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Domes priekšsēdētāja uzruna 
 

                        Godātie ādažnieki! 

Attīstības dinamikas un būvniecības apjomu ziņā 

2019. gads Ādažos bija sen nepieredzētu rekordu gads. 

Lielākie ieguvumi novadam bija Ādažu vidusskolas 

sākumskolas ēkas izbūve, kas kopā ar jauno Attekas 

ielas turpinājumu ir līdz šim vēsturiski lielākais 

pašvaldības realizētais būvobjekts. Lieli un mazi, tuvi un 

tāli ciemiņi brauc pie mums “Ādažus lūkoties”, jo 

novada centrs ir vizuāli un estētiski skaists, patīkams un 

funkcionāls. 

2019. gadā tika uzsākts arī Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” siltināšanas projekts un 

Gaujas aizsargdambja un sūkņu stacijas “Kārkli” rekonstrukcija, izveidojot vienotu inženierbūvi “no tilta līdz 

tiltam” (no Kadagas tilta līdz autoceļa A1 Baltezers-Ainaži tiltam pār Gauju). 

2019. gadā turpinājās Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansēto projektu izpilde, izstrādājot 

tehniskos projektus Ataru ceļa pārbūvei un Mežaparka ceļa rekonstrukcijai, kuru būvdarbus uzsāksim 2020. 

gadā.  

Mazāk redzamas, bet apjomu ziņā milzīgas investīcijas Latvijas valsts ieguldīja Ādažu militārās bāzes 

un poligona infrastruktūras modernizācijā, liecinot par stabiliem un ilgtermiņa mērķiem valsts aizsardzības 

stiprināšanai, turklāt daļa no aizsardzības sektorā nodarbinātām personām un to ģimeņu locekļi kļuva nu 

jau par pastāvīgiem ādažniekiem. Arī NATO valstu karavīru klātbūtne novadā ir manāma gan ikdienā, gan 

svētkos, gan sadzirdama mācību laikā, gan arī saskatāma pāri robežām. 

Vienlaikus, turpinājās arī privātmāju būvniecības apjomu kāpums, liecinot par iedzīvotāju labklājības 

pieaugumu, vēlmi iesakņoties novadā uz daudziem gadiem un baudīt dzīves vides priekšrocības. 

Iedzīvotāju skaits Ādažu novadā 2019.gadā pieauga par 3,3 %, sasniedzot 12 tūkstošus. Bērnu skaits 

bērnudārzos, Ādažu vidusskolā un Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā bija rekordliels. Darbaspējas vecumā 

novadā bija 65 % no iedzīvotājiem, un bezdarba līmenis atradās ļoti zemā līmenī – tikai 3 % apmērā no 

ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Novadā jau daudzus gadus saglabājas pozitīvs dabiskais pieaugums 

un 2019. gadā jaundzimušo bija divas reizes vairāk (160), nekā mirušo personu (79).  

Aizvadītajā gadā pašvaldība konsekventi īstenoja savus darba plānus atbilstoši novada Attīstības 

stratēģijai 2013-2037. gadam un Attīstības programmai 2016–2022. gadam, saglabājot noturīgu novada 

nākotnes redzējumu, prioritātes, mērķus un to sasniegšanai izraudzītos ceļus. Pašvaldības ieskatā 

paredzamā nākotnē nepastāv būtiski riski domes darba efektivitātei, tās lēmumu lietderībai un sniegto 

pakalpojumu kvalitātei. Pat valdības iecerētā administratīvi-teritoriālā reforma būs jaunu izaicinājumu un 

lietderīgu risinājumu posms, ko godam spēsim realizēt kopīgiem spēkiem. 

Pateicos novada iedzīvotājiem, domes deputātiem un pašvaldības darbiniekiem par labi padarīto 

darbu 2019. gadā, un novēlu veiksmīgi piepildīt visas labās ieceres novada turpmākajai attīstībai! 

 

 

Māris Sprindžuks  

Ādažu novada domes priekšsēdētājs 
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Ādažu novada vispārējs raksturojums 

Teritorija 

Ādažu novads atrodas Vidzemes dienvidrietumos, Gaujas 

lejtecē, 25 km attālumā no Rīgas, un robežojas ar Garkalnes, 

Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadiem.  

Novada kopējā platība ir 162,9 km2, no kuriem 38 % 

aizņem meži un ezeri, bet 30 % - Aizsardzības ministrijas 

militārais poligons (6652 ha platībā), kas pēdējos gados tiek 

intensīvi izmantots apmācībām.  

Latvijas skaistākā upe Gauja faktiski sadala Ādažu novadu 

gareniski uz pusēm un upi var šķērsot pa diviem tiltiem. Gaujas kreisajā, lēzenajā krastā ir izbūvēts 5,8 km 

garš aizsargdambis, pasargājot aptuveni 6000 iedzīvotājus un mājsaimniecības no palu un plūdu draudiem. 

Tuvāk Rīgas jūras līcim, Carnikavas virzienā, atrodas Baltijas jūras priekšteces - senās Litorīnas jūras 

pārpurvojušies līdzenumi, kur pagājušā gadsimta 70-tajos gados tika izveidotas 3 polderu sistēmas. 

Novadu šķērso valsts nozīmes autoceļš A1 (Rīga-Ainaži) un, saskaņā ar Satiksmes informācijas centra 

datiem, 2019.gadā diennaktī vidēji to izmantoja aptuveni 15 240 automašīnas (2018. g. 14 722). 

