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Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Godātie Ādažu novada iedzīvotāji, 
vēlamies jūs informēt par situāciju 
Ādažu novadā, par finansiālo 
stāvokli, par finanšu stabilizācijas 
procesa gaitu, lai kopīgi ar jums 
varētu risināt visam novadam 
svarīgos jautājumus.

Ādažu novada dome 12.10.2010. pie
ņēma lēmumu iesniegt Finanšu minis
trijā stabilizācijas pieteikumu, jo pašval
dības parāda saistības, kurām ir iestājies 
atmaksas termiņš 2010. gadā, kopā ar 
iepriekšējo gadu parādiem bija sasniegu
šas 2,1 milj. latu (45,79% no pašvaldības 
kārtējā saimnieciskā gada pamatbudžeta 
ienākumiem). 09.12. 2010. domes sēdē 
tika izskatīts un apstiprināts stabilizāci
jas plāns. Tajā pašvaldība identificēja 
šādus būtiskus trūkumus – nepietieka
ma finanšu un personāla vadība, neap
mierinoša iekšējās kontroles sistēma un 
smagnēja pašvaldības organizatoriskā 
struktūra. Ap zi noties stāvokļa nopietnī
bu, pašvaldība koncentrējās uz budžeta 
izdevumu samazināšanu, kreditoru 
parādu segšanu un pašvaldības iestāžu 
reorganizāciju.

Pašvaldības 2011.gada budžeta izstrā
de un izpildes kontrole ir kļuvusi kvali
tatīvāka triju iemeslu dēļ. Pirmkārt, 
domē strādā pieredzējis finanšu speciā
lists, kurš skrupulozi seko līdzi finanšu 
izlietojuma gaitai un finansiālās darbī
bas sabalansētībai. Otrkārt, no iestāžu 
un struktūrvienību vadītājiem tiek pra
sīta lielāka atbildība par budžeta līdzek
ļu plānošanu un to izlietojuma gaitu. 
Treškārt, stabilizācijas procesa norises 

pārraudzībai Finanšu ministrija ir iecē
lusi uzraugu, kurš izskata un sankcionē 
ikkatru pašvaldības saimniecisko darīju
mu, ikvienu rēķinu. 

Šī gada budžets ir licis būtiski pārska
tīt pašvaldības izdevumu apjomus un 
izmaksas. Tā, piemēram, neviens pašval
dības darbinieks nesaņem amatalgu 
pilnā apmērā, domes rīcībā ir tikai viena 
automašīna, vesela virkne pašvaldības 
teritorijas attīstības projektu ir apturēta 
vai pat atcelta. Šāds stāvoklis noteikti 
saglabāsies līdz šī gada beigām.

Kopumā finanšu vadības sistēma ir 
būtiski uzlabojusies. Domes Grāmat
vedības daļā ir pilnveidota darba orga
nizācija, visu iestāžu grāmatvedības 
funkcijas ir koncentrētas vienviet, rēķi
ni par pakalpojumiem tiek izrakstīti 
bez kavējumiem, un beidzot, pēc ilgā
ka laika, pašvaldība ir spējusi operatīvi 
nodrošināt rēķinu apmaksu par saņem
tajiem pakalpojumiem. Milzīgs darba 
apjoms tiek veikts saimniecisko darīju
mu organizēšanai, jo gandrīz par katru 
no pakalpojumiem vai iepirkumiem ir 
jāslēdz attiecīgs līgums. Mēnesī ir 
vidēji 60 līgumi! Visu šo darbību 
rezultātā ir izdevies iedibināt kārtību, 
ka katram izdotajam latam pretī ir 
darījumu apliecinošs atskaites doku
ments.

Paralēli tam tika veikta arī pašvaldī
bas organizatoriskās struktūras uzlabo
šana – pašvaldības īpašumu un saimnie
ciskās darbības pilnveidošanai domē ir 
izveidota Nekustamā īpašuma un saim
niecības daļa, personālvadības sistēmas 
sakārtošanai darbā ir pieņemts kvalifi
cēts speciālists, vairākās iestādēs ir 
samazināts darbinieku skaits un pārda
lītas funkcijas. Kopumā tas ir devis 
labus rezultātus – domes darba organi

zācija ir kļuvusi lietišķāka un pārskatā
māka. Jā, arī lētāka. Stabilizācijas plāna 
ietvaros naudas taupīšanas nolūkā paš
valdība atteicās no tai nepiederošas 
funkcijas, ugunsdzēšanas pa kal po juma 
sniegšanas, un slēdza depo. Tika pie
ņemts lēmums atteikties arī no ēdiena 
gatavošanas Ādažu PII ar tās darbinie
ku spēkiem, lai pirktu šo pakalpojumu 
no specializēta ēdināšanas uzņēmuma, 
kas izrādījās nedaudz lētāks risinājums. 
Tiesa gan, līdzīga iecere attiecībā uz 
Ādažu vidusskolas saimniecisko uzturē
šanu neattaisnojās – pašvaldībai radās 
pamatoti iebildumi pret pakalpojuma 
sniedzēja izcenojumiem un darba orga
nizāciju, tāpēc tika nolemts nemainīt 
esošo kārtību, tiesa, saglabājot to ar 
mazākiem izdevumiem. 

Šī gada sākums rādījās pavisam dra
matisks attiecībā uz pašvaldības saistību 
apmēru attiecībā pret piegādātājiem, jo 
parādu kopējais apjoms bija 1,8 miljoni 
latu, no kuriem 350 tūkstošu apmaksa 
kavējās ilgāk par trim mēnešiem. Tad 
nu, savelkot jostas un taupot, kur vien 
iespējams, līdz maija beigām pašvaldība 
ir panākusi šo saistību apmēra samazi
nāšanu 15 reizes – līdz 115 tūkstošiem 
latu, no kuriem vien 38  000 apmaksa 
kavējās ilgāk par trim mēnešiem.

