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Mācības „saber strike” kļūst starptautiski atpazīstaMākas
Sandra Brāle,
Militāri publisko attiecību 
departamenta preses nodaļas  
vecākā referente
2010.gada rudenī Latvijas teritorijā norisinājās 
plašākās militārās mācības kopš Latvijas iestā-
šanās NATO – „Saber Strike”. Tajās piedalījās 
vairāk nekā 1700 karavīri no Latvijas, Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas un ASV.

Arī šogad, lai gan apvienoto sauszemes un gaisa 
spēku starptautisko militāro mācību „Saber Strike” 
vadošā valsts ir Igaunija, mācību praktiskā daļa, – 
lauka taktiskais vingrinājums, no 11. līdz 22. jūnijam 
notiks Latvijā, Ādažu poligonā un tam pieguļošajā 
novada teritorijā. 

Īpaša vērība šajās mācībās būs veltīta aizsardzības 
nozares un civilo valsts un pašvaldību institūciju 
sadarbības pilnveidošanai uzņemošās valsts atbalsta 
operāciju laikā, realizējot atbilstošu sabiedroto mili
tāro un atbalsta vienību uzņemšanu un izvietošanu 
Latvijā. Mācībās iesaistīti pārstāvji no Satiksmes 
ministrijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienes
ta, Valsts policijas un Valsts robežsardzes. 

Pastāstīt par militāro 
mācību „Saber Strike” norisi 
Latvijā aicināju brigādes 
ģenerāli Juri Zeibārtu, kurš ir 
šo mācību vadītājs no 
Latvijas puses. 

Kāda šogad būs 
Latvijas loma militārajās 
mācībās „Saber Strike”?

Militārās mācības „Saber 
Strike” no iepriekšējām atšķi
ras ar to, ka tās notiek divās 

Baltijas valstīs – Igaunijā norisināsies štāba vingrinā
jums, savukārt Latvijas galvenais uzdevums šogad ir 
organizēt un uzņemt šo mācību lauka taktisko vingri
nājumu. Latvijas bruņotie spēki ar savām vienībām 
piedalīsies visās mācību fāzēs, tai skaitā arī štāba 
vingrinājumā Igaunijā. 

Īpaši vēlos uzsvērt, ka mācības jau nav tikai kara
vīri, kuri pārvietojas un izpilda dažādus kaujas vingri
nājumus. Arī personāls, kas nodrošina mācību norisi, 
rūpējas par to, lai ikviens karavīrs būtu paēdis, apgā
dāts ar visu nepieciešamo, vai tiktu ievērotas visas 

higiēnas prasības un sanitārās normas, un kas sniedz 
medicīnisko atbalstu, transporta nodrošinājumu, ir 
ļoti svarīga mācību sastāvdaļa. 

Salīdzinot ar „Saber Strike 2010”, šajās mācībās 
Latvijas pienesums būs lielāks. Latvijas karavīri pie
dalīsies štāba vingrinājumā Igaunijā. Trīs rotas – 
divas no Sauszemes spēku kājnieku brigādes un viena 
no Zemessardzes – piedalīsies lauka taktiskajā vin
grinājumā, kurā ir iesaistīts arī Gaisa spēku aviācijas 
bāzes Pretgaisa aizsardzības divizions, Nodrošinājuma 
pavēlniecība, Militārā policija, Zemessardzes mīnme
tēju vads. Faktiski mācībās ir iesaistītas visas bruņoto 
spēku regulārās vienības. 

Kādu valstu bruņotie spēki mācībās piedalī-
sies un kāds ir plānotais militāro mācību dalīb-
nieku skaits?

Štāba vingrinājumā, kas notiks Igaunijā, piedalī
sies vairāk nekā 370 mācību dalībnieku no Baltijas 
valstīm un ASV. Igaunijā nelielā skaitliskā sastāvā būs 
pārstāvēti arī Francijas un Lielbritānijas bruņotie 
spēki. 

Savukārt lauka taktiskajā vingrinājumā piedalī
sies karavīri no piecām valstīm – ASV, Igaunijas, 
Latvijas, Lietuvas un Kanādas. ASV bruņotie spēki 
mācībās piedalīsies ar divām, Igaunijas Aizsardzības 
spēki – ar vienu, Latvijas Nacionālie bruņotie spēki – 
ar jau pieminētajām vienībām un Lietuvas bruņotie 
spēki – ar vienu rotu. Savukārt

Kanādas bruņotie spēki – vada sastāvā – šajās 
mācībās piedalīsies pirmo reizi. Tādējādi mācības 
„Saber Strike” kļūst starptautiski atpazīstamākas. 

Kopējais mācību dalībnieku skaits būs aptuveni 
1700 karavīru, no tiem Latvijas bruņoto spēku pār
stāvju būs gandrīz 700.

Kas ir tās svarīgākās iemaņas un prasmes, 
kam šajās mācībās jāpievērš īpaša uzmanība?

Mācību mērķis būtiski neatšķiras no „Saber Strike 
2010”.Tomēr, kā jau teicu, šogad mācības ir daudz 
plašākā, izvērstākā veidolā. 

Mācību galvenais mērķis – uzlabot dažādu valstu 
bruņoto spēku sadarbību, koalīcijas spēku savietoja
mību un koordināciju starp Baltijas valstu, ASV un 
citu mācību dalībvalstu bruņotajiem spēkiem.

Igaunijā mācību dalībnieki pilnveidos un „noslī
pēs” lēmumu pieņemšanas procedūras, štāba darbu 
un starptautisko sadarbību. Piemēram, štāba vingri
nājumā Igaunijā, Simulācijas centrā Tartu, mācību 

dalībnieki izspēlēs mākslīgu krīzes scenāriju, trenējot 
lēmumu pieņemšanas procedūru, starptautiskā vidē 
pilnveidos sadarbību starp dažādiem spēku un vienī
bu veidiem. Latvija štāba vingrinājuma fāzē imitēs 
divus štābus – kājnieku un artilērijas vienības štābu. 
Arī šīs fāzes vadības štābā būs personāls no Latvijas, 
kopumā Latviju štāba mācību fāzē pārstāvēs 30 
dalībnieki. 

Savukārt lauka taktiskā vingrinājuma fāze Latvijā 
vairāk būs praktisko iemaņu pilnveidošana un nostip
rināšana. Viens no mācību mērķiem ir gatavot vienī
bas starptautiskajai operācijai Afganistānā. Plānots, 
ka 2013.gadā viena no Sauszemes spēku kājnieku 
brigādes rotām, kas piedalīsies mācībās, dosies uz 
Afganistānu. Pieņemts lēmums, ka arī Zemessardzei 
jāsagatavo viena rota dalībai Eiropas Kaujas grupā 
2013. gadā. 

Protams, mācībās klāt nākuši papildu uzdevumi. 
Šajās mācībās būs iesaistīts arī gaisa atbalsta ele
ments. Plānota reāla mērķu apšaude no gaisa, kas ir 
lieliska iespēja mūsu gaisa kontrolieriem trenēties un 
pilnveidot savas iemaņas, vadot militāro lidmašīnu 
darbību no zemes. 