No 12 ciemiem lielākie ir Ādaži, Kadaga un Baltezers. Ādažu ciems ir novada administratīvais centrs.  

Iedzīvotāji 

Novadā deklarēts 12 171 cilvēks (PMLP dati uz 01.01.2020.), 

un bija vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums par 3.3 % (2018. 

g. 11 781). Pēc etniskās piederības 73 % no iedzīvotājiem ir 

latvieši, 17 % krievi un 10 % citu tautību pārst;avji. Ādažu ciemā 

dzīvoja 6955 cilvēki, bet otrajā lielākajā - Kadagas ciemā, 2283 

cilvēki.  

Gada laikā jaundzimušo bija divas reizes vairāk (160), nekā 

mirušo personu (79 (2018. g. attiecīgi 173 jaundzimušie un 81 

mirusi persona)).  

Saskaņā ar LURSOFT datiem novadā reģistrēti 1891 uzņēmumi. Gada laikā izveidots 91 un likvidēts 121 

uzņēmums (2018. g. attiecīgi 101 un 99). Jaunu uzņēmu veidošanas tempu ziņā novads ir 18. vietā starp 119 

pašvaldībām (2018. g. 13. vietā). Vairums uzņēmumu nodarbojās ar kravu pārvadājumiem, nekustamo 

īpašumu pārvaldīšanu, ēku būvniecību un ēdināšanas pakalpojumiem. Lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma 

apjoma ir SIA “Berlat” (34,2 milj. eiro/gadā), SIA “KH SELECT” (22,5 milj. eiro/gadā) un SIA "HMP group" 

(9,7 milj. eiro/gadā). 

Bezdarba līmenis novadā vairākus gadus ir 3 % līmenī. 

 

11540
11781

12171

0
0

0
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Iedzīvotāju skaita dinamika
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Pašvaldības juridiskais statuss un organizācija 

Ādažu novada pašvaldība (juridiskais nosaukums “Ādažu novada dome”) dibināta 1992.gadā. Dome 

veic tai noteikto funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi ar iedzīvotāju vēlētas pārstāvniecības – domes 

starpniecību, un nodrošina pašvaldības izpildvaras (iestāžu un struktūrvienību) darbību. 

Pašvaldības būtiskākās funkcijas 

 Organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, veselības aprūpes pieejamību un sociālo palīdzību, 

risināt dzīvokļa jautājumus, kā arī veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu. 

 Nodrošināt teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, piedalīties sabiedriskās kārtības uzturēšanā un 

civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, kā arī apkarot žūpību un netiklību. 

 Gādāt par izglītību un rūpēties par kultūru, sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 

jaunrades attīstību. 

 Gādāt par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu tiesību un interešu aizsardzību, kā arī veikt 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 

 Noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību, nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu novada 

teritorijā un noteikt kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi. 

 Sekmēt saimniecisko darbību novadā, kā arī rūpēties par bezdarba samazināšanu. 

Pašvaldības pārvaldība 

Domē ir 15 deputāti - Pēteris Balzāns (RA1), Jānis 

Beķers (RA) Gundars Bojārs (LZP), Valērijs Bulāns (RA), 

Kerola Dāvidsone (RA), Adrija Keiša (LZS), Raitis Kubuliņš 

(LZP), Jānis Neilands (RA), Pēteris Pultraks (RA), Liāna Pumpure (RA), Kristīne Savicka (RA), Māris Sprindžuks 

(RA), Svetlana Kuzmina-Žuravļova (S).Edvīns Šēpers (LZS) un Edgars Verners (RA).  

Domes priekšsēdētājs ir M.Sprindžuks, bet viņa vietnieks – P.Balzāns. 

Domē ir 3 patstāvīgās komitejas - Finanšu komiteja (15 deputāti), Izglītības, kultūras, sporta un sociālā 

komiteja (7 deputāti) un Attīstības komiteja (7 deputāti). 

Domes 16 komisijās ievēlēti gan deputāti, gan pašvaldības darbinieki, gan arī novada iedzīvotāji. 

Domes komisijas ir Vēlēšanu komisija (7 locekļi), Administratīvā komisija (7 locekļi), Iepirkumu komisija (6 

locekļi), Arhīva ekspertu komisija (3 locekļi), Starpinstitucionālā nepilngadīgo lietu komisija (7 locekļi), Ētikas 

komisija (6 locekļi), Medību koordinācijas komisija (4 locekļi), Lauksaimniecības zemes darījumu komisija (5 

locekļi), Administratīvo aktu strīdu komisija (5 locekļi), Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas 

komisija (4 locekļi), Līdzfinansējuma vērtēšanas komisija (4 locekļi), Apbalvošanas komisija (9 locekļi), 

Kapavietu komisija (5 locekļi), Mežu un ūdenstilpju  apsaimniekošanas komisija (6 locekļi), Saulkrastu 

sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija (18 locekļi), un Jaunatnes lietu konsultatīvā padome (12 

locekļi). 

Pašvaldības organizatoriskās struktūrshēmas zīmējums iekļauts šī pārskata 1. pielikumā. 

Domes pārraudzībā atrodas iestāde „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”, kas veic izglītības 

iestāžu, kā arī kultūras un sporta pasākumu metodisko vadību Ādažu un vēl 10 novadu pašvaldībās. 