Tradicionāli gada sākumā daļa iedzī
votāju steidz nomaksāt nekustamā īpa
šuma nodokļa maksājumus. Šogad šī 
tendence ir samērā stabila, jo šī nodok
ļa ieņēmumu izpilde līdz maija beigām 
bija 54 % apmērā no plānotā. Paldies 
apzinīgajiem nodokļu maksātājiem!

Visiem iedzīvotājiem vēlu jauku un 
saulainu vasaru, veiksmi, labklājību, lai 
visi kopā mēs sasniegtu  uzplaukumu 
visā valstī  un arī mūsu Ādažu novadā 
un varētu dzīvot pārticībā! 

Pusgads – saimniekojot pa jaunam
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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.

1.  Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka 

Ādažu novada pašvaldībā nodrošināto sociālo pakalpo
jumu (turpmāk – pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, 
saņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu par 

sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu apstrī
dēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.  Ādažu novada pašvaldība sniedz pakalpoju
mus vai organizē to sniegšanu, pērkot sociālo pakalpo
jumu no cita pakalpojuma sniedzēja.

3.  Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, 
kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Ādažu 
novadā un faktiski dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.

4.  Ādažu novada pašvaldībā sociālo pakalpoju
mu sniegšana un organizēšana ir deleģēta Ādažu 

Noteikumi Nr. 18
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 11§3.4)

Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība sniedz dienas 
aprūpes centra un psihologa pakalpojumus

PASkAidrojumA rAkStS

PASkAidrojumA rAkStA 
SAdAļAS 

NorĀdĀmĀ iNformĀcijA 

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, tai skaitā Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētām personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem, kurām tiek atzīta nepieciešamība saņemt noteikta veida sociālo 
pakalpojumu, kā arī sniegt psiholoģisku palīdzību personām, kuras ir nonākušas krīzes vai ārkārtas situācijā.

2.  Īss projekta satura 
izklāsts 

2.1.  Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību izriet no „Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3.panta otrās un trešās daļas, 35. panta trešās un ceturtās daļas, kas nosaka, ka pabalsta 
veidu, apmēru un izmaksas kārtību, un personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstus, reglamentē pašvaldības saistošajos noteikumos 
un Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumos Nr.275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”.

2.2.  Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā tiek piešķirts noteikts sociālais pakalpojums – Dienas aprūpes centrs un 
psihologa pakalpojums personām, kurām tiek atzīta nepieciešamība saņemt šo sociālo pakalpojumu, nosakot pakalpojuma veidus, 
pakalpojumu pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību, pakalpojumu finansēšanas kārtību, pieņemto lēmumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1.  Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, tas samazināsies aptuveni par LVL 
4032,00  2011.gadā.

3.2.  Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai tiks slēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu.
3.3.  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 fiziskas personas, tajā skaitā bērni, kuri ir ar garīgās 
attīstības traucējumiem vai funkcionāliem traucējumiem, kā arī personas un personu grupas, kuras nokļuvušas krīzes vai ārkārtas 
situācijās.

4.2 Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu personu sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, 
rehabilitācijas procesa pēctecību, sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī viņu tuvinieku 
līdzdalību konkrētu sociālo problēmu risināšanā.

4.3.  Saistošo noteikumu regulējums pastarpināti varētu labvēlīgi ietekmēt uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Sociālais dienests.
5.2.  Saistošo noteikumu projekts noteiks konkrētas administratīvās procedūras un veicamās darbības sociālā pakalpojuma saņemšanai.  

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem, sabiedrisko organizāciju „Dzīvesspēks”. 
6.2.  Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Sociālās un veselības aprūpes komitejas sēdē 

un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, izvērtējot lietderības apsvērumus, saņemtie sabiedrības pārstāvju 
izteiktie priekšlikumi vai iebildumi tiks apkopoti un lietderīgākie no tiem tiks paredzēti iekļaušanai saistošajos noteikumos.   

izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro un trešo daļu un ministru kabineta 27. 05. 2003. 
noteikumu Nr. 275 „Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas 

tiek segtas no pašvaldības budžeta” 6. punktu, un ministru kabineta 21. 04. 2008. noteikumiem Nr. 288  
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
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novada pašvaldības iestādei – Sociālajam dienestam 
(turpmāk – Dienests).

2. Sociālo pakalpojumu veidi
5. Dienests organizē šādu sociālo pakalpojumu 

saņemšanu: 
5.1. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar 

garīgās attīstības un/vai funkcionāliem traucējumiem;
5.2. psihologa pakalpojums.
3. dienas aprūpes centra pakalpojums perso-

nām ar garīgās attīstības un/vai funkcionāliem 
traucējumiem

6. Dienas aprūpes centra pakalpojums personām ar 
garīgās attīstības traucējumiem un/vai funkcionāliem 
traucējumiem ir sociālās aprūpes un sociālās rehabili
tācijas pakalpojums, kas dienas laikā nodrošina perso
nai sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā arī personas un 
viņas tuvinieku līdzdalību konkrētu sociālo problēmu 
risināšanā.

7. Tiesības saņemt dienas aprūpes centra pakalpo
jumus ir personām ar garīgās attīstības traucējumiem 
un/vai funkcionāliem traucējumiem no 15 gadu vecu
ma, ja tās neapmeklē speciālās izglītības iestādes, 
arodapmācības vai profesionālās rehabilitācijas cen
trus un nav nodarbinātas vairāk par 16 stundām 
nedēļā, un nesaņem pašvaldības pabalstu aprūpes vai 
kopšanas nodrošināšanai.

8. Tiesības saņemt dienas aprūpes centra pakalpoju
mus ir bērniem ar garīgās attīstības un/vai funkcionā
liem traucējumiem no 18 mēnešu vecuma, ja tie neap
meklē pirmsskolas izglītības iestādi un nesaņem pašval
dības pabalstu aprūpes vai kopšanas nodrošināšanai.

9. Lai saņemtu pakalpojumu, persona vai bērna 
vecāks (likumiskais pārstāvis) papildus iesniegumam 
iesniedz: 

9.1. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības 
stāvokli (veidlapa Nr.027/u); 

9.2. psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontr
indikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma 
veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem.