2010. gadā arī Latvijas sabiedrībai bija iespēja 
daļēji vērot šo mācību norisi un zināmā mērā kļūt par 
mācību dalībniekiem. Šīs mācības nebūs izņēmums, 
jo arī šogad daļa no lauka taktiskā vingrinājuma 
notiks pilsētā. Mācību dalībnieki Ādažos, imitējot 
reālo situāciju starptautisko operāciju rajonā, patrulēs 
pilsētā, veiks atsevišķu objektu pārmeklēšanu, tiksies 
ar pašvaldības pārstāvjiem. Tas ir ļoti svarīgi – mācī
bu laikā darboties reālā vidē, kur līdztekus karavīriem 
ir civilais transports, vienkārši garāmgājēji, kas dodas 
savās ikdienas gaitās, jo arī starptautiskajās operāci
jās karavīri pārsvarā saskaras ar šādām situācijām. 
Tāpēc jau iepriekš pateicos Ādažu iedzīvotājiem par 
izpratni.

Kāpēc arī šogad mācību taktiskā fāze notiek 
Latvijā, ja uzņemošā valsts ir Igaunija, un vai 
arī turpmāk tiek plānots, ka šīs mācības notiks 
Latvijā?

Ādažu poligons ir ļoti laba mācību vieta. Ne velti 
Igaunijas kolēģi brauc pie mums uz Ādažiem, lai 
trenētos. Viņiem fiziski nav tik liela un dažādiem 
dabas apstākļiem piesātināta poligona. Līdz ar to tas 
ir racionāls lēmums un loģisks secinājums, ka mācī
bas norisinās Baltijas valstu vidienē. 

> 2. lpp

Brigādes ģenerālis  
Juris Zeibārts
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Ādažu novada domes lēmumi
2012. gada 29. maijā

Sēdi vada
Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

�� Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Lielpriedes” 
detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 teritorijā 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 16 „Saistošie noteikumi par 
nekustamā īpašuma Ādažu novada Ādažu ciema „Lielpriedes” detāl-
plānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 teritorijā 
grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 
izdošanu.

Dome nolēma
1. Apstiprināt Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Lielpriedes” 

detālplānojuma grozījumu projektu nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 teritorijā 
(kad.apz. 8044 010 0294).

2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 16 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Lielprie des” detālplānojuma grozījumu nekus
tamā īpašuma Briežu ielā 1 teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem”.

3. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumi īstenojami pa kārtām, pirmajā 
kārtā izbūvējot Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Lielpriedes” 
detālplānojuma grozījumos nekustamā īpašuma Briežu ielā 1 teritorijā 
paredzētās lietus ūdeņu novadīšanas, ūdensapgādes, notekūdeņu kanalizā
cijas un elektroapgādes sistēmas, kā arī ielu pirmo kārtu, nosakot, ka ēkas 
varēs nodot ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā izbūvēto objektu pieņem
šanas ekspluatācijā.

4. Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu īstenošanas gaitā jāveic nepiecie
šamie pasākumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu uzlabošanai un detālplā
nojuma grozījumu īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjaunošanai.
�� Par PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” kapitāla daļu izsoles atzīšanu 

par neesošu un otras izsoles rīkošanu
Dome nolēma
1. Atzīt 2012. gada 28. maija PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” kapitāla daļu 

izsoli par nenotikušu.
2. Pārdot Ādažu novada pašvaldībai piederošās Pašvaldības sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību „Ādažu Glābšanas dienests” (reģistrācijas Nr. 40003439071, 
juridiskā adrese – Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads) 139’214 (viens simts 

trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti četrpadsmit) kapitāla daļas, rīkojot otru izsoli 
saskaņā ar pārdošanas noteikumiem.

3. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldībai piederošās Pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību (PSIA) „Ādažu Glābšanas dienests” kapitāla daļu pārdoša
nas noteikumus.

4. Uzdot PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” kapitāla daļu izsoles komisijai, kas 
izveidota ar Ādažu novada domes 12.04.2012. lēmumu Nr. 71, organizēt PSIA 
„Ādažu Glābšanas dienests” kapitāla daļu otro izsoli atbilstoši apstiprinātajiem 
pārdošanas noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

5. Pilnvarot Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieku parakstīt PSIA 
„Ādažu Glābšanas dienests” kapitāla daļu atsavināšanas līgumu. 

6. Kapitāla daļu pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi Ādažu 
novada pašvaldības budžetā.
�� Par pašvaldības mantas iznomāšanas komisijas izveidi

Dome nolēma 
1. Izveidot Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisiju, kura ir 

pilnvarota veikt pašvaldībai piederošās mantas nomas tiesību izsoli, noteikt pie
mērojamo izsoles veidu un apstiprināt publicējamo informāciju par nomas objek
tu atbilstoši 08.06.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr. 515 „Noteikumi par 
valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas 
metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, citām normatīvo aktu un 
Ādažu novada domes lēmumu prasībām. 

2.  Komisija izveidota uz vienu gadu un darbojas no 2012. gada 30. maija 
līdz 2013. gada 30. maijam. Komisijas darbība var tikt pārtraukta pirms termiņa, 
pamatojoties uz Ādažu novada domes lēmumu.

3.  Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības mantas iznomāšanas komisiju šādā 
sastāvā: 

3.1. Nekustamā īpašuma un saimniecības daļas vadītājs Dainis Popovs;
3.2. Nekustamā īpašuma speciālists Volli Kukk;
3.3. Juridiskās un iepirkumu daļas juriste Maija Dadze.
4. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Ādažu novada domes 

2011. ga da 28. jūnija lēmums Nr. 101 „Par pašvaldības mantas iznomāšanas 
komisijas izveidi”.
�� Dome izskatīja citus juridisko un fizisko personu iesniegumus un 

pieņēma lēmumus šajos jautājumos. Ar pilnu lēmumu tekstu var iepa-
zīties Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv. 

Ādažu novada domes laikraksts 
„Ādažu Vēstis”

2012. gada 15. jūnijs
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440

Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900

e-pasts: adazu_vestis@one.lv
astrida.spilva@adazi.lv

www.adazi.lv 

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.

PAzIņOjumS
Ādažu novada dome 29.05.2012. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 88. (prot. Nr. 7 § 1.2.1) „Par Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpa

šuma „Lielpriedes”, detālplānojuma grozījumu īpašuma Briežu iela 1 teritorijā apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 16 „Saistošie 
noteikumi par nekustamā īpašuma Ādažu novada Ādažu ciema „Lielpriedes” detālplānojuma grozījumu nekustamā īpašuma Briežu iela 
1 teritorijā grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” izdošanu. Ar izstrādāto detālplānojumu un saistošajiem 
noteikumiem Nr. 16 var iepazīties Ādažu novada būvvaldē, Gaujas ielā 33A, Ādažos, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās plkst. 
8.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 8.00 – 17.00.
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Jau šogad septembrī sāksies nākošais šo mācību 
plānošanas cikls, kur vadošā jeb uzņemošā valsts būs 
Lietuva. Un ir ļoti liela iespēja, ka arī turpmāk mācī
bu lauka taktiskās fāzes vingrinājums notiks Ādažos. 
Uzskatu, ka tas vienlaikus ir zināms izaicinājums un 
liels gods. Savā ziņā to var dēvēt arī par NATO dalīb
valstu solidaritāti. 