Dome ir kapitāla daļu turētāja 3 kapitālsabiedrībās un to aktīvu pārraudzību veic domes priekšsēdētājs: 

 PSIA „Ādažu slimnīca” (sniedz veselības aprūpes pakalpojumus); 

 SIA „Ādažu Namsaimnieks“ (sniedz siltumapgādes pakalpojumus); 

 SIA „Ādažu Ūdens” (sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus). 

                                                 
1 LZP – Latvijas Zaļā partija, LZS – Latvijas Zemnieku savienība, RA – Reģionu alianse, S – Saskaņa, KPV LV – politiskā 

partija “KPV LV”. 

15 
deputāti

28 
sēdes

258
lēmumi
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Dome ir līdzīpašniece 2 kapitālsabiedrībās: 

 SIA „Jaunā skola” (sniedz izglītības pakalpojumus); 

 SIA „Garkalnes ūdens” (sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus Baltezera ciema daļā). 

Dome bija dalībniece 12 biedrībās un nodibinājumos: 

 biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” 

 Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijā 

 Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācijā “DZINDA” 

 pašvaldību apvienībā “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 

 biedrībā „Gaujas Partnerība” 

 biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” 

 biedrībā „Pierīgas pašvaldību apvienība” 

 biedrībā "Latvijas Sporta cīņas federācija" 

 biedrībā "Latvijas Džudo federācija" 

 biedrībā "Latvijas Orientēšanās federācija" 

 biedrībā "Latvijas Volejbola federācija" 

 biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija” (līdz 2019.gada decembrim) 

Gada laikā dome izveidoja 44  jaunas amata vietas (2018. g. 43 amata vietas). Pašvaldībā strādā 556 

darbinieki (2018. g. – 512 darbinieki), no tiem 416 sievietes un 140 vīrieši. Augstākā izglītība ir 377, vidējā – 

174, un pamatizglītība – 5 darbiniekiem.  

Darbinieku vecums ir: 

 18-30 gadi  - 51 

 31-40 gadi  - 152 

 41-50 gadi  - 128 

 51-62 gadi  - 152 

 vairāk par 62 gadiem - 72 

Darbinieku personālvadību centralizēti veic domes Administrācija (izņemot attiecībā uz Ādažu 

vidusskolu un Ādažu Mākslas un mūzikas skolu).  
Gada laikā darbā tika pieņemti 116 darbinieki un atbrīvoti no darba 74 darbinieki. Kadru mainība bija 

13,3 % no darbinieku kopējā skaita. 

Darbinieku novērtēšana veikta 208 darbiniekiem. 70 no tiem darba izpilde visās jomās pārsniedza 

prasības, 32 pārsniedza prasības atsevišķās jomās, un 6 darbiniekiem darba izpilde notika atbilstoši 

prasībām.  
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Ādažu novada Attīstības programmā 2016.-2022. gadam noteiktas prioritātes, rīcības virzieni un 

uzdevumi iedzīvotāju dzīves un labklājības veicināšanai veselīgā, labvēlīgā un drošā vidē, un tādai sociāli 

un telpiski līdzsvarotai attīstībai, kas vērsta uz daudzveidīgu un konkurētspējīgu saimniecisko darbību. 

Šajā pārskata daļā iekļauta būtiskākā informācija par Attīstības programmas un pašvaldības citu 

galveno uzdevumu izpildes rezultātiem. 

Pašvaldības darbības uzlabošana 

Ar domes atbalstu rinda uz bērnudārzu samazinājās par 55 vietām (30 bērni tika uzņemti pašvaldības 

bērnudārzos, 15 – privātos bērnudārzos un 10 – pie auklēm).  

Ādažu vidusskolā tika uzņemti par 70 skolēniem vairāk, nekā pirms gada, kopā 1576 skolēni. Līdzīga 

situācija bija arī Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā, kurā tika uzņemti par 62 audzēkņiem vairāk, nekā 

pirms gada, kopā 480 audzēkņi. 

2019.gadā pašvaldība pievērsa uzmanību darbam ar jauniešiem un izveidoja Jaunatnes konsultatīvo 

padomi, dodot iespēju jauniešiem organizēti pārstāvēt savas intereses jaunatnes politikas jautājumos 

pašvaldībā. 

Izpildot ārējos normatīvajos aktos noteikto prasību, dome izveidoja personas datu aizsardzības 

sistēmu - pašvaldības iestādēs veikts novērtējums par to darbības ietekmi uz datu aizsardzību, izveidots 

datu apstrādes reģistrs, ieviesta darbā personas datu apstrādes privātuma politika, kā arī pašvaldības 

korupcijas risku novēršanas plāns. 

Domes Klientu apkalpošanas centrs (KAC) klātienē 3259 reizes sniedza iedzīvotājiem pašvaldības 

pakalpojumus (2018. g. 3119 pakalpojumus) un 1294 reizes - valsts iestāžu pakalpojumus (2018. g. 1550 

pakalpojumus). KAC bija 5. vietā starp 76 novada nozīmes KAC, sniedzot vidēji 192 pakalpojumus mēnesī. 

Īpašumu apsaimniekošana 

Teritorijas uzkopšana regulāri tika veikta 57,8 ha platībā (2018. g. 54,6 ha platībā). 

Pašvaldības publiskajā teritorijā tika nozāģēti 20 bīstamie koki. 

Nomainot ielu apgaismes elementus un uzlabojot apkures sistēmu pašvaldības īpašumos tika panākta 

ievērojama galveno energoresursu ekonomija – siltumapgādei (139.0 kWh/m2 pret 166.4 kWh/m2 2016. 

g.), ielu apgaismojumam (338 kWh uz vienu laternu pret 418 kWh 2016. g.), elektroenerģijas apgādei (31.36 

kWh/m2 pret 32.55 kWh/m2 2018. g.).  