10. Pēc Dienesta lēmuma par pakalpojuma sniegša
nu pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu  tiek 
slēgts trīspusējs līgums starp Ādažu novada pašvaldī
bu, personu un pakalpojuma sniedzēju par sniedzamo 
pakalpojumu saturu un apjomu.

11. Ādažu novada pašvaldība pilnā apmērā apmak
sā Dienas aprūpes centra pakalpojumus (izņemot ēdi
nāšanas pakalpojumu) Ādažu novadā deklarētajām 
personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienāku
mus un materiālo stāvokli. 

12. Ādažu novada pašvaldība apmaksā Dienas aprū
pes centra ēdināšanas pakalpojumu vienu reizi dienā: 

12.1. trūcīgām personām 100% apmērā;
12.2. maznodrošinātām personām 50% apmērā.
4. Psihologa pakalpojumi
13. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz Die

nesta lēmumu, piešķir ģimenēm, personām un perso
nu grupām, kuras nokļuvušas krīzes vai ārkārtas situā
cijās un  kuras nespēj saviem spēkiem pārvarēt psiholo
ģiskās problēmas. Ādažu novada pašvaldība pilnā 
apmērā apmaksā psihologa pakalpojumus Ādažu 
novadā deklarētajām personām, neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

5. Pakalpojuma saņemšanas kārtība

14. Dienests pēc iesnieguma un dokumentu saņem
šanas: 

14.1. reģistrē personas iesniegumu; 
14.2. novērtē personas vajadzības saskaņā ar 

Ministru kabineta noteikto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas kārtību, aizpildot personas vajadzību 
pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas 
karti; 

14.3. pieprasa no citiem speciālistiem lēmuma pie
ņemšanai nepieciešamo informāciju; 

14.4. pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma 
piešķiršanu/atteikumu; 

14.5. lemj par personai piemērotāko sociālā pakal
pojuma veidu, apjomu, ilgumu;  

14.6. par pieņemto lēmumu informē sociālā pakal
pojuma pieprasītāju;

14.7. ja pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma 
piešķiršanas atteikumu, rakstiski norāda atteikuma 
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzē
šanas kārtību; 

14.8. lēmums par pakalpojuma piešķiršanu vai 
atteikumu tiek pieņemts desmit darba dienu laikā no 
punktā 9. minēto dokumentu iesniegšanas.

6. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības 
kārtība

15. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ādažu 
novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijā.

16. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā 
kārtībā.

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

Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks
�� Par Ādažu novada domes 2010. gada 

publiskā pārskata apstiprināšanu 
Dome nolēma apstiprināt Ādažu novada 

domes 2010. gada publisko pārskatu un 
publicēt domes mājas lapā www.adazi.lv.
�� Par aizņēmuma ņemšanu Ādažu nova

da domes Eiropas Savienības Kohē zijas 
fonda līdzfinansētā projekta īstenošanai

Dome nolēma ņemt aizņēmumu no Valsts 
kases 520 921 LVL apmērā Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaim niecības 
pakalpojumu attīstība Ādažos” īstenošanai 
un noteikt, ka aizņēmums ņemams uz termi
ņu ne mazāk par 20 gadiem (ar atlikto mak
sājumu uz 2 gadiem) saskaņā ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi. Kredīta atmaksu 
garantēt ar pašvaldības budžetu. Noteikt, ka 
pašvaldības līdzfinansējums tiks ieguldīts 
SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā.

�� Par pašvaldības mantas iznomāšanas 
komisijas izveidi

Dome nolēma izveidot Ādažu novada paš
valdības mantas iznomāšanas komisiju, kura 
ir pilnvarota veikt pašvaldībai piederošās 
mantas nomas tiesību izsoli, noteikt piemēro
jamo izsoles veidu un apstiprināt publicējamo 
informāciju par nomas objektu atbilstoši 08. 
06. 2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 
515, citām normatīvo aktu un Ādažu novada 
domes lēmumu prasībām. Komisija izveidota 
uz vienu gadu un darbojas līdz 2012. gada 28. 
jūnijam. Komisijas darbība var tikt pārtraukta 
pirms termiņa, pamatojoties uz Ādažu nova
da domes lēmumu.
�� Par detālplānojuma Ādažu novada 

Ataru ciema nekustamajiem īpašumiem 
Krasta ielā 10, Krasta ielā 12 un Krasta 
ielā 13 precizēšanu

Dome nolēma precizēt nekustamo īpa
šumu Ādažu novada Ataru ciema Krasta 
ielā 10, Krasta ielā 12 un Krasta ielā 13 
detālplānojumu, nosakot, ka būvlaide no 

valsts autoceļa V47 ir 6m attālumā no 
maģistrālās ielas sarkanās līnijas, un nosa
kot, ka būvlaide no gāzes regulēšanas pun
kta (SGRP) ir 5m.
�� Par pakalpojuma līguma slēgšanu ar 

PSIA „Ādažu Glābšanas dienests”
Dome nolēma slēgt līgumu ar PSIA 

„Ādažu Glābšanas dienests” par sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanas pakalpojumu snieg
šanu domes budžeta ietvaros, iepriekš to 
saskaņojot ar finanšu stabilizācijas procesa 
uzraugu, un noteikt līguma termiņu – ne 
ilgāku kā 2011. gada 31. decembris.
�� Par līdzekļu ieguldīšanu SIA „Gar

kalnes ūdens” pamatkapitālā
Dome nolēma ieguldīt SIA „Garkalnes 

ūdens” pamatkapitālā 6 675 LVL pretī 
saņe mot attiecīgu jaunu daļu skaitu. Jauno 
SIA „Garkalnes ūdens” kapitāla daļu 
apmak su veikt viena mēneša laikā no SIA 
„Garkalnes ūdens” dalībnieku sapulces 
lē muma par pa mat kapitāla palielināšanu 
pieņemšanas. 

Ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 28. jūnijā
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SAiStošie Noteikumi Nr. 17
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 24. maija sēdes lēmumu (protokols Nr.11§3.1)

Grozījumi Ādažu novada domes 25. 08. 2009. saistošajos noteikumos  
Nr. 25 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”

PASkAidrojumA rAkStS 

PASkAidrojumA rAkStA SAdAļAS NorĀdĀmĀ iNformĀcijA 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 

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

2. Īss projekta satura izklāsts 

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

2.2. Saistošo noteikumu mērķis: veikt precizējumus domes amatpersonu kompetencē un citus 
redakcionālus labojumus un papildinājumus. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 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 novada administratīvās 
teritorijas un valsts iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki un amatpersonas. 

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs mērķgrupu. 

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome. 
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 pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un 
tautsaimniecības 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 likuma „Par pašvaldībām” 23. pantu, 24. pantu un likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28. pantu
izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 25. augusta  saistošajos noteikumos Nr. 25  

„Ādažu pašvaldības nolikums” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt Noteikumus ar 11.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„11.5. SIA „Gaujas centrs””
2. Svītrot Nolikuma 12.4. apakšpunktu.
3. Papildināt Noteikumus ar 25.1.1 apakš

punktu šādā redakcijā: 
„25. 1.1 pārstāv pašvaldību attiecībās ar valsti un 

citām pašvaldībām.”
4. Papildināt Noteikumu ar 25.1.2 apakšpunktu 

šādā redakcijā: 
„25.1.2 pārstāv domi attiecībās ar biedrībām, nodi

binājumiem, organizācijām un apvienībām.”
5. Izteikt Noteikumu 29. punktu šādā 

redakcijā:
„ 29. Izpilddirektors ir pašvaldības administrācijas 

vadītājs, kuru ieceļ dome un kurš šajā Nolikumā 
noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības iestāžu 
un paš valdības kapitālsabiedrību darbu. Izpild
direktors:”

6. Svītrot Noteikumu 29.1. apakšpunktu.
7. Svītrot Noteikumu 29.2. apakšpunktu.
8. Svītrot Noteikumu 29.3. apakšpunktu.

9. Izteikt Noteikumu 29.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„ 29.4. organizē un vada domes lēmumu, rīkoju
mu, saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu 
izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes 
pastāvīgajās komitejās”.

10. Izteikt Noteikumu 29.5. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

„29.5. atceļ administrācijas pieņemtus prettiesis
kus pārvaldes organizācijas lēmumus un iesniedz 
domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu neliku
mīgu un nelietderīgu lēmumu atcelšanu, kā arī 
pašvaldības kapitālsabiedrību nelietderīgas rīcības 
apturēšanu”.

11. Izteikt Noteikumu 29.7. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„29.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no 
amata pašvaldības iestāžu vadītājus un pašvaldības 
kapitālsabiedrību valdes locekļus”.

12. Izteikt Noteikumu 29.12. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„29.12. pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēša

nām un domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas 
gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo 
vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes 
priekšsēdētājam”.

13. Izteikt Noteikumu 29.13. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„29.13. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar 
pašvaldības mantu un finanšu resursiem, slēdz saim
nieciskus darījumus ar juridiskajām un fiziskajām 
personām”.

14. Papildināt Noteikumus ar 69.1 punktu šādā 
redakcijā:

„69.¹ kārtību, kādā Ādažu novada domē un tās 
iestādēs tiek slēgti un reģistrēti līgumi, nosaka paš
valdības izdoti iekšējie normatīvie akti.”   

15. Izteikt Noteikumu 70. punktu šādā 
redakcijā: 

„ 70. Ja lēmumu par līgumu noslēgšanu pie
ņem pašvaldības dome, tad lēmumā norāda 
datumu, līdz kuram līgums jānoslēdz.”

Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 
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Noteikumi Nr. 20 
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 28. jūnija sēdes lēmumu, protokols Nr 13§3.7

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 
Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmās daļas 7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību. Noteikumu izmaiņas nepieciešamas, lai iekļautos 2011. gada apstiprinātā 
budžeta līdzekļos.

2.  Īss projekta satura izklāsts 

2.1.  Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību izriet no 
„Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma” 3.panta otrās daļas, 35. panta trešās un ceturtās daļas, kas 
nosaka, ka pabalsta veidu, apmēru un izmaksas kārtību, un personas, kuras ir tiesīgas saņemt pabalstus, reglamentē 
pašvaldības saistošajos noteikumos (attiecīgi arī apstiprināt noteikumu grozījumus).

2.2.  Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt pabalstu veidus par medicīnas pakalpojumiem, kurus var saņemt 
maznodrošinātas personas.

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 novada administratīvajā teritorijā 
deklarētās personas.

4.2.  Tiesiskais regulējums neradīs mērķgrupai jaunas tiesības, taču nodrošinās vienlīdzīgas tiesības un iespējas iegūt 
informāciju, veicinās ar informācijas iegūšanu saistītu tiesību realizēšanu.

4.3.  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 domes 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.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.
6.2.  Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes 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 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

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

1. Svītrot noteikumu 17.4 punktu.
2. Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

2011. gada 30. maijā Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties 
uz Valsts prezidenta Valda Zatlera 2011. gada 28. maija rīkojumu 
Nr. 2 „Par Saeimas atlaišanas ierosināšanu”, izsludināja tautas 
nobal sošanu par 10.Saeimas atlaišanu. 

TAuTAS NObALSOŠANA ŠAJĀ JAuTĀJuMĀ NOTIKS 
SEStdIEN, 2011. GAdA 23. jūlIjĀ. 

Tautas nobalsošanas dienā, 23. jūlijā, balsošanas iecirkņi vēlētā
jiem būs atvērti no plkst. 7.00 līdz 22.00. Vēlētāji balsot varēs jeb
kurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, vēlētāju reģistrs netiks 
lietots. Ādažos vēlēšanu iecirknis darbosies Gaujas ielā 33A.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu 
iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā. 

balsošanai vēlētāju atrašanās vietā jāpiesakās no 2011. gada 13. jūli
ja līdz 23. jūlijam.