Tā ir iespēja mūsu sabiedroto spēkus parādīt 
Latvijas iedzīvotājiem. Ir svarīgi, lai sabiedrība 
saprot, ka dalība NATO nav dalība tikai kaujas 
operācijās kaut kur tālu, bet dalība NATO nozī
mē arī kopīgas mācības un sadarbību jebkuras 
dalībvalsts teritorijā, pirmkārt, jau sadarbību ar 
uzņemošās valsts iedzīvotājiem. Un tas ir pats 
galvenais. 

10. maijā, pavadot kārtējo Latvijas Nacionālo 
kontingentu dalībai starptautiskajā operācijā 
Afganistānā, Aizsardzības ministrijas parlamentārais 
sekretārs Veiko Spolītis uzsvēra, ka ikviens no mums, 
īpaši jau ikviens karavīrs, ir savas valsts labākais 
diplomāts un labākais sūtnis, tādējādi mēs prezen
tējam sevi citās valstīs un arī citu valstu karavīri ir 
savas valsts ziņu nesēji mums.

jūsu vēlējums mācību dalībniekiem?
Mums izdosies! 

mĀcīBAS „SABer STrIKe”..
—> 1. lpp

Ādažu novada būvvaldes 
paziņojums

Liene Krūze,
Būvvaldes būvinspektore

Ādažu novada būvvalde lūdz Ādažu novada 
iedzīvotājus sekot līdzi būvvaldē saņemto 
būvatļauju derīguma termiņam. ja būvniecī-
ba tiek veikta pēc būvatļaujas derīguma ter-
miņa beigām, darbi ir uzskatāmi par patvaļī-
gu būvniecību un pret būvniecības ierosinātā-
ju var tikt uzsākta administratīvā pārkāpuma 
lieta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 152. pantu. 

Būvatļaujas termiņa pagarināšanai būvvaldē ir 
jāiesniedz šādi dokumenti:

1. iesniegums par būvatļaujas derīguma pagari
nāšanu; 

2. būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas polise; 

3. iecerētās būves tehniskais projekts. 
Informējam: ja saņemtajai būvatļaujai ir 

beidzies derīguma termiņš, tad saskaņā ar mK 
noteikumu Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 
5.1 daļu būvniecības dokumentācijas process ir 
jāuzsāk no jauna:

1. būvvaldē jāpārskaņo būves tehniskais pro
jekts;

2. būvvaldē jāiesniedz nepieciešamā do ku men
tācija jaunas būvatļaujas saņemšanai. 

Būvvalde lūdz iedzīvotājus neizmantot 
būves pirms to nodošanas ekspluatācijā. Ir 
iespējams, ka īpašnieks var tikt saukts pie adminis
tratīvās atbildības par būves izmantošanu pirms 
nodošanas ekspluatācijā. Informējam, ka saskaņā ar 
MK noteikumu Nr.299 „Noteikumi par būvju pie
ņemšanu ekspluatācijā” 23. punktu ģimenes māju 
vai zemnieka sētu ir pieļaujams pieņemt eksplua
tācijā, ja: 

 – ir pilnīgi pabeigti vispārējie būvdarbi un inže
nierkomunikāciju izbūve, veikta fasādes apdare un ir 
labiekārtota teritorija ielas pusē; 

 – ir iekārtota vismaz viena dzīvojamā telpa, 
virtuve un sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas 
ir pievienotas inženiertīkliem.

Par administratīvajiem pārkāpumiem un sodu 
apjomiem būvniecības jomā lasīt Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. pantu. 

uzsākti jauni būvdarbi eS Kohēzijas fonda līdzfinansējuma projektā 
„ŪDeNSSAImNIecīBAS PAKALPOjumu ATTīSTīBA ĀDAžOS”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

EIROPAS SAVIENĪBA

Gatis Laka, 
projekta koordinators

2011. gada rudenī Ādažu ciemā tika 
pabeigts kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu 
izbūves pirmais posms, kā arī nodotas eksplua-
tācijā pilnībā pārbūvētās Ādažu centra notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Projekta iepirkumu procedūras rezultātā tika 
ietaupīti finanšu līdzekļi, kuri ļaus līdz 2012. gada 
beigām veikt uzlabojumus ūdensapgādes un kanali
zācijas sistēmā Kadagā, Ādažos un Stapriņos. 

Izmantojot ietaupītos līdzekļus, 2012. gada 
marta vidū ar SIA „Siltums Jums” ir noslēgts līgums 
par „Tehniskā projekta izstrāde un būvdarbi projek
ta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Ādažos” ietvaros”. Plānoti būvdarbi ūdens ieguves 
uzlabošanai Kadagā, kā arī ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcijai un paplašināšanai Ādažos, Kadagā 
un Stapriņos.

Paplašinot kanalizācijas tīklu, ir plānots likvidēt 
attīrīšanas iekārtas Kadagā un Lukstos, tādējādi pro
jekta teritorijas notekūdeņus novadīs uz jaunajām 
Ādažu attīrīšanas iekārtām pie Gaujas. 

Darbu ietvaros paredzēta ūdensvada tīkla papla
šināšana Draudzības, Pirmās, Liepavotu ielu posmos 
Ādažu ciemā un Kadagas ciemā; kanalizācijas spied
vadu izbūve Parka ielā Ādažu ciemā, Lukstos un 
Kadagā; pašteces kanalizācijas cauruļvadu izbūve 
Parka, Draudzības, Podnieku ielu posmos Ādažu 
ciemā un Kadagā. Projekta ietvaros jāveic arī kanali
zācijas sūkņu staciju rekonstrukcija un to jaunbūve, 
kā arī ūdens atdzelžošanas stacijas un otrā pacēluma 
sūkņu stacijas izbūve Kadagā.

Jūnija sākumā rakšanas darbi tiks uzsākti Parka 
ielā un posmā Gaujas tilts – Kadaga. Lūdzam sekot 
izvietotajām ceļazīmēm un noteiktiem braukšanas 
ierobežojumiem. Ūdensvada un kanalizācijas tīkla 
paplašināšanas darbus paredzēts pabeigt līdz 
2012. gada beigām.

