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par
savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecā
kiem vai vecvecākiem) pensionāriem,
kuriem pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz
90% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā
stājušās minimālās algas mēnesī, par zemi
zem individuālajām dzīvojamām mājām un
dzīvojamām ēkām – 50 % apmērā;
2.2.3. fiziskām un juridiskām personām,
kuras 2008.-2009. gadā veikušas investīcijas
Ādažu novada pašvaldības infrastruktūras
attīstīšanā (ielu, ietvju izbūve, izveidošana
vai labiekārtošana, bērnu un sporta lauku
mu ierīkošana vai rekonstrukcija, atpūtas
parku un skvēru izveidošana, ūdensvada,
kanalizācijas sistēmas izbūve, ūdenstilpņu
krastu labiekārtošana un tamlīdzīgi),
finansējušas vai līdzfinansējušas publiskā

lietošanā esošo inženiertehnisko tīklu un
komunikāciju (ielu apgaismojuma, ūdens
apgādes un sadzīves kanalizācijas maģistrālo
tīklu, sūkņu staciju un attīrīšanas iekārtu,
lietus ūdens novadīšanas koplietošanas
sistēmu), ar noteikumu, ka pirms darbu
uzsākšanas ir noslēgta vienošanās ar Ādažu
novada pašvaldību un saskaņota darbu
tāme, izbūvētie vai rekonstruētie objekti
nodoti ekspluatācijā un pēc tam nodoti
pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības, un tiek
izmantoti sabiedriskā labuma vajadzībām,
t.i., atrodas publiskā lietošanā:
2.2.3.1. ieguldījumiem no LVL 2000 līdz
LVL 5000 – 25% apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas par zemes un ēku
īpašumu, kas tieši saistīts vai pieguļ
izbūvētajiem inženiertehniskiem tīkliem un
komunikācijām;
2.2.3.2. ieguldījumiem no LVL 5001 līdz
LVL 10 000 - 50 % apmērā no nekustamā
īpašuma nodokļa summas par zemes un ēku
īpašumu, kas tieši saistīts vai pieguļ izbū
vētajiem inženiertehniskiem tīkliem un
komunikācijām;
2.2.3.3. ieguldījumiem no LVL 10 001
līdz LVL 25 000 - 70 % apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa summas par
zemes un ēku īpašumu, kas tieši saistīts vai
pieguļ izbūvētajiem inženiertehniskiem
tīkliem un komunikācijām;
2.2.3.4. ieguldījumiem virs LVL 25 001,00
- 90 % apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas par zemes un ēku īpašumu, kas tieši
saistīts vai pieguļ izbūvētajiem inženier
tehniskiem tīkliem un komunikācijām;
2.2.4. 2009. gadā jaunizveidotiem komer
santiem, saimnieciskās darbības veicējiem,
kā arī tām fiziskām personām, kas 2009.
gadā radījušas ne mazāk kā 5 jaunas darba
vietas, kurās pastāvīgi nodarbinātas Ādažu
novada pašvaldības teritorijā deklarētas per
sonas, – 50 % apmērā;
2.2.5. pašvaldības kapitālsabiedrībām un
kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai piede
rošo kapitāldaļu skaits pārsniedz 50% no tās
pamatkapitāla, ja tās veic Latvijas norma
tīvajos aktos noteiktās pašvaldības pastāvīgās
funkcijas, – 90 % apmērā;
2.2.6. sporta un kultūras ēkām (būvēm)
tikai par to daļu, kas nav iznomāta un netiek