Gada laikā tika veikti šādi nozīmīgākie darbi ceļu un ielu uzturēšanai (izmaksas eiro): 

Ceļa seguma remonts 142 965 

Podnieku ielas gājēju celiņa apgaismojuma izbūve 92 090 

Sniega tīrīšana 89 198 
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Ceļš uz atkritumu laukumu Kadagā  58 293 

Lauku ielas un Vējupes ceļi dubultās virsmas apstrāde 55 692 

Multifunkcionālas sporta arēnas un gājēju celiņa ierīkošana 50 650 

Vārpu ielas pārbūve 41 915 

Greiderēšana un pretputekļa iestrāde 38 605 

2 rotaļu laukumu izveide Ādažu vidusskolas teritorijā  24 835 

Horizontālo apzīmējumu un ceļa zīmju izgatavošana un uzstādīšana 10 976 

Ātrumvaļņu ierīkošana Pirmajā, Ūbeļu un Kanāla ielās 8 846 

Labiekārtotas atpūtas vietas izveide pie Vējupes, Podniekos 4 356 

Izglītība 

Detalizēta informācija norādīta tabulā. 

Pirmsskolas vecuma bērni apmeklēja ne vien 

pašvaldības bērnudārzus, bet arī 38 privātas 

pirmsskolas izglītības iestādes un izmantoja 

24 aukļu pakalpojumus.  

Viena bērna izmaksas Ādažu PII bija 

164,93 eiro mēnesī, un Kadagas PII 251,39 

eiro mēnesī (2018. g. attiecīgi 166,90 un 

242,68 eiro).  

Domes finansējums privātajām PII par 

1,5-4 g.v. bērniem bija 239 eiro mēnesī, un 

par 5–6 g.v. bērniem 170 eiro mēnesī (2018. 

g. attiecīgi 233,63 un 168,01 eiro).  

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādē “Strautiņš” tika uzsākti ēkas siltināšanas remontdarbi, tāpēc no 

augusta līdz decembrim ĀPII tika pārcelta uz Ādažu vidusskolu, kur klašu telpas tika pielāgotas 

pirmsskolas izglītības pakalpojumiem un tajās tika ievietotas 14 izglītojamo grupas.  

ĀPII “Strautiņš” ēkā par 14 207 eiro tika pārbūvēta ugusdrošības brīdināšanas sistēma, kā arī, ņemot 

vērā sliktos laika apstākļus un telpu ierobežoto funkcionalitāti Ādažu vidusskolas ēkā, tika iegādāti 14 

drēbju žāvējamie skapji un gaisa mitrinātāji grupu telpām. 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē, veicot  administratīvo telpu pārbūvi, tika izveidota jauna 

grupa 16 izglītojamajiem no 1,5 gada vecuma.  

Tika arī izveidots jauns āra rotaļu laukums ar aprīkojumu (smilšu kaste, kalniņš), tika pārkrāsota fasāde 

sporta zālei, atjaunota koka klājuma pastaigu taka (“Burtu taka”) 200 m garumā un veikta tās 

apzaļumošana ar 60 stādiem, kā arī 10 % apjomā papildināta iestādes materiālā bāze ar rotaļlietām, 

sporta precēm un attīstošajām galda spēlēm. 

Ādažu vidusskola (ĀVS) ir lielākā lauku vidusskola valstī. 2019.gada izlaidumos 137 skolēni saņēma 

apliecību par pamatizglītības programmas apguvi (t.sk. 25 mazākumtautību programmas klasē) un 33 

skolēni - atestātu par vispārējās vidējās izglītības apguvi (2018. g. attiecīgi 95 un 37 skolēni). Draudzīgā 

Aicinājuma fonda veidotajā Skolu reitingā lauku vidusskolu grupā ĀVS ieņēma 4. vietu par absolventu 

sniegumu, 1 absolvents saņēma Finanšu ministrijas Latvijas Simtgades stipendiju un 536 skolēni (35,6 %) 

ĀVS Atzinības rakstu (2018. g.  485 skolēni). 30 skolēniem tika noteikti papildu mācību pasākumi (2018. 

g. 43 skolēniem).  

93 % no absolventiem iestājās augstākajās mācību iestādēs.  

 2017. 2018. 2019. 

Rinda uz bērnudārziem 749 1164 766 

Bērni Ādažu PII 368 374 384 

Bērni Kadagas PII 177 180 200 

Bērni privātos bērnudārzos 398 400 415 

Bērni pie auklēm 22 30 40 

Skolēni Ādažu vidusskolā 1441 1506 1576 

Skolēni citu novadu skolās 302 384 348 

Izglītojamo skaits ĀMMS 578 559 557 

Izglītojamo skaits ĀBJSS 479 418 480 

Naudas balvas skolēniem 114 78 94 

Radošo darbnīcu dalībnieki 160 219 220 
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Pierīgas novadu skolu olimpiādēs piedalījās 131 skolēns, izcīnot 69 godalgotas vietas (2018. g. 

attiecīgi 131 un 71 skolēni). 12 skolēni izcīnīja godalgotas vietas valsts līmenī (2018. g. 6 skolēni). Par mācību 

sasniegumiem 50 skolēni tika apbalvoti ar domes naudas balvu.  