2012. gada marta vidū ar pilnsabiedrību „Aquatica 
Waterworks Latvia” ir noslēgts līgums „Būvdarbi pro
jekta „Ūdenssaim nie cības pakalpojumu attīstība 
Ādažos” ietvaros”. Pašlaik tiek veikta neizmantojamo 
artēzisko aku tamponēšana, 2. pacēluma sūkņu sta

cijas un rezervuāra būvniecība, jaunas atdzelžošanas 
stacijas ēkas un skalošanas nosēdakas izbūve 
Krastupes ielā 6 Ādažos. Šī līguma būvdarbi uzlabos 
dzeramā ūdens kvalitāti Ādažu ciemā, nodrošinot 
drošu un kvalitatīvu dzeramā ūdens ražošanu un 
piegādi. Darbus šī līguma ietvaros paredzēts pabeigt 
2012. gada beigās. 

SIA „Ādažu Ūdens” 2012. gada janvārī ar Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma palīdzību 
ir iegādājies jaunu mobilo kombinēto hidrodinamisko 
mašīnu uz MAN TGM bāzes ar dalītu tvertni, kura 
paredzēta vienlaicīgi kanalizācijas tīklu augstspiedie
na skalošanai un nogulšņu aizvākšanai, kā arī kana
lizācijas sūkņu staciju un notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu apkopei.

Finansiāli projekts tiek atbalstīts no Kohēzijas 
fonda, valsts un Ādažu pašvaldības budžetiem, kur 
lielākā daļa ir Eiropas Savienības piešķirtais finan
sējums.

 Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts 
budžeta finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu Ūdens”, 
kas nodrošina projektu realizāciju.

Projekta administratīvo, tehnisko un vadības 
uzraudzību nodrošina Vides aizsardzības un reģionā
lās attīstības ministrija. 



4 Ādažu Vēstis 2012. gada 15. jūnijs
 

 NOTeIKumI Nr. 11

Apstiprināti Ādažu novada domes 2012. gada 24. aprīļa sēdē, protokols Nr. 6 § 10.1

GrOzījumI ĀDAžu NOVADA DOmeS 2004. GADA 21. SePTemBrA  
SAISTOŠAjOS NOTeIKumOS Nr. 4 „ĀDAžu NOVADA TerITOrIjĀ eSOŠO  

KAPu uzTurĒŠANAS uN DArBīBAS NOTeIKumI”
PASKAIDrOjumA rAKSTS

PASKAIDrOjumA rAKSTA SADAļAS NOrĀDĀmĀ INfOrmĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir kapsētu izveidošana un uzturēšana.

2.  Īss projekta satura izklāsts
2.1.  Projektā noteikts, kurām amatpersonām ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par 

noteikumu pārkāpšanu.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

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

darba vietas. 

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

4.1.  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir personas, kuru ģimenes kapi ir novada 
administratīvajā teritorijā un Ādažu pašvaldības policijas darbinieki.

4.2.  Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.
5.2.  Grozījumi saistošajos noteikumos nemaina iepriekš saistošajos noteikumos noteiktās administratīvās 

procedūras.

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1.  Projekta izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

izdoti saskaņā ar likuma „par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu un 43. panta trešo daļu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2004. gada 21. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Ādažu novada teritorijā esošo 
kapu uzturēšanas un darbības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 
šādus grozījumus:

1.1.  izteikt Noteikumu 10.2. punktu šādā redakcijā: 
„10.2. Amatpersonas, kurām ir tiesības sastādīt administra-

tīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumu pārkāpšanu:
10.2.1. Ādažu novada pašvaldības izpild direktors;
10.2.2. Ādažu pašvaldības policijas pilnvaroti darbinieki;

10.2.3. Valsts policijas darbinieki likumā „Par policiju” noteik-
tajā kārtībā;

10.2.4. pašvaldības pilnvarotas personas.”;
1.2.  izteikt Noteikumu 10.3. punktu šādā redakcijā:
„10.3. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un 

administratīvos sodus par šo noteikumu neievērošanu uzliek 
Ādažu novada domes Administratīvā komisija.”

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

Senioru līnijdeju grupai „Varavīksne” –  
I vieta un Rīgas kauss

Rita Fedoreka,
senioru līnijdeju grupas „Varavīksne” dalībniece 

Š.g. 28. aprīlī Rīgā notika Latvijas līnijdejotāju olimpiādes „Rīgas 
kauss 2012” sacensības, kurās piedalījās arī Ādažu Kultūras centra 
senioru līnijdeju grupa „Varavīksne”.

Visi dalībnieki bija sadalīti vecuma grupās, un katrai grupai tika 
dots atsevišķs uzdevums. Dejotāju veikumu vērtēja starptautiska 
žūrija, kurā ietilpa tiesneši no Nīderlandes, ASV un Latvijas. 
Klasisko kantri komandu zelta vecuma grupā Ādažu „Varavīksne” 
ieguva I vietu un Rīgas kausu. Arī specbalvu kā gados vecākā 
dejotāja saņēma Ādažu pārstāve Elga Šlūke.

Paldies kolektīva vadītājai Lilitai Lērumai, kura ieguldījusi 
daudz enerģijas un pacietības deju izpildījuma slīpēšanā, lai kon-
kursā par kolektīvu dzirdētu tikai labas atsauksmes un uzslavas. 
Šāds pasākums ir labs stimuls mūsu tālākiem centieniem. 
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NOTeIKumI Nr. 14

Apstiprināti Ādažu novada domes 2012. gada 24. aprīļa sēdē, protokols Nr. 6 § 10.4

GrOzījumI ĀDAžu NOVADA DOmeS SAISTOŠAjOS NOTeIKumOS Nr.15  
„Suņu uN KAĶu TurĒŠANAS NOTeIKumI ĀDAžu NOVADĀ”

PASKAIDrOjumA rAKSTS

PASKAIDrOjumA rAKSTA SADAļAS NOrĀDĀmĀ INfOrmĀcIjA 

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. un 10. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, 
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par sabiedrisko kārtību un 
mājdzīvnieku uzturēšanu. 

1.2.  Savukārt 18.02.2009. spēkā stājās 03.02.2009. MK noteikumi Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi”, 
kuri nosaka normatīvo aktu nosaukumu veidošanas kritērijus.

1.3.  Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 15 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Ādažu novadā” pieņemti 22.04.2008., 
bet 04.09.2007. MK noteikumi Nr. 606 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas noteikumi”, kas bija spēkā saistošo noteikumu 
pieņemšanas brīdī, zaudēja spēku 01.01.2011. Šobrīd spēkā ir 28.12.2010. MK noteikumi Nr. 1192 „Klaiņojošu suņu un 
kaķu izķeršanas kārtība”, kas nosaka suņu un kaķu izķeršanas kārtību, līdz ar to šo jautājumu nav nepieciešams vairs 
noregulēt ar saistošajiem noteikumiem. 

1.4.  Ar saistošo noteikumu 1.4.punktu tika aizliegta klaiņojošu suņu un kaķu barošana, bet, lai nodrošinātu normatīvajos 
aktos noteikto prasību ievērošanu un novērstu cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, suņu un kaķu barošana ir 
pieļaujama, bet ne tādā veidā, ka koplietošanas telpās vai sabiedriskā vietā (izņemot tam speciāli paredzētās un 
apzīmētās vietās) tiek atstāts tiem paredzētais ēdiens.