Lai pieteiktos balsošanai vēlētāja atrašanās vietā, balsotājam vai 
viņa pilnvarotajai personai ir jāuzraksta iesniegums. Ādažos to varēs 
izdarīt no 13. jūlija līdz 17. jūlijam no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00, 
bet no 18. jūlija līdz 22. jūlijam no plkst. 16.00 līdz plkst. 20.00. Arī 
referenduma dienā būs iespējams iesniegt iesniegumu, bet vēlams to 
izdarīt līdz plkst.12.00. Iesniegumi tiks pieņemti Ādažos, Gaujas 
ielā 33A, informācijas centrā 125. kabinetā.

Ādažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja A. Berkmane 
(29143441). 

Referendums par Saeimas atlaišanu
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Aivars Dundurs,
projekta koordinators

drīzumā tiks pabeigti eS kohēzijas fonda 
līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīs tība 
Ādažos” 1. kārtas būvdarbi, kas ļaus ievēroja-
mi palielināt centralizētās ūdens apgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu pārklājumu Ādažu 
ciemā.

Pirmajā kārtā, kas tika uzsākta 2009.gadā, ietilpst 
rekonstruētās attīrīšanas ietaises, no jauna izbūvēti 
4,8 km kanalizācijas tīkli un 1,4 km ūdensapgādes 
tīkli. Ūdens apgādes tīklos nomainīti 40 aizbīdņi un 
rekonstruēti tīkli 200 metru garā posmā, savukārt 
kanalizācijas tīklu rekonstrukcijā tika ietverti 1,3 km, 
kas samazinās avāriju skaitu. 

Nozīmīgs būvdarbu apjoms ir arī 5 kanalizācijas 
pārsūknēšanas staciju rekonstrukcija un 2 jaunu staci
ju izbūve.

Lai paaugstinātu Ādažu ciema drošību ugunsgrē
ku gadījumos, ūdensapgādes tīklos tika nomainīti 15 
ugunsdzēsības hidranti, kas nodrošinās pilnvērtīgu 
ūdens ņemšanu ugunsdzēsības vajadzībām.

Projekta iepirkumu procedūras rezultātā tika 
ietaupīti finanšu līdzekļi, kas ļauj Būv niecības 2.kārtā 
realizēt pasākumus Ādažu novada ūdenssaimniecības 
stratēģiskā plāna izpildei, izbūvējot jaunus ūdensap
gādes un kanalizācijas tīklus. Palielinot tīklu pārklāju
mu tiks, nodrošināta nepieciešamo pakalpojumu pie
ejamība.

SIA „Ādažu Ūdens” saskaņā ar Ādažu novada teri
torijas plānojumu ir izstrādājis ūdenssaimniecības 
attīstības plānu un tehniski ekonomisko pamatojumu 
2011. 2018. gadam. Vides un reģionālā attīstības 
ministrijā ir iesniegts pieteikums par 2. kārtas 
Būvniecību, kurā paredzēts iekļaut arī Kadagas un 
Stapriņu ciemu ūdenssaimniecības tīklu attīstību, pie
saistot ietaupīto Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Jau līdz 2012. gada beigām paredzēts kardināli 
uzlabot dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmu Kadagā, 
izbūvējot jaunas ūdens attīrīšanas iekārtas un daļēji 
rekonstruējot tīklus. Šīs iekārtas paredzēts uzstādīt ēkā 
Kadagas ūdensgūtnes teritorijā. Pašreizējās ūdens ana

līzes norāda par paaugstinātu dzelzs saturu ūdenī, kas 
iegūts no artēziskajiem urbumiem. Jauno automatizēto 
attīrīšanas iekārtu tehnoloģija nodrošinās ūdens attīrī
šanu no metālu piemaisījumiem un duļķainības. Pie 
attīrīšanas iekārtām izbūvēs arī jaunu 208 m³ ietilpīgu 
rezervuāru dzeramā ūdens uzkrāšanai un rekonstruēs 2 
artēziskos urbumus.

Ūdenssaimniecības attīstības pasākumos Kadagā 
iekļauta arī maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija, kas 
nodrošinās ūdens kvalitātes saglabāšanos posmā no 
ūdens padeves  vietas līdz patērētājam.

Kopumā 2. būvniecības kārtā līdz ar tīklu izveidi 
tiek paredzēta divu kanalizācijas pārsūknēšanas staci
ju rekonstrukcija un vienas jaunas stacijas būvniecība.

Ādažu ciemā, Krastupes ielā savukārt tiks izbūvēta 
2. pacēluma ūdens sūkņu stacija ar diviem jauniem 
ūdens rezervuāriem, kas nodrošinās stabilu spiedienu 
ūdensapgādes tīklā un atbilstošu ūdens kvalitāti.

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts budže
ta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, savu
kārt projekta koordināciju veic Ādažu pašvaldība, bet 
projekta administratīvo, tehnisko un vadības  uzrau
dzību nodrošina Vides un reģionālās attīstības minis
trija. 

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā  
ŪDENSSAImNIEcīBAS PRoJEKtA BŪvDARBI ĀDAžoS

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

2010. gadā Ādažu novada dome biedrībā „Gaujas 
Partnerība” iesniedza 4 LEADER pro jektu iesniegumus 
biedrības izsludi nātajā atklātajā konkursā Lauku 
attīstības programmas 2007. – 2013.gadam 1.kārtā, 
no kuriem 2 tika īstenoti Ādažu mākslas un mūzikas 
skolā un 2 – Ādažu vidusskolā.