Interešu izglītības jomā ĀVS īstenoja 3 jaunatnes darba programmas, 11 kultūrizglītības programmas, 

7 sporta programmas, 1 vides izglītības programmu un 2 tehniskās jaunrades izglītības programmas. 

Interešu izglītības nodarbībās kopā piedalījās 1109 skolēni (74 % no skolēnu kopējā skaita). 

Par būtiskāko notikumu skolas dzīvē uzskatāma sākumskolas ēkas nodošana ekspluatācijā, uz kuru 

pārcēlās 1.–4. klašu 679 skolēni. Tas ļāva pārskatīt vidusskolas ēkas telpu resursus mācību procesa 

optimizēšanai un vairāki mācību kabineti tika pārvietoti uz sanitārajām normām atbilstošām telpām. 

Mācību procesa pilnveidei ĀVS iegādājās 30 planšetes sākumskolā, 45 galda datorus skolotājiem, 

datu serveri, 850 mēbeļu komplektus skolēniem un 32 komplektus darba vietām pedagogiem, atbalsta 

personālam un bibliotēkai, 60 krēslus datorzinību kabinetam un matemātikas kabinetam, 250 krēslus 

aulai, 45 galdus un 360 ķeblīšus ēdnīcai, kā arī 2 iekārtas grīdu uzkopšanai.   

ĀVS atkārtoti izcīnīja sportiskākās Pierīgas vidusskolas titulu, organizēja skolā Valsts policijas un 

pašvaldības policijas nodarbības, piedalījās CSDD projektā “Mācies un iegūsti velosipēda vadītāja 

apliecību savā skolā” (ĀVS ir tiesīga veikt velosipēdu vadītāju eksamināciju (visi 10 gadus sasniegušie 

skolēni ieguva velosipēda vadītāja apliecību)). ĀVS bija “Labākā satiksmes drošības skola” CSDD konkursā 

”Gribu būt mobils!” un “Jauno satiksmes dalībnieku forums!”. ĀVS piedalījās konkursā “Esi radošs - 

#RadiLikumu!” un izteica Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērniem draudzīgā un saprotamā valodā. 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolas 108 audzēkņi bija dažādu konkursu laureāti ar visaugstākajiem 

vērtējumiem (2018. g. 77 audzēkņi), bet skolas 17 absolventi uzsāka mācības nākamajā izglītības pakāpē. 

Skola organizēja VI. Mūzikas jaunrades konkursu „Skaņuraksti Ādažos“ (50 dalībnieki), I. Starptautisko 

dejas mākslas festivālu „Tap Dance International“ (45 dalībnieki), II. ĀMMS Mākslas konkursu “Gaujas 

mozaīka Ādažos” (57 dalībnieki), II. ĀMMS pedagogu mākslas izstādi „Patnība“ (7 mākslinieki), aizsāka 

jaunu tradīciju “Mākslas dienas Ādažos”, un 21. reizi izdeva savu kalendāru ar skolas audzēkņu mākslas 

darbiem. 

Skola realizēja 2 starptautiskās sadarbības projektus – koncerttūri Latvijā kopā ar Kuresāres mūzikas 

skolas orķestri (Igaunija) un koncerttūri Vācijā ar Hamburgas jauniešu orķestri. 

Mācību procesa pilnveidošanai notika 7 meistarklases ar pieaicinātiem nozares profesionāļiem, tika 

izveidota vasaras muzikālā skatuve (sadarbībā ar viesnīcu „Port Hotel“), tika organizēti 47 koncerti un 14 

mākslas izstādes (t.sk. ārpus skolas 8 koncerti un 5 izstādes), kā arī tika iegādāti 3 čelli, 2 klavieres, 1 basa 

kokle, 1 bungu trenažieris, 1 flauta, 2 ģitāras, 2 klarnetes, sietspiede, papšķēre, baleta grīda un 3 datori. 

Ādažu Bērnu un jaunatnes skolā darbojās 40 mācību treniņu grupas (2018. g. 36 grupas) 9 sporta 

nodaļās (džudo, peldēšana, orientēšanās sports, volejbols, basketbols, vieglatlētika, florbols, futbols, 

grieķu-romiešu cīņa). Skolas audzēkņi piedalījās 225 dažādās sacensībās (2018. g. 115 sacensībās) un otro 

gadu pēc kārtas patstāvīgi organizēja starptautisku džudo turnīru „Zelta rudens” ar vairāk kā 400 

dalībniekiem no 4 valstīm. Skolu absolvēja 76 audzēkņi (2018. g. 29 audzēkņi).  

Sports 

Novadā notika 21 sacensība dažādos sporta 

veidos, t.sk. 1 starptautiskas, 2 republikas nozīmes un 

18 vietējas sacensības. Dome piešķīra 4600 eiro 

līdzfinansējumu biedrībām un komandām 10 sporta 

sacensību rīkošanai novadā, kā arī 7400 eiro biedrībām (2) un  sportistiem (26) dalībai sporta sacensībās 

(2018. g. attiecīgi 3950 un 6290 eiro). 

Novada pasākumā “Sporta laureāts” tika apbalvoti 115 sportisti, kopā par 9121 eiro (2018. g. attiecīgi 

103 sportisti un 12 110 eiro). 

17 
sporta biedrības

6 
komandas

21
sacensība
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2019. gadā dome veltīja uzmanību Ādažu vidusskolas stadiona uzturēšanas pilnveidei, veicot futbola 

laukuma zāliena atjaunošanu un uzstādot ekonomiskāku tā laistīšanas sistēmu. 