1.5.  Spēkā esošie noteikumi paredz, ka kontroli par šo noteikumu ievērošanu veic SIA „Ādažu glābšanas dienests”, kas 
pārkāpuma gadījumos ir tiesīgs sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu. Grozījumu mērķis ir precizēt to 
amatpersonu loku, kam ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par noteikumu pārkāpšanu.

2.  Īss projekta satura izklāsts 

2.1.  Precizēts saistošo noteikumu nosaukums un saistošo noteikumu 1.4. punkts, nosakot, ka suņiem un kaķiem paredzētā 
ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskā vietā, izņemot tam speciāli paredzētās un apzīmētās vietās, kā 
arī izslēgti punkti, kas attiecas uz suņu un kaķu izķeršanu, un precizēts amatpersonu loks, kam ir tiesības sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolus par noteikumu pārkāpšanu.

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. 

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 personas, kuras uzturas novada administratīvā 
teritorijā.

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

5.  Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada pašvaldība. 
5.2.  Saistošo noteikumu projekts nemainīs privātpersonai veicamās administratīvās procedūras.

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 jautājumu komitejas sēdē 
un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai 
iebildumu apkopošanas būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4., 10. punktu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 
2008. gada 22. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr.  15 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi 
Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) 
šādus grozījumus:

1.1. izteikt Noteikumu nosaukumu 
šādā redakcijā:

„Saistošie noteikumi par suņu un kaķu 
turēšanu Ādažu novadā”;

1.2.  izslēgt no Noteikumu 1.1.punkta 
šādu teikuma daļu:

„kā arī klaiņojošu suņu un kaķu 
izķeršanas kārtību”;

1.3.  izslēgt no Noteikumu 1.2.punkta 
šādu teikuma daļu:

„un kaķu un suņu klaiņošanu.”;
1.4.  izteikt Noteikumu 1.4.punktu 

šādā redakcijā: 
„1.4. Suņiem un kaķiem paredzētā ēdie-

na novietošana koplietošanas telpās vai 
sabiedriskā vietā, izņemot tam speciāli pare-
dzētās un apzīmētās vietās, ir aizliegta”;

1.5.  izslēgt Noteikumu 4. nodaļu; 
1.6.  izteikt Noteikumu 5.1. punktu 

šādā redakcijā:
„5.1. Amatpersonas, kurām ir tiesības 

sastādīt administratīvā pārkāpuma protoko-
lus par šo Noteikumu pārkāpšanu:

5.1.1. Ādažu novada pašvaldības izpild-
direktors;

5.1.2. Ādažu pašvaldības policijas piln-
varoti darbinieki;

5.1.3. Valsts policijas darbinieki likumā 
„Par policiju” noteiktajā kārtībā;

5.1.4. pašvaldības pilnvarotas personas.”;
1.7. izslēgt Noteikumu 5.3. punktu. 
2.  Grozījumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 
Vēstis”. 
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NOTeIKumI Nr. 15

Apstiprināti Ādažu novada domes 2012. gada 24.aprīļa sēdē, protokols Nr.6§10.5

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 ir 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 pašvaldības darbinieki un 
amatpersonas. 

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ietekmēs mērķgrupu. 

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Saistošo noteikumu projekts nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu, 24. pantu un likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28. pantu

1. Izdarīt Ādažu novada domes 
2009. gada 25. augusta saistošajos noteiku-
mos Nr. 25 „Ādažu novada pašvaldības 
nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus 
grozījumus:

1.1. izteikt Nolikuma 10.9 apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„10.9. Ādažu kultūras centrs”;
1.2. papildināt Nolikuma 10. punktu ar 

jaunu 10.10. apakšpunktu:
„10.10. Ādažu pašvaldības policija”;
1.3. svītrot Nolikuma 11.5. apakšpunktu; 

1.4. papildināt Nolikumu ar 17.6. pun-
ktu šādā redakcijā:

 „17.6. Arhīva ekspertu komisija”;
1.5. izteikt Nolikuma 26. punktu šādā 

redakcijā: 
„26. Domes priekšsēdētājam ir divi viet-

nieki, no kuriem viens priekšsēdētāja viet-
nieks ir neatbrīvots. Viņa amats nav algots.”; 

1.6. papildināt Nolikumu ar jaunu 28.¹ 
punktu: 

„28.¹ Domes priekšsēdētāja neatbrīvotais 
vietnieks:

28.¹.1. atbild par izglītības, kultūras un 
sporta jautājumiem; 

28.¹.2. pilda domes priekšsēdētāja 
vietnieka pienākumus viņa prombūtnes 
laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda 
citus pienākumus likumā paredzētajos 
gadījumos.”;

1.7. svītrot Nolikuma 70.¹2. apakš-
punktu

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

Darbu uzsāk Ādažu pašvaldības policija
Ar 2012. gada 1. jūniju darbu uzsāku-

si Ādažu pašvaldības policija.
Saskaņā ar likuma „Par policiju” 

19. pantu pašvaldības policijas pienākumos 
ietilpst likumpārkāpumu profilakse, par 
administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu 
personu apsargāšana un konvojēšana, paš-
valdības apstiprināto saistošo noteikumu, 
par kuru pārkāpšanu paredzēta administra-
tīvā atbildība, izpildes kontrole, kā arī nau-
das sodu uzlikšana par šo noteikumu pār-
kāpšanu un to piedzīšana. 

Noteikto pienākumu izpildes nodroši-
nāšanai likums pašvaldības policijai ir pie-
šķīris virkni tiesību. Pašvaldības policijas 
darbības tiesiskais pamats ir svarīgs priekš-
noteikums pašvaldības autonomās funkci-
jas – sabiedriskās kārtības nodrošināšanas 
izpildei atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Līdz ar Ādažu pašvaldības policijas darba 
uzsākšanu savu darbību sabiedriskās kārtības 
uzturēšanas jomā pārtrauc Ādažu glābšanas 
dienests, kurš turpmāk darbosies tikai kā 
nekustamo īpašumu apsardzes uzņēmums.

Pašvaldības policijā darbu uzsākuši 14 
darbinieki, no kuriem 2 ir vecākie 
inspektori, 8 – inspektori un 4 – kārtīb-
nieki. Par Ādažu novada pašvaldības 
policijas priekšnieku ar Ādažu   novada 
domes sēdes lēmumu apstiprināts Oskars 
Feldmanis.