Projekta „mūzikas instrumentu iegāde 
Ādažu mākslas un mūzikas skolā” ietvaros skola 
iegādājās vairākus mūzikas instrumentus – pianīnu, 
flautu, trompeti, čellu un akustisko kokli –, jo bija 
svarīgi papildināt un atjaunot skolas mūzikas instru
mentu bāzi, kas dos iespēju turpināt aizsākto mūzi
kas izglītības apguvi pašreiz esošajiem 223 mūzikas 
programmas audzēkņiem, uzņemt jaunus audzēk
ņus, kā arī arvien vairāk piedalīties skatēs un kon
kursos. Projekta kopējās izmaksas 5744,99 LVL, no 
kuriem 3503,20 LVL finansē ELFLA, 2241,79 LVL – 
Ādažu novada dome.

Lai sekmētu jaunāko tehnoloģiju izmantošanu 
mācību procesa nodrošināšanā, tika īstenots pro
jekts „Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana 
Ādažu mākslas un mūzikas skolas mākslas un 

mūzikas valodu klasē”. Projekts paredzēja inter
aktīvās tāfeles, projektora un portatīvā datora iegā
di,  uzstādīšanu  un ievadapmācību Ādažu mākslas 
un mūzikas skolas mācību procesa nodrošināšanai. 
Līdz tam šādas modernas tehnoloģijas skolā nebija 
pieejamas un tas ierobežoja skolotāju darba kvalitā
tes atbilstību mūsdienu audzēkņu vajadzībām. 
Projekta ieviešana turpmāk dos iespēju kultūrizglītī
bu padarīt mūsdienīgāku, tādējādi veicinot pēc 
iespējas lielākas sabiedrības daļas iesaistīšanos kul
tūrizglītības procesos. Projekta kopējās izmaksas 
2375,34 LVL, no kuriem 1460,25 LVL finansē ELFLA, 
915,09 LVL – Ādažu novada dome.

Projekts „Ādažu vidusskolas piecu mācību 
priekšmetu kabinetu aprīkošana ar stacionā-
riem projektoriem” tika īstenots, lai veicinātu jau
nāko tehnoloģiju izmantošanu kultūrizglītības prog
rammu formālajos un neformālajos izglītības proce
sos Ādažu vidusskolā. Projekta ietvaros 5 dzimtās 
valodas un literatūras kabineti tika aprīkoti ar stacio
nāriem projektoriem, nodrošinot to darbībai nepie
ciešamo aprīkojumu un vienu portatīvo datoru, kā arī 
attiecīgajos kabinetos uzstādītas žalūzijas. Skolotāji, 
izmantojot jaunās iespējas, varēs vadīt interaktīvas 

stundas un skolēniem saistošākas lekcijas (pieslēgties 
bibliotēku un muzeju mājas lapām, uz ekrāna proji
cēt dažādu mākslas darbu un gleznu reprodukcijas, 
izmantot interaktīvas spēles, dažādot uzdevumus, 
izmantot jaunas mācību metodes, izmantot skolēnu 
veidotos projektus, sazināties ar citu skolu skolēniem 
un lektoriem, organizēt dažādus pasākumus u.tml.). 
Projekta kopējās izmaksas 5141,54 LVL, no kuriem 
3160,79 LVL finansē ELFLA, 1980,75 LVL – Ādažu 
novada dome.

Ādažu vidusskolas skolēniem un citiem intere
sentiem pieejamās Ādažu vidusskolas aktu zāles 
labiekārtošanai dažādu mācību un sabiedrisko akti
vitāšu norisei, tika īstenots projekts „Ādažu vidus-
skolas stacionāru gaismas aprīkojumu un 
apskaņošanas aparatūras iegāde un uzstādī-
šana aktu zālē”. Tā ietvaros aktu zālē tika uzstādīts 
stacionārs gaismas tehnikas aprīkojums, kā arī 
apskaņošanas aparatūra. Īstenojot projektu, tika vei
cināta Ādažu vidusskolas aktu zāles pielāgošana 
sporta, atpūtas, mācību un kultūras pasākumu vaja
dzībām. Projekta kopējās izmaksas 5782,14 LVL, no 
kuriem 3554,59 LVL finansē ELFLA, 2227,55 LVL – 
Ādažu novada dome. 

Noslēgušies 4 Ādažu novada domes LEADER projekti

Projektu līdzfinansē  
eiroPas savienība



7Ādažu Vēstis2011. gada 15. jūlijs
 

PoLicijA iNformĒ
Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa  
priekšniece

Maijā un jūnijā Ādažu novadā pavisam 
reģistrēti 78 dažādi notikumi, no 
ku riem 30 gadījumos ir uzsākts kri mi
nālprocess un 27 gadījumos tā uzsākšana 
atteikta, sastādīti 18 admi nistratīvie 
protokoli un izskatītas 20 sūdzības un 3 
citi notikumi.

Jāņi ir veiksmīgi aizvadīti bez nopiet
niem starpgadījumiem. Pilnā sparā rit 
atvaļinājumu laiks un skolēnu brīvlaiks. 
Šajās karstajās dienās, kad gribas atpūsties, 
nereti esam bezrūpīgāki un neuzmanīgā
ki. Diemžēl katru gadu nākas saskarties ar 
neuzmanību uz ūdens, kas izraisījusi sma
gas vai pat letālas sekas. Pirms lēkt veldzē
jošā ūdenī pēc ilgstošas uzturēšanās saulē, 
der padomāt par savu veselību: kā reaģēs 
organisms uz krasu temperatūras maiņu. 
Strauji lecot ūdenī, var savainoties uz kāda 
koka siekstas vai zara, kas zem ūdens nav 
saskatāms. Sargiet savus bērnus, kuriem 
lieti noderēs glābšanas vestes, esot laivās 
uz ūdens!

Vasaras karstums nes ne tikai priekus, 
bet arī vairāk rūpju ugunsdzēsējiem. 
Neuzmanīgi nomests izsmēķis mežā var 
radīt ļoti smagas sekas. ugunsnedrošajā 
periodā mežos ir aizliegts celt teltis un 
kurināt ugunskurus. Neaizmirsīsim, ka 
dzīvojam poligona tuvumā un, neskato
ties uz vilinājumu salasīt pirmās gailenes, 
privātpersonām poligons ir slēgta teritori
ja! Par iekļūšanu militārajā objektā ir pare
dzēts administratīvais sods.