Kultūra 

 Nozīmīgākie pasākumi 2017. 2018. 2019. 

Kultūras pasākumu skaits 312 332 362 

Konferences, lekcijas 33 46 167 

Tradīciju pasākumi, svētki 18 12 13 

Pasākumi, koncerti bērniem 16 9 8 

Deju koncerti un konkursi 14 6 8 

Populārās mūzikas koncerti 14 9 4 

Mākslas izstādes 10 12 12 

Koru koncerti 8 8 8 

Izrādes bērniem 6 6 4 

Klasiskās mūzikas koncerti 4 2 2 

Latvijas teātru viesizrādes 4 7 2 

Kultūras pasākumus novadā apmeklēja aptuveni 90 000 skatītāji. Īpaši vērienīgi bija pašvaldības rīkots 

pasākums “Gaujas svētki Ādažos”, ko apmeklēja aptuveni 30 000 skatītāji un pasākums izraisīja plašu 

rezonansi Latvijā.  

Amatiermākslas kolektīvi piedalījās 63 pasākumos ārpus novada un sniedza koncertus lielākajos 

pasākumos, piemēram, Inčukalna novada 10. Dziesmu un deju svētkos, festivālā „Soļi smiltīs Jūrmalā“ un 

E.Melngaiļa svētkos Rīgā. Amatiermākslas 7 kolektīvi piedalījās festivālos un koncertos ārpus Latvijas. 

Būtiski uzlabojumi tika veikti skaņas kvalitātes nodrošināšanai Ādažu Kultūras centra Skatītāju zālē - 

tika iegādāta apskaņošanas sistēma 20 000 eiro vērtībā.  

Novada iedzīvotāju vēsturiskās apziņas un patriotisma stiprināšanai dome finansēja grāmatas „ĀDAŽI. 

Pagātnes dialogs ar tagadni“ sagatavošanu un tās 2000 eksemplāru izdošanu 19 802 eiro apmērā. Latvijas 

Nacionālā bibliotēka atzinīgi novērtēja grāmatu, kā bibliogrāfisku vērtību, un 6 tās eksemplārus iekļāva 

starptautiskajā grāmatu apmaiņas fondā. 

Ādažu bibliotēka iegādājas 467 izdevumus, (tikpat, 

cik 2018. g.). Grāmatu iegādei tika izlietoti 4492 eiro un 

periodikas iegādei 1795 eiro (2018. g. attiecīgi 4241 un 

1674 eiro). 

Bibliotēka piesaistīja 129 jaunus lietotājus (no tiem 

89 bērnus) un kopējais apmeklējumu skaits palielinājās 

par 8,2  %. Būtiski palielinājās bibliotēkas elektronisko 

pakalpojumu saņemšanas reižu skaits - no 2590 reizēm 

2018. gadā līdz 4651 reizēm 2019. gadā. 

Bibliotēkas krājuma komplektēšanas pamatā ir domes piešķirtais finansējums, Salaspils novada domes 

atbalsts  (LNB Bērnu žūrijas grāmatām piešķirti 237 eiro), kā arī 1444 grāmatu dāvinājumi no personām. 

Bibliotēka aktīvi izmantoja starpbibliotēku abonementa iespējas, pasūtot izdevumus no Pierīgas 

reģiona bibliotēkām. Kopā sniegti 133 pakalpojumi un uz citām bibliotēkām nosūti 82 krājumi. 

Bibliotēka kļuvusi par iedzīvotājiem nozīmīgu sociālās saskarsmes vietu, kurā tiek rīkoti daudzveidīgi 

sarīkojumi un izstādes, kā arī bērnu rīcībā ir komfortabli aprīkota telpa brīvai, aktīvai un izzinošai laika 

pavadīšanai, netraucējot apmeklētājus. Bibliotēka rīkoja tikšanos ar rakstnieci I.Baueri,  ornitalogu D.Boiko, 

igauņu dzejnieku un tulkotāju Contru (Margus Konnula), u.c. Sadarbībā ar Ādažu PII bibliotēkas 

mazākajiem apmeklētājiem notika teātra izrādes “Velnēna pārvērtības” un “Pirmais bibliotēkas 

• 21744 izdevumiFONDI

• 1710    lietotājs

• 21197  apmeklējumi
KLIENTI

• 106 izstādes

• 21 sarīkojums
PASĀKUMI
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apmeklējums”. Bibliotēka aktīvi iesaistījās projektos “Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija 2019”, “Ziemeļvalstu 

Literatūras nedēļa - Svētki Ziemeļvalstīs”, “Nacionālā Skaļās lasīšanas sacensība”, un “Līgatnes papīra” 

makulatūras vākšanas konkursā, savācot 1300 kg makulatūras. Bibliotēkā notika vairākas ceļojošās izstādes 

- “Ainavu dārgumi vakar, šodien, rīt”, ”Ieskats Dziesmu svētku vēsturē”, kolekcionāra  R.Kulpes 

privātkolekcija “Nauda Latvijā un pasaulē”, u.c. 

Sociālā palīdzība 

Dome sniedza pabalstu garantēto minimālo 

ienākumu nodrošināšanai (GMI), dzīvokļa pabalstiem un 

pabalstiem ārkārtas situācijā. GMI pabalsts 53 eiro 

mēnesī piešķirts 7 personām.  