Ādažu pašvaldības policijas iecirknis 
atrodas Depo ielā 2, Ādažos, Ādažu 
novadā, LV-2164 un to var sazvanīt 24 
stundas diennaktī pa tālruni: 67997005 
vai mob. 27762020. 
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NOTeIKumI Nr. 13

Apstiprināti Ādažu novada domes 2012. gada 24. aprīļa sēdē, protokols Nr. 6 § 10.3

GrOzījumI ĀDAžu NOVADA DOmeS 2007. GADA 27. feBruĀrA  
SAISTOŠAjOS NOTeIKumOS Nr. 8 „PAr reKLĀmAS IzVIeTOŠANu  

PuBLISKĀS VIeTĀS ĀDAžu NOVADA TerITOrIjĀ”
PASKAIDrOjumA rAKSTS

PASKAIDrOjumA rAKSTA SADAļAS NOrĀDĀmĀ INfOrmĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1.  Saistošie noteikumi ir nepieciešami, lai papildinātu amatpersonu sarakstu ar personām, 

kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus un palielinātu naudas soda 
apmēru par noteikumu pārkāpšanu. 

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 43. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka 
dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību to pārkāpējiem, 
par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu 
publiskās vietās. 

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1.  Projekta īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 
3.2.  Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības 

institūcijas, darba vietas. 

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

4.1.  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas 
personas, kas pašvaldības teritorijā vēlas izvietot reklāmu un pašvaldības policijas darbinieki. 

4.2.  Uzņēmējdarbības vidi projekts neietekmēs.

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām
5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 

novada dome.

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1.  Projekta izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu un reklāmas likuma 7. panta trešo daļu 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 
2007. gada 27. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 8 „Par reklāmas izvietošanu pub-
liskās vietās Ādažu novada teritorijā” (turp-
māk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt Noteikumu 4.2. punktu šādā 
redakcijā:

„4.2. Par noteikumu neievērošanu 4.1. 
punktā minētajām personām var piemērot 
šādus sodus:

4.2.2. fiziskām personām – brīdinājumu 
vai naudas sodu līdz 250 latiem;

4.2.3. juridiskām personām – naudas 
sodu no 10 līdz 750 latiem.”;

 1.2. papildināt Noteikumus ar 4.3.3. 
punktu šādā redakcijā:

„4.3.3. Ādažu pašvaldības policijas piln-
varotie darbinieki.”.

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

NOTeIKumI Nr. 21

Apstiprināti Ādažu novada domes 2012. gada 29.maija sēdē, protokols Nr. 7§11.1

GrOzījumI ĀDAžu NOVADA DOmeS 2009. GADA 24. NOVemBrA SAISTOŠAjOS 
NOTeIKumOS Nr. 30 „SAISTOŠIe NOTeIKumI PAr PuBLISKĀ LIeTOŠANĀ  

eSOŠO ŪDeņu IzmANTOŠANu ĀDAžu NOVADA TerITOrIjĀ”
PASKAIDrOjumA rAKSTS

PASKAIDrOjumA rAKSTA SADAļAS NOrĀDĀmĀ INfOrmĀcIjA 

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums 

1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15. panta pirmās daļas 3. punkts nosaka, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi, ja 
tas likumos nav noteikts citādi. 

1.2.  Noteikumu projekta mērķis ir precizēt to amatpersonu loku, kam ir tiesības sastādīt administratīvā 
pārkāpuma protokolus par noteikumu pārkāpšanu un precizēt atbildību, kas iestājas par noteikumu 
pārkāpšanu.

2.  Īss projekta satura izklāsts 2.1.  Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 2. punkta. 

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

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

darba vietas. 
> 8. lpp
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4.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1.  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir personas, kuras uzturas Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā, un Ādažu pašvaldības policijas darbinieki.

4.2.  Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām 
5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.
5.2.  Grozījumi saistošajos noteikumos nemaina iepriekš saistošajos noteikumos noteiktās administratīvās 

procedūras.

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1.  Nav attiecināms. 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2009. gada 24. 
novembra saistošajos noteikumos Nr. 30 „Saistošie 
noteikumi par publiskā lietošanā esošo ūdeņu izman
tošanu Ādažu novada teritorijā” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt Noteikumu 2.punktu „Atbildība par 
noteikumu neievērošanu” šādā redakcijā: 

„2.1.Administratīvā atbildība par šajos notei
kumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja pēc 
pārkāpuma rakstura nav paredzēta administratīvā 

atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkā
pumu kodeksu vai citu spēkā esošo Ādažu novada 
pašvaldības normatīvo aktu, ciktāl to nenosaka šie 
noteikumi.

 2.2. Par šo Noteikumu pārkāpšanu kuģošanas 
līdzekļa īpašnieks vai vadītājs var tikt sodīts ar naudas 
sodu: fiziskām personām līdz 250 latiem vai izsakot 
brīdinājumu, juridiskām personām līdz 1000 latiem.”;

1.2. izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 
„3. Amatpersonas, kurām ir tiesības sastādīt 

administratīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumu 
pārkāpšanu:

3.1. Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors;
3.2. Ādažu pašvaldības policijas pilnvarotie dar

binieki;
3.3. Valsts policijas darbinieki likumā „Par polici

ju” noteiktajā kārtībā;
3.4. pašvaldības pilnvarotas personas.”
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

NOTeIKumI Nr. 20

Apstiprināti Ādažu novada domes 2012. gada 29. maija sēdē, protokols Nr. 7 § 11.1

ĀDAžu NOVADA PAŠVALDīBAS SABIeDrISKĀS KĀrTīBAS SAISTOŠIe NOTeIKumI 
PASKAIDrOjumA rAKSTS

PASKAIDrOjumA rAKSTA SADAļAS NOrĀDĀmĀ INfOrmĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums
1.1.  Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15. panta pirmās daļas 12. punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību. 

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 4. punkta, 
kas nosaka, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo 
atbildību par to pārkāpšanu.

2.2.  Noteikumu projektā noteikta kārtība, kādā Ādažu novada pašvaldība piedalās sabiedriskās kārtības 
nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1.  Palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta. 
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 

darba vietas. 

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

4.1.  Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais regulējums, ir fiziskās un juridiskās personas, kas 
uzturas, dzīvo vai savu darbību veic novada administratīvajā teritorijā, un pašvaldības amatpersonas.

4.2.  Projekts labvēlīgi ietekmēs sabiedrību, nodrošinot sabiedrisko kārtību novadā. 
4.3.  Uzņēmējdarbības vidi projekts neietekmēs.

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1.  Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome.

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Projekta izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu 
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības jautājumu 
komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā 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” 43. panta pirmās daļas 4. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi „Ādažu novada pašvaldī

bas sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turp
māk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ādažu nova
da pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) īsteno novada 
administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomo 

funkciju – piedalīties sabiedriskās kārtības nodroši
nāšanā, apkarot žūpību un netiklību.