Siltajā laikā biežāk turam vaļā logus vai 
ilgstošāku laiku esam prombūtnē, tāpēc 
īpašumi paliek bez pieskatīšanas. Savas 
drošības labad neaizmirstiet promejot aiz
vērt logus vai ilgstošas prombūtnes laikā 
sarunāt ar kaimiņiem, ka viņi pieskatīs 
jūsu īpašumu. Esiet atsaucīgi un nevadie
ties pēc principa „ne mana cūka, ne mana 
druva”! 

Aktīvās atpūtas piekritējiem, kas pār
vietojas ar divriteņiem, lūdzam parūpēties 
par velosipēdu drošību, dodoties veikalā 
iepirkties vai tikai uz mirkli atstājot tos pie 
kāpņu telpas. Pieslēdzot riteni, noteikti 
samazināsies kāda garnadža vēlme ātri to 
paķert un aizbraukt.

Veiksmīgu un saules pilnu vasaru!  

Andis Kārkliņš
SIA „Adazi Bio Power” valdes loceklis 
Projekts plānots kā pilotmodelis, kas 
parādītu veidu, kā videi draudzīgi un 
ekonomiski var risināt problēmu, kas 
latvijā ir radusies ar sadzīves notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu dūņu un pārtikas 
rūpniecības atlikumu apsaimniekošanu. 
Iespējamā vieta projekta realizācijai – 
Kadagas attīrīšanas ietaises.

Projekta mērķis ir 1) veicināt notekūde
ņu dūņu pārstrādes tehnoloģiju ieviešanu 
praksē, lai novērstu notekūdeņu dūņu neat
bilstošas uzglabāšanas un izvietošanas radīto 
piesārņojumu un nodrošinātu to izmantoša
nu videi draudzīgā veidā, 2) risināt dūņu un 
pārtikas ražošanas atlikumproduktu apsaim
niekošanas problēmu novadā (reģionā) un 
3) samazināt siltumenerģijas izmaksas ēku 
apkurē.

biogāzes iegūšanas tehnoloģijas pamatā 
ir anaerobs process – parasti tas ir mikrobio
loģisks process, kas notiek bezskābekļa vidē. 
Īpašas baktērijas darbojas tikai apstākļos, ja 
nav pieejams skābeklis. Tas nozīmē, ka, 
mākslīgi veidojot anaerobo procesu, bezskā
bekļa vidi var nodrošināt tikai pilnībā 
noslēgtās, hermētiskās tvertnēs. Tajās (sauk
tas arī par bioreaktoriem vai fermenteriem) 
anaerobās baktērijas pietiekami sarežģīta 
mikrobioloģiskā procesa laikā sašķeļ un 
noārda organiskās vielas, veidojot gāzu mai
sījumu – biogāzi, kas sastāv galvenokārt no 
metāna un ogļskābās gāzes.

Tā kā biogāze ir izmantojama kā efek
tīvs gāzveida kurināmais, tad tā tiek pilnī
bā savākta un sadedzināta iekārtā, kas 
vienlaicīgi ražo elektroenerģiju un siltuma 
enerģiju. 

Lai palielinātu iekārtu efektivitāti un 

iegūtu maksimālo biogāzes daudzumu, her
mētiski noslēgtas tiek veidotas arī pārējās 
iekārtas: izejvielu piegādes starptvertne un 
norūgušā šķidruma (saukts arī par digestā
tu) uzkrāšanas tvertne. Līdz ar to ne no vie
nas hermētiskās tvertnes nenotiek arī smaku 
noplūšana apkārtējā vidē.

biogāzes sadedzināšanas laikā iegūtais 
siltums tiks izmantots tuvumā esošā bērnu
dārza apkures un karstā ūdens nodrošināša
nai. 

Izstrādājot tehnisko projektu, ir pare
dzēts saglabāt esošās būves, žogus, ceļus un 
komunikācijas, izveidot biogāzes staciju, 
kas darbojas bez pārtraukuma, ievērot teh
noloģisko procesu plūsmas principu, 
ugunsdrošības un sanitārās normas, nodro
šināt transporta plūsmu apkalpošanu. 
Plānojuma atzīmes tiks izstrādātas saistībā 
ar teritorijas pašreizējo apbūves situāciju, 
ņemot vērā topogrāfiskos un hidroloģiskos 
apstākļus. 

biogāzes uzglabāšanas rezervuāra apkal
pošana paredzēta, izbūvējot piebraucamo 
ceļu ar šķembu klājumu. 

Projektējamajās tehnoloģiskajās iekārtās 
paredzēts pārstrādāt notekūdeņu attīrīšanas 
nogulsnes no tuvākajām attīrīšanas ietaisēm 
(Ādažicentrs, ĀdažiTriāde, Carnikava, 
Saulkrasti, upesciems u.c.) un kartupeļu 
čipsu pārstrādes atlikumus no a/s „Latfood”. 

Projektā tiek paredzēti vairāki ieguvumi 
– tiks sakārtota vide, atbilstoši apsaimnieko
tas dūņas un organiskie atkritumi, tiks radī
tas jaunas darba vietas, sakārtota infrastruk
tūra, iegūta atjaunojama enerģija, kura ļaus 
samazināt fosilā kurināmā patēriņu un 
nodrošināt siltumapgādi par optimālu cenu. 
Tehniskais process nodrošinās, ka nenotiks 
metāna nekontrolēta emisija atmosfērā. 

BioGĀzeS rAžošANA No orGANiSkiem Produktiem

izmAiņAS eiroPAS komiSijAS PĀrtikAS PAku izdALĒ
Sociālais dienests informē, ka, sākot ar 2011. gada 18. jūniju, pārtikas produktu komplektus 2011. gadā ir 

tiesīgas saņemt: 
1) ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību 

saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu, uzrā-
dot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statu-
sa piešķiršanu;

2) ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju 
mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 150 latus mēnesī, uzrādot normatīvajos aktos 
par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu paredzēto attiecīgās pašvaldības 
izsniegto izziņu;

3) ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu 
apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.