Trūcīgās personas saņēma dzīvokļa pabalstu 

komunālajiem maksājumiem vai malkas iegādei 360 eiro 

gadā, bet ģimenes ar bērniem, maznodrošināti invalīdi 

un pensionāri - 270 eiro gadā (abos gadījumos tikpat, 

cik pirms gada). Pabalstam tika izlietoti 18 420 eiro (par 

9783 eiro mazāk, nekā 2018. g.). Pabalsti ārkārtas 

situācijās netika pieprasīti. 

Atbalsta centrā darbojās pensionāru biedrība, 

jaunieši ar īpašām vajadzībām un no riska ģimenēm, kā 

arī politiski represēto personu klubs. Vidēji dienā to 

apmeklēja 20 cilvēki. Ļoti pieprasīta bija iespēja 

mazgāties dušā (izmantots 720 reizes) un mazgāt veļu 

(izmantots 698 reizes). Atbalsta centrs abonēja 10 preses izdevumus un nodrošināja interneta pieslēgumu. 

Iedzīvotāji ziedoja apģērbu, apavus, un citas mantas, ko saņēma 220 personas (par 100 mazāk, nekā 

2018. g.). Ziemassvētku labdarības akcijā sarūpētas 190 pārtikas pakas un 100 saldumu paciņas. Ar Eiropas 

Atbalsta fonda starpniecību trūcīgām personām izsniegti 508 pārtikas komplekti (2018. g. 331 komplekts).  

Bāriņtiesas pakalpojumi 

2019. gadā bērni netika ievietoti sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, 

un bāriņtiesa nepieņēma lēmumus par bērnu 

aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem.  

Ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē tika 

turpināta 2  bērniem.   

 2017. 2018. 2019. 

Bāriņtiesas sēdes 28 48 43 

Tiesas sēdes  54 72 33 

Ģimeņu pārbaudes 65 84 98 

Notariāli apliecinājumi 145 329 89 

Saņemti iesniegumi 32 64 84 

Sabiedriskā kārtība un drošība 

Drošību novadā nodrošināja 20 

pašvaldības policijas darbinieki, kas strādāja 

maiņu režīmā, garantējot policijas darbinieku 

darbu un pieejamību 24 stundas diennaktī. 

Visbiežāk konstatētie pārkāpumi bija 

saistīti ar ceļu satiksmes noteikumu 

pārkāpumiem, kā sadzīves konfliktsituācijām. 

Saņemtās informācijas pieaugums 38 % 

apmērā liecina par iedzīvotāju uzticību 

pašvaldības policijai. 

 2017. 2018. 2019. 

Ierašanās notikuma vietā 2688 3246 4306 

Administratīvie protokoli 382 422 347 

Administratīvi lēmumi  - 465 511 

Dzīvnieku notveršana 122 107 69 

Palīdzība personām 104 83 111 

Aizturētas personas 78 39 21 

Palīdzība institūcijām 123 39 32 

Sociālais

dienests
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Administratīvo pārkāpumu protokolu-lēmumu lielais skaits bija saistīts ar ceļa zīmju skaita objektīvu 

palielināšanu. Uz policiju uzaicināto personu skaita pieaugums saistīts ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumu pastiprinātu kontroli un videonovērošanas sistēmas paplašināšanu. 

Novada izglītības iestādēs notika 9 lekcijas par drošības jautājumiem.  

Auto stāvēšanas noteikumu iespējamo pārkāpumu novēršanas nolūkā autovadītājiem tika izsniegtas 

3000 laika norādes “pulkstenīši”. 

Domes Administratīvā komisija izskatīja 401 protokolu (2018. g. 376 protokoli) un piemēroja naudas 

sodus kopā par 26 544 eiro (2018. g. 27 795 eiro). Būtiskākie pārkāpumi bija zāles nepļaušana (82), 

atkritumu novietošana neparedzētās vietās (68), mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana (33) un 

dzīvošana bez reģistrētas dzīves vietas (21). 

Tiesvedība, iepirkumi, līgumi, ceremonijas 

Gada laikā noslēdzās 1 tiesvedība, kur 

tiesa atstāja spēkā apstrīdēto domes 

lēmumu. Dome arī bija iesaistīta 7 

tiesvedībās, kas turpināsies 2020. gadā. 

Izsūtot pirmstiesas brīdinājumus dome 

bez  tiesas starpniecības atguva lielāko daļu 

no nomas maksas parādiem (5619 no 5713 

eiro), un no vecāku līdzfinansējuma maksas 

parādiem (333 no 456 eiro).  

Domes rīkotie 2 iepirkumi tika pārsūdzēti 

Iepirkuma uzraudzības birojam. Viens no 

tiem tika atcelts, bet otrs - atstāts spēkā.  

Dzimtsarakstu pakalpojumu jomā tika novērots, ka 42 laulību gadījumos kādam no jaunlaulātajiem 

deklarētā dzīvesvieta bija citā novadā, bet 8 pāri laulību reģistrēja ar ārzemnieku.  

Pašvaldība sarūpēja un pasniedza jaundzimušajiem bērniem 110 dāvanas, kopā par 1129 eiro. 

Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments 2019.gada martā pārbaudīja Dzimtsarakstu nodaļas 

darbu tiesību aktu ievērošanā un sniedza uzziņu, ka nodaļas darbs kopumā vērtējams labi. 