izmantota saimnieciskajā darbībā, – 25%
apmērā.
3. Iesniegumu iesniegšanas un izska
tīšanas kārtība
3.1. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo
jumus piešķir ar šādiem nosacījumiem:
3.1.1. nekustamā īpašuma adrese ir
nodokļa maksātāja (fiziskas personas)
vienīgais īpašums un deklarētā dzīvesvieta
vismaz vienu gadu.
3.1.2. personai tas ir vienīgais īpašumā vai
valdījumā esošais nekustamais īpašums, un
tas vai tā daļa netiek izmantota saimnieciskajā
darbībā vai jebkuru citu ieņēmumu gūšanai,
tajā skaitā īpašums vai tā daļa nav nodota
nomā vai izīrēta citām personām;
3.1.3. taksācijas gadam aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa summa tak
sācijas gadā pārsniedz:
3.1.3.1. fiziskām personām LVL 30
(trīsdesmit lati);
3.1.3.2. juridiskām personām LVL 500
(piecsimt lati).
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 09. 03. 2010.
saistošiem noteikumiem Nr. 10)
3.2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieg
lojumus nepiešķir:
3.2.1. ja nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājam jautājuma par atvieglojumu
piešķiršanu izskatīšanas brīdī ir pašvaldības
budžetā ieskaitāmo nodokļu parādi vai
nomas maksas parādi par nomāto
pašvaldības īpašumu;
3.2.2. nekustamais īpašums netiek uztu
rēts kārtībā atbilstoši LR spēkā esošo nor
matīvo aktu prasībām;
3.2.3. uz zemesgabala atrodas ēkas vai
būves, kas nav pieņemtas ekspluatācijā, un:
1.1.1.1. būvdarbi tiek veikti bez būvvaldē
reģistrētas būvatļaujas vai
1.1.1.1. būvdarbu pārtraukšana nav
reģistrēta un būve nav iekonservēta;
1.1.3. gada laikā pirms jautājuma par
atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domes
administratīvā komisija ir administratīvi
sodījusi nekustamā īpašuma nodokļa mak
sātāju par pašvaldības saistošo noteikumu
neievērošanu;
1.1.4. gada laikā pirms jautājuma par
atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas nekus
tamā īpašuma nodokļa maksātājam ir aprēķi
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nāta soda nauda saskaņā ar likuma „Par nekus
tamā īpašuma nodokli” 9. panta piekto daļu;
3.2.6. punktos 3.2.2. un 3.2.3. minēto
nosacījumu ievērošanu pārbauda:
3.2.6.1. noteikumu 3.2.2. punktu –
domes zemes ierīkotājs, pārbaudes rezultātus
fiksējot aktā;
3.2.6.2. noteikumu 3.2.3. punktu –
būvvalde, pārbaudes rezultātus fiksējot izziņā.
3.3. Nodokļa maksātājam jāiesniedz
Ādažu novada domē motivēts iesniegums
par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju
mu piešķiršanu viena mēneša laikā pēc
maksāšanas paziņojuma par nekustamā īpa
šuma nodokli 2010.gadam saņemšanas.
3.4. Juridiskai personai iesniegumā
jānorāda nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanas pamatojums un
jāpievieno atvieglojumu piemērošanu aplie
cinoši dokumenti, kā arī:
3.4.1. reģistrācijas apliecības kopija;
3.4.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa
par nodokļu parādu neesamību;

3.4.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa
par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo
darbinieku skaitu (ja vēlas saņemt NĪN
atvieglojumus, pamatojoties uz saistošo
noteikumu 2.2.4. punktu);
3.5. Fiziskai personai iesniegumā jānorāda
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas pamatojums un jāpievieno
atvieglojumu piemērošanu apliecinoši doku
menti un nodokļa maksātāja parakstīts
apliecinājums (pielikums Nr. 1), ka īpašumā
nenotiek saimnieciska darbība, tas nav
iznomāts vai izīrēts citai personai.
3.6. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs
ir atbildīgs par šajos saistošajos noteikumos
paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patiesumu.
3.7. Šo noteikumu 2.2.3. punktā
noteiktajā gadījumā fiziskām un juridiskām
personām un komercsabiedrībām iesniegu
mam jāpievieno inženiertehnisko tīklu
komunikāciju izbūves izmaksu tāme un
maksājumu veikšanu apliecinošs dokuments,
akts par inženiertehnisko tīklu un komuni
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kāciju nodošanu ekspluatācijā, līg ums par
inženiertehnisko tīklu un komunikāciju
nodošanu pašvaldībai īpašumā bez atlīdzības.
Iesniegtos finanšu dokumentus pārbauda
domes revidents un tikai pēc revidenta
pozitīva atzinuma saņemšanas tiek gatavots
lēmuma projekts par nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu.
3.8. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus piešķir par visu taksācijas
gadu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti 09. 03. 2010.
saistošiem noteikumiem Nr. 10)
3.9. Ja personai ir tiesības saņemt nekus
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz
likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai
uz vairāku 2. punktā paredzēto nosacījumu
pamata, Ādažu novada dome piešķir atvieg
lojumus atbilstoši vienam personai vislab
vēlīgākajam nosacījumam.
3.10. Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laik
rakstā „Ādažu Vēstis”.