Pārtikas pakas izsniedz Ādažu novada sociālajā dienestā Gaujas ielā 13/15 katra mēneša pēdējā nedēļā.
Vairāk informācijas pa tālruni: 67996661 – Antra Meola.  
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SAuLkrASti jAzz feStiVAL ietvaros

20. jūlijā plkst. 19.00 Ādažu kultūras centrā

džeza kvintets  
Sir  chAc  BuLAy 
( francija, Vācija, Latvija )

Džeza kvintets Sir Chac Bulay ir lielisks džeza, brīvā džeza, hiphop un indian 
mūzikas savienojuma rezultāts. Fagots – instruments, kas visbiežāk sastopams 
klasiskajā mūzikā, – šeit satiekas ar tradicionālajiem džeza instrumentiem – 
klavierēm, bungām un basu, lai radītu ko jaunu, oriģinālu un ikvienam klausītājam 
baudāmu.

Šī kvarteta vadošā mūziķe ir Sofija Bernado. Sofija ir dzimusi 1978. gadā un 
augusi Francijas dienvidos. Vēlāk viņa iestājas vietējā Mūzikas akadēmijā, kur jau 
16 gadu vecumā sāk apgūt fagota spēli. Pēc Mūzikas akadēmijas pabeigšanas ar 
izcilību Sofija 2000. gadā iestājas Parīzes Nacionālajā mūzikas konservatorijā.

Sofija ir piedalījusies un izveidojusi ļoti daudz dažādu projektu, un Sir Chac Bulay 
ir viens no visaugstāko atzinību guvušajiem.

Grupas sastāvs: Sophie Bernado – balss, fagots, reps (Francija), Marcel 
Kroemker – kontrabass (Vācija), Artis Orubs – bungas (Latvija), Madars 
Kalniņš – piano (Latvija).

Skatītājiem būs iespēja iegādāties biļetes arī pie galdiņiem. Biļetes Ls 36 „Biļešu 
Paradīzes” un kultūras centra kasēs.  

jūlIjĀ juBIlEju 
SVIN

80 gadu jubileju svin

Jeļena Savicka
75 gadu jubileju svin

Valentīna Atrahimoviča
Jāzeps Blaževičs

70 gadu jubileju svin

Šelija Bogdanova
Livija Brakmane
Ilya Efremenkov

Valery Grinkevich
Aldis Henilane
Anna Henilane
Vija Jančenko

Veniamīns Siņavins
Grietiņa Ulānova

AuGuStĀ juBIlEju 
SVIN 

70 gadu jubileju svin

Jevdokija Bogdanova
Miķelis Mekšs

Ādolfs Mortuzāns
Anna Strode

Voldemārs Zvirgzdiņš
Nadežda Žoloboka

80 gadu jubileju svin

Voldemārs Mētra
Jevdokija Stradiņa
Laimons Valtmanis

Hilda Virza
75 gadu jubileju svin

Valentīna Adamova
Nikolajs Beļskis

Agris Everss
Astra Martinsone

Otīlija Samuša

Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi 
jūlija un augusta mēneša jubilāriem !

SLudiNĀjumi
ĀdAžu eVAņģĒLiSki  

LuteriSkĀS drAudzeS kAPuSVĒtku 
dieVkALPojumS 
Baltezera kapsētā  

2011. gada 14. augustā plkst. 13.00

Pensionāru apvienības „oPtimiStS” 
kārtējais saiets notiks  

š. g. 20. augustā  
plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.

Cienījamie lasītāji!

Nākamais laikraksta „Ādažu Vēstis” numurs 
tiks izdots septembrī. Vēlu saulainu un 

patīkamiem notikumiem bagātu vasaru!

„Ādažu Vēstis” redaktore Astrīda Spilva

Astrīda Spilva,
redaktore

Aizritējušajos 70 gados kopš baisajiem 
1941. gada 14. jūnija notikumiem laiks 
nav spējis dziedēt tautas atmiņā cirstās 
rētas. Svešinieku nakts klauvējiens pie 
namdurvīm ar pavēlošo uzaicinājumu 
sekot, kur nebija vietas tiesiski pašsapro
tamajam un izsvērtajam „vainīgs” vai 
„nevainīgs”, „jauns” vai „vecs”. Varas vis
at ļautības reibonis vienā naktī vairāk 
nekā 15 000 cilvēku dzīves pārvērta tra
ģiskā murgā, izsūtot uz PSRS iekšlietu 
sistēmas koncentrācijas nometnēm vai 
mūža nometinājumu Krasnojarskas 
no va dā, Novosibirskas apgabalā, Kazahi
jas ziemeļu rajonos.

Atzīmējot Komunistiskā terora upuru 

piemiņas dienu, kā ik gadu piemiņas 
brīdī baltezera kapos pulcējās šo notiku
mu aculiecinieki, robežsardzes, armijas, 
Ādažu novada domes pārstāvji un novada 
iedzīvotāji.

Kapelāna Raimonda Krasinska uzruna 
un Ādažu novada domes priekšsēdētāja viet
nieka Pētera balzāna un Ādažu novada poli
tiski represēto personu kluba priekšsēdētāja 
Ivana Graudiņa piemiņas vārdi cietušo atce
rei. Klusuma brīdis.

Pieminekļa pakājē gulst ziedi – kā sim
bols sāpēm par nevainīgi nomocītajiem, par 
daudzajām sagandētajām dzīvēm. Kā sim
bols spītam, lepnumam un mūžīgai atmiņai.

Ar mūzikas emocionālo skanējumu pie
miņas pasākumu papildināja Ādažu kultū
ras centra vokālais ansamblis „Mēs tikāmies 
martā”. 

Komunistiskā terora upuru 
piemiņas diena