1.2. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
1.2.1. sabiedriska vieta – jebkura vieta, kas 

neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma 
formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un intere

šu nodrošināšanai un kas par maksu vai bez maksas 
ir pieejama ikvienai personai;

1.2.2. žūpības un netiklības perēklis – vieta 
(dzīvojamās telpas, bēniņi, pagrabi un citas koplieto
šanas telpas), kur sistemātiski notiek alkoholisko 
dzērienu lietošana jebkurā diennakts laikā vai kur 

> 7. lpp
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notiek rīcība, kas neatbilst morāles normām un trau
cē iedzīvotājiem;

1.2.3. atpūtas vieta – aprīkota sabiedriska 
vieta, kas paredzēta atpūtai (tai skaitā bērnu rotaļu 
laukumi), noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai trans
portlīdzekļu novietošanai;

1.2.4. trokšņošana – ar personas balsi vai rīcī
bu radīts troksnis, kā arī trokšņa pieļaušana, ko rada 
valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atra
šanās vietas;

1.2.5. zaļā zona – novada teritorijā sabiedris
kajās vietās esošie apstādījumi, zālāji;

1.2.6. apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem 
krūmiem un puķēm apstādīti laukumi, joslas vai spe
ciāli ierīkotas instalācijas;

1.2.7. zālāji – ar zālaugiem aizņemta platība, 
tai skaitā īpaši ierīkots, ar zālaugiem apsēts zemes 
gabals.

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridis
kajām personām novada administratīvajā teritorijā.

1.4. Administratīvā atbildība par Noteikumos 
norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pār
kāpumiem pēc to rakstura administratīvā atbildība 
vai kriminālatbildība nav paredzēta citos normatīva
jos aktos.

1.5. Par Noteikumu pārkāpšanu piemēro šādus 
sodus:

1.5.1.  brīdinājums;
1.5.2.  naudas sods.
II. Noteikumu pārkāpumi un administratīvā 

atbildība par to izdarīšanu
2.1. žūpības un netiklības perēkļa turēša-

na – naudas sods:
2.1.1. fiziskām personām – līdz Ls 250,00;
2.1.2. juridiskām personām – līdz Ls 750,00.
2.2. Sabiedrisko vietu piegružošana un 

spļaušanu (tostarp ar sadzīves atkritumiem: izsmē
ķiem, sērkociņiem, saulespuķu un citu sēklu čaulām, 
papīriem, košļājamām gumijām, pudelēm un skārda 
bundžām, plastmasas un stikla izstrādājumiem u.
tml.) – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 100,00.

2.3. Ēku, žogu un citu būvju, iekārtu, izkārt-
ņu, ziņojumu, reklāmu un citu informācijas 
nesēju sasmērēšana ar uzrakstiem, zīmēju-
miem u.c. veidos, to bojāšana, pārvietošana vai 
noplēšana – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 
250,00.

2.4. Sabiedriskās vietās izvietoto infrastruktū
ras objektu, apgaismojuma aprīkojuma, iekārtu 
un tīklu bojāšana, atkritumu konteineru un 
urnu bojāšana vai nesankcionēta pārvietoša-
na  – naudas sods:

2.4.1. fiziskām personām – līdz Ls 250,00;
2.4.2. juridiskām personām – līdz Ls 750,00.
2.5. Apstādījumu un atpūtas vietu postīša-

na  – naudas sods līdz Ls 250,00.
2.6. Kanalizācijas un ūdensvada tīklu, hid-

roslēgumu skapju un kanalizācijas aku nesa-
skaņota atvēršana vai bojāšana – naudas sods:

2.6.1. fiziskām personām – līdz Ls 250,00;

2.6.2. juridiskām personām – līdz Ls 750,00.
2.7. Trokšņošana, ja tas traucē apkārtējo perso

nu mieru vai sabiedrisko kārtību, bet nav saistīta ar 
satiksmi vai publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti ar 
pašvaldības amatpersonām, un troksnim nav pastā
vīga trokšņa pazīmju un rakstura, ja pārkāpums ir 
izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00:

2.7.1. fiziskām personām – naudas sods līdz Ls 
150,00; 

2.7.2. juridiskām personām – naudas sods no Ls 
20,00 līdz Ls 250,00.

2.8. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana 
laikā no 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saska-
ņots ar pašvaldību, izņemot valsts noteiktajās svēt
ku dienās, – vainīgo personu sauc pie atbildības 
likumā noteiktajā kārtībā.

2.9. mehāniskā transporta līdzekļa, mopēda 
un motorollera novietošana zaļajā zonā vai 
ārpus ceļa robežām vai pie publiskām ūdens-
tilpnēm (upes, ezeri) tuvāk par 10 m, izņemot 
speciāli ierīkotas piebrauktuves un stāvvietas, – 
saskaņā ar Latvijas Administratīva pārkāpuma kodek
sā noteikto atbildību. 

2.10. Izbraukšana ar mehānisko transport-
līdzekli uz ledus ūdenstilpēs bez saskaņošanas 
ar pašvaldību, izņemot gadījumus, kad nepiecie
šams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi – 
brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 250,00.

2.11. mehānisko transportlīdzekļu re monts, 
apkope (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, 
motora mazgāšana u.tml.) un mazgāšana sabied-
riskās vietās:

2.11.1. fiziskām personām – naudas sods līdz Ls 
250,00; 

2.11.2. juridiskām personām – naudas sods līdz 
Ls 500,00.

2.12. Transportlīdzekļa novietošana un 
turēšana publiskā vietā, ja LR Ministru kabineta 
noteiktajā kārtībā tas atzīts par ilgstoši atstātu uz 
ceļa vai atmestu nolietotu transportlīdzekli un 
nav pārkāpti ceļu satiksmes noteikumos paredzētie 
transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumi  naudas 
sods:

2.12.1. fiziskām personām – līdz Ls 250,00; 
2.12.2. juridiskām personām – līdz Ls 500,00.
2.13. mazgāšanās, priekšmetu, dzīvnieku 

un veļas mazgāšana sabiedriskās vietās – brīdi
nājums vai naudas sods līdz Ls 100,00.

2.14. Nepilngadīgo (līdz 15 gadu vecumam) 
klaiņošana laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 
ielās vai citās sabiedriskās vietās, ja viņi nav 
pieaugušo pavadībā. Par noteikto prasību neievē
rošanu personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir 
sasniegusi 14 gadu vecumu, izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem, vai piemē
ro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Ja pārkā
puma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 
gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu pie likumā 
paredzētās atbildības sauc personas vecākus vai viņu 
aizstājējus. 

2.15. Nepilngadīgo personu (līdz 15 gadu 
vecumam) atrašanās publiskā pasākuma vai 
izklaides vietās bez vecāku vai citas pilngadīgas 
personas, kas vecākus aizstāj, pavadības no plkst. 
22.00 līdz plkst. 6.00 – pasākuma organizatoram, 
atbildīgai amatpersonai vai vietas īpašniekam izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 100,00. 

2.16. uzmākšanās ar ubagošanu un/vai 
zīlēšanu sabiedriskā vietā – brīdinājums vai nau
das sods līdz Ls 50,00.