Noteikumi Nr. 9 • Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010. gada 23. februāra sēdes prot.4§9

Saistošie noteikumi par Ādažu novada domes specbudžetu 2010.gadam
1. Noteikt Ādažu novada domes specbudžeta ieņēmumu daļu
2010. gadam kopā ieņēmumos 119100 Ls, t.sk.
Dabas resursu nodoklis
Auto ceļu fonds
Ziedojumi
Specbudžeta atlikums gada sākumā

30’000,00
80’036,00
899,00
8’165,00

2. Noteikt Ādažu novada domes specbudžeta izdevumu daļu
2010. gadam kopā izdevumos 119100 Ls, t.sk.
Dabas resursu nodoklis
Auto ceļu fonds
Ziedojumi
Specbudžeta atlikums gada sākumā

36’656,00
79’036,00
1’408,00
2’000,00

Noteikumi Nr. 4 • Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2010.gada 23. februāra sēdes lēmumu (prot.Nr.4§7.3.)

Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta
pirmās daļas 13. punktu un „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 35. panta trešo un ceturto daļu
I. Vispārīgie nosacījumi
1. Pabalsts apbedīšanai paredzēts Ādažu
novada iedzīvotāja nāves gadījumā.
2. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu
pieņem Ādažu novada domes Sociālais
dienests.
II. Pabalsta apmērs
3. Pabalsta apmērs ir 200.00 Ls, ja nav
saņemts apbedīšanas pabalsts no Valsts
sociālās apdrošināšanas aģentūras (turpmāk
tekstā –VSAA).
4. Ja saņemtais apbedīšanas pabalsts no
VSAA ir mazāks par 200.00 Ls, tiek segta
iztrūkstošā summa līdz 200.00 Ls.
5. Pabalsts tiek izmaksāts no Ādažu
novada domes pamatbudžeta.
III. Pabalsta piešķiršanas
un izmaksas kārtība
6. Pabalstu piešķir, ja mirušā pamat

dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Ādažu novadā.
7. Pabalsts personai, kura organizē apbe
dīšanu, tiek izmaksāts skaidrā naudā vai
pārskaitīts uz personas bankas kontu.
8. Pēc personas lūguma pabalsts var tikt
pārskaitīts uzņēmumam, kas organizē miru
šās personas apbedīšanu.
9. Lai saņemtu pabalstu, personai, kura
organizē apbedīšanu, Ādažu novada domes
Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
9.1. iesniegums pabalsta saņemšanai;
9.2. noteikta parauga iztikas līdzekļu
deklarācija;
9.3. miršanas apliecības kopija (uzrādot
oriģinālu);
9.4. izziņa no VSAA, vai par mirušo
personu ir saņemts apbedīšanas pabalsts, kā
arī par izmaksāto summu;
9.5. rēķins par apbedīšanas pakalpo

jumiem, ja mirušā apbedīšanu organizē
juridiska persona.
10. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai
atteikumu tiek pieņemts desmit darba dienu
laikā pēc 9. punktā minēto dokumentu
iesniegšanas.
IV. Lēmuma apstrīdēšanas
un pārsūdzības kārtība
11. Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt persona
var apstrīdēt Administratīvo aktu strīdus
komisijā viena mēneša laikā no tā spēkā
stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot
Ādažu novada domes Sociālajā dienestā.
Ādažu novada domes lēmumu persona var
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā
likumā noteiktajā kārtībā.
12. Noteikumi stājas spēkā ar 2010 . gada
1. aprīli.
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Inga Zemīte,
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja

Visiem zināma patiesība – vissliktāk ir tad,
ja esam vienaldzīgi, ja nedomājam, paejam
garām, neklausāmies vai neieklausāmies.
Bet reizēm pietrūkst drosmes. Lai palīdzē
tu, pasmaidītu, lai uzklausītu. Tieši tāpēc
un ne tikai tāpēc ir svarīgi dzimtajā valodā
mācīties sadzirdēt blakus esošos, lai pēc
tam saprastu, uzrunātu, uzklausītu arī citu
valodu lietotājus. Un kas gan var būt krāš
ņāks par tīru, bagātu dzimto valodu – bez
figņām, tusiņiem, čikāšanās, džusēm un
krutumiem?
Kopš 2000. gada ANO Starptautisko
svinamo dienu ietvaros arī Latvijā februārī,
kad pasaulē atzīmē Starptautisko dzimtās
valodas dienu, notiek dažādi pasākumi, kas
veltīti valodai, – lai par to padomātu, lai par
to sadzirdētu. Ādažu Brīvā Valdorfa skola
aktīvi iesaistās gan citu rīkotajos pasākumos,
gan darbojas paši. 19. februārī Latviešu valo
das aģentūra Rīgas Latviešu biedrības namā
rīkoja noslēguma pasākumu radošo darbu
un zīmējumu konkursam Iededzies par
Latviju, kurā piedalījās arī valdorfskolas sko

lēni, lai tiktos ar rakstnieci
Laimu Muktupāvelu un
Karalisko teātri. 23. februārī
UNESCO Latvijas Nacio
nālā komisija sadarbībā ar
Jūrmalas Starptautisko skolu
organizēja pasākumu, kurā
piedalījās 23 valodās runājoši
bērni, kas dzīvo Latvijā.
Latvijas latviešus pārstāvēja
valdorfskolas komanda, kura
mācību gada garumā darbojas
UNESCO projektā Stāstu
laiks (stastulaiks.lv).
Vērienīgs pasākums notika 24. februārī
Ādažos, to rīkoja Ādažu Brīvā Valdorfa
skola sadarbībā ar UNESCO Asociēto
skolu projektu, Valsts valodas un Latviešu
valodas aģentūru. Pasākumā piedalījās sko
lēni no Olaines 1. vidusskolas, Talsu Valsts
ģimnāzijas, Saulkrastu vidusskolas un
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas. Skolēni tikās
ar aktrisi Katrīni Pasternaku, lingvisti
eksperti Diti Liepu, kā arī piedalījās atraktī
vā konkursā, kas tika veltīts šī gada temati
kai Vārds vietā un vārds nevietā. Veltes
konkursantiem palīdzēja sarūpēt ne tikai

Foto: Ulla Koziola

Dzimtās valodas diena

Gandarījums par piedalīsanos

Ādažu Brīvā Valdorfa skola, bet arī Ādažu
novada dome, SIA LATFOOD, Ādažu
mākslas un mūzikas skola, Latviešu valodas
aģentūra un UNESCO Latvijas Nacionālā
komisija.
Un ir cerība, ka ikviens, kas reizi gadā
piedalās Dzimtās valodas dienas pasākumā,
– gan olainieši, kas jau otro gadu pēc kārtas
ved uz mājām uzvaru un iespēju doties uz
Valmieras teātra izrādi, gan talsinieki, kuri ir
gadskārtēji šī pasākuma viesi, gan saulkras
tieši un ādažnieki – padomās par savu valo
du, ieklausīsies un sadzirdēs. Gan savā, gan
citās valodās teikto.

PATEICĪBA ZIEDOTĀJIEM

Ādažu novada domes Sociālais dienests saka sirsnīgu paldies G. Lapāna un A. Brūvera k- gam par iniciatīvu
labdarības akcijas organizēšanā autoservisā Podniekos un visiem Ādažu iedzīvotājiem par atsaucību, labestību
un dāsnumu, ziedojot humānās palīdzības punktam noderīgas lietas – apģērbus, apavus, sadzīves priekšmetus,
dārzā izaudzētos un pašu konservētos augļus un dārzeņus. Tas viss bijis ļoti vajadzīgs un iepriecinājis daudzus
mūsu novada iedzīvotājus, kuriem šobrīd klājas grūti.
Mēs varam būt lepni, jo novadā dzīvo labestīgi un dāsni cilvēki, kuri vēlas radīt prieku līdzcilvēku sirdīs.

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi
marta mēneša jubilāriem !
85 gadu jubileju svin

75 gadu jubileju svin

70 gadu jubileju svin

Antoņina Raubiško Jāzeps Matvejs Ausma Bratuškina
Jānis Reisons Aleksandrs Čudovs
80 gadu jubileju svin Marija Žuravļova
Guntis Pavārs
Rita Zeibote
Elmārs Rūcis
Jānis Lazdiņš
Ausma Vinska
Broņislavs Šaicāns
Ādažu novada dome