2.17. Sabiedriskās kārtības nenodrošinā-
šana izklaides pasākumos – naudas sods izklaides 
vietu īpašniekiem vai organizatoriem:

2.17.1. fiziskām personām – līdz Ls 200,00;
2.17.2. juridiskām personām – līdz Ls 750,00.
2.18. Nakšņošana kāpņu telpās, bēniņos, 

pagrabos vai dzīvojamo ēku koplietošanas tel-
pās – naudas sods līdz Ls 150,00.

2.21. Sēdēšana uz sabiedriskās vietās 
izvietoto solu atzveltnēm, tirdzniecībai pare-
dzētiem galdiem vai letēm, ka arī stāvēšana 
un/vai gulēšana uz tiem – brīdinājums vai naudas 
sods līdz Ls 100,00.

2.19. Peldēšanās vietās, kur tas aizliegts, – 
brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 100,00.

2.20. Telšu uzstādīšana, pagaidu apmeša-
nās vietu ierīkošana šim nolūkam neparedzē-
tās sabiedriskās vai ar pašvaldību nesaskaņotās 
vietās – brīdinājums vai naudas sods līdz Ls 150,00.

2.21. ugunskuru kurināšana ūdenstilpņu 
malās un zaļajā zonā, izņemot šim nolūkam 
izveidotās vietās, – brīdinājums vai naudas sods 
līdz Ls 100,00.

2.22. Par Noteikumu pārkāpumu, ja tas ir 
izdarīts atkārtoti gada laikā no dienas, kad 
pieņemts lēmums par soda uzlikšanu, uzliek 
naudas sodu, kas ir lielāks nekā pirmajā reizē piemē
rotais sods, bet ne mazāks kā Ls 5,00. 

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
3.1. Amatpersonas, kurām savas kompetences 

ietvaros ir tiesības sastādīt administratīvos protokolus 
un kontrolēt saistošo noteikumu izpildi:

3.1.1. valsts policijas darbinieki likumā „Par poli
ciju” noteiktajā kārtībā.

3.1.2. Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors;
3.1.3. Ādažu pašvaldības policijas pilnvarotie 

darbinieki;
3.1.4. ar domes lēmumu pilnvarotas pašvaldības 

amatpersonas;
3.2. Administratīvo pārkāpumu lietas par saisto

šajos noteikumos norādītajiem pārkāpumiem izskata 
domes Administratīvā komisija, ja likumā nav noteik
ta cita kārtība.

IV. Noslēguma jautājumi
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to publicēšanas Ādažu novada pašvaldības 
laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

4.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 
Ādažu novada domes 08.06.1999. saistošie noteikumi 
Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Ādažu novadā”.  
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Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi jūnija mēneša jubilāriem!

Ādažu poligonā un novada teritorijā notiks
starptautiskās militārās mācības

“SABER STRIKE 2012”
(”ZOBENA CIRTIENS 2012”)

Visas bija Jāņu zāles, 
Ko plūc Jāņu vakarā,
Visi bija Jāņu bērni,
Kas līgoja Jāņu nakti.

Sestdien, 2012. gada 23. jūnijā plkst. 21.00 
aicinām visus Līgo svētkus svinēt  

Ādažos, Līgo laukumā.
Sadziedāsim kopā 

ar ansambli „Mēs tikāmies martā...”  
(vad. I. Kraucis, E. Pērkone) 

un vīru vokālo ansambli (vad. G. Freidenfelds).

Saspēlēsim ar amatierteātri „Kontakts” teijāterī  
„Jāņi Priekulenē”

(vad. V. Baltgaile, A. Breidaks).

Iekursim Jāņuguni un dejosim līdz rītam  
kopā ar VIA „Ādaži” un Dj Vilks.

IEEJA BrīVA

Jāņu alu, sieru, pīrāgus un citus gardumus  
varēsiet iegādāties Līgo laukuma bufetē.

PSIA „ĀdAžu SlImnīcA” AIcInA dArbĀ

• ginekologu ar USG sertifikātu, 

• ārstu neirologu, 

• vēnu doplerogrāfijas speciālistu. 

CV sūtīt līdz š.g.15. jūlijam:  

PSIA „Ādažu slimnīca”, Gaujas ielā 13/15, Ādažos, LV-2164  

vai pa e-pastu: adazuslimnica@tvnet.lv 

Kontaktinformācija: 26593254 vai 26534457

UzņēmUmam Ādažos vajadzīgi 
kokapstrādes darbagaldu operatori,  

lakotāji, lakotājas, slīpētāji, slīpētājas.
Tālrunis: 27858764

Izlaidumi Ādažu vidusskolā
9. d klase – 15. jūnijā plkst. 17.00, 

12. a, b klase – 16. jūnijā plkst. 17.00.

Pensionāru apvienība „OPTIMISTS”  
ielīgos Jāņus š.g. 20. jūnijā plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.

Piedalīsies ansamblis „Gaujmalas lakstīgalas”,  
līnijdeju grupa „Varavīksne” u.c. 

Pensionāru padome

ATGĀDINĀJUMS
Ādažu novada dome atgādina, ka Ādažu novada saistošie noteikumi 

Nr.30 (22.11.2011.) „Saistošie noteikumi par nekustamo īpašumu un tiem 
pieguļošo teritoriju uzturēšanu Ādažu novada teritorijā” 2. punkts 
„Nekustamo īpašumu un tiem pieguļošo teritoriju uzturēšana pašvaldības 
teritorijā” nosaka:

9. Nekustamo īpašumu īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem) 
jānodrošina:

9.1. regulāra teritorijas sakopšana un īpašumos, kuru zemes lietošanas 
mērķis saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas 
datiem noteikts „apbūves zeme”, – regulāra zālāju pļaušana (ne mazāk kā 
trīs reizes sezonā: no 10. līdz 20. jūnijam, no 10. līdz 20. jūlijam un no 
10. līdz 20. augustam);

9.2. īpašumos, kuru zemes lietošanas mērķis saskaņā ar Nekustamā īpašuma 
valsts kadastra informācijas sistēmas datiem noteikts „lauksaimniecība”, – zālāju 
nopļaušana līdz katra gada 31. oktobrim;

9.3. regulāra pieguļošo teritoriju līdz ietvei vai brauktuvei un grāvja (līdz 
grāvja vidum) sakopšana, kā arī zāles nopļaušana, lapu un zaru savākšanas 
nodrošināšana.  

85 gadu jubileju svin
Agripina Samoščenko
80 gadu jubileju svin

Uldis Villers
Baiba Zirne

Evgeny Sidorenko

75 gadu jubileju svin
Helga Drunka

Vladimirs Naļivaiko
Lilita Taimija Rika
Valentīna Stivriņa
Vera Tregubenko

70 gadu jubileju svin
Anna Avotiņa

Ivans Bogdanovs
Gunda Firsova

Anna Morozova
Genādijs Osipovs

Roberts Pudniks
Ruta Vanovska

Vilnis Zirnis

Ādažu novada dome