Citi būtiski notikumi un informācija 

Saskaņā ar atkritumu apsaimniekotāja SIA “Eco Baltia vide” pārskatu par 2019. gadu, atkritumu vākšana 

un šķirošana novadā notiek ļoti apzinīgi. No novada mājsaimniecībām un publiskās teritorijas tika izvesti 

sadzīves atkritumi 5 927 tonnas, vieglais iepakojums 271 tonna, lielgabarīta atkritumi 99 tonnas, bioloģiski 

noārdāmie atkritumi 36 tonnas, stikls 26 tonnas (t.sk. pašvaldības stikla savākšanas akcijas “Stikla šķiratlons” 

ietvaros no mājsaimniecībām tika savāktas 2,16 tonnas stikla taras), un būvgruži 22 tonnas. 

Domes līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un 

tām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai tika pieprasīts tikai 808 eiro apmērā (2018. g. 3355 eiro). 

Dome pieņēma saistošos noteikumus, nosakot koku ciršanas kārtību novada ciemu teritorijās. 

Dome uzsāka adresācijas sistēmas pārkārtošanu novadā, piesaistot to ielu tīklam. 

Dome ierosināja un VAS “Latvijas Pasts” ieviesa atsevišķu pasta indeksu Garkalnes ciemam, tādejādi 

novēršot ilgstošus pasta piegādes pārpratumus, jo Garkalnes ciems Ādažu novadā bieži tika uztverts, kā 

Garkalnes novada teritoriālā vienība.  

Ādažu uzņēmēju biedrība 47 jauniešiem sarūpēja algotu darbu vasarā, savukārt Nodarbinātības valsts 

aģentūra un dome atbalstīja 19 jauniešu darbu pašvaldības iestādēs. 

2019.gads bija neveiksmīgs zivju audzēšanai, tāpēc netika veikta zivju ielaišana novada upēs un ezeros. 

 2017. 2018. 2019. 

Iepirkumi 134 128 175 

Atklātie konkursi 6 6 21 

Cenu aptaujas 53 40 67 

Noslēgti līgumi 1048 901 1015 

Publiski pasākumi 15 17 28 

Tirdzniecības atļaujas 134 66 74 

Laulību reģistrācija 123 111 89 

Šķirtas laulības 24 32 46 

Miršanas reģistrācija 189 237 210 

Apbedījumi Baltezera kapos 129 152 119 
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Ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.11.2019. lēmumu Nr. 169 “Par sabiedrības ar 

ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem” tika apstiprināti 

pakalpojumu tarifi ūdensapgādei 0,94 eiro /m3 (bez PVN) un kanalizācijas pakalpojumiem 1,50 eiro /m3 

(bez PVN). Tarifs stājās spēkā 01.01.2020. 

Pašvaldība piedalījās VARAM konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019” un ieguva naudas 

balvu 15 000 eiro apmērā, ko 2020. gadā paredzēts izlietot bērnu rotaļu laukuma ierīkošanai. 

Pirmo reizi valstī tika pasniegtas Latvijas Ainavu arhitektūras balvas. Starptautiska žūrija vērtēja 38 

laureātu pretendentus un kategorijā “Inženierbūvju dizains” balvu piešķīra Ādažu novada domes projektam 

“Gaujas ielas Ādažos pārbūve”. 

Ar pašvaldības Goda rakstu tika apbalvoti 10 iedzīvotāji, ar balvu “Gada Ādažnieks” tika apbalvoti 7 

iedzīvotāji, un ar augstāko apbalvojumu “Goda Ādažnieks” tika apbalvots ilggadējs Ādažu novada 

pašvaldības vadītājs Normunds Breidaks (pēc nāves). 

Veiktie un pasūtītie pētījumi 

2019.gadā pētījumi netika veikti un netika pasūtīti. 

Teritorijas attīstības plāna īstenošana 
 2017. 2018. 2019. 

Akceptēti būvprojekti 111 115 122 

Izdotas būvatļaujas 147 131 130 

Atzinumi par būvju pārbaudi 634 597 762 

Ekspluatācijā pieņemtas būves 138 109 79 

Vizuālās reklāmu projekti 93 75 60 

Apliecinājuma kartes 72 72 103 

Paskaidrojuma raksti  62 105 131 

Apstiprināti lokālplānojumi 6 0 0 

Uzsākti detālplānojumi 2 13 4 

Apstiprināti detālplānojumi 2 1 5 

Koku ciršanas atļaujas 73 64 52 

Patvaļīgas būvniecības lietas 15 7 10 

Uzsākti zemes ierīcības projekti 23 28 33 

Pabeigti zemes ierīcības projekti 21 28 40 

Adreses maiņa adresācijas objektiem  0 442 2011 

Nozīmīgākie objekti, kas tika nodoti ekspluatācijā, bija Ādažu vidusskolas sākumskolas ēka un Attekas 

ielas pagarinājums. 

Sadarbības un ārvalstu ieguldījumu programmu ietvaros īstenotie projekti 

Pabeigtie projekti ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā.   2019.gadā nebija pabeidzamu projektu. 

Uzsāktie projekti ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā  

Turpinājās projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā”. ESF 

finansējums 111 981 eiro. Notika 122 nodarbības grupās, kurās kopā piedalījās aptuveni 1300 iedzīvotāji. 

Turpinājās projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas 

pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”. ERAF līdzfinansējums 1 298 256 eiro. 
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Tika izvēlēts būvdarbu veicējs Ataru un Briljantu ceļu pārbūvei, kā arī lietus ūdens kanalizācijas, 

apgaismojuma, ūdensapgādes tīklu un 2 kanalizācijas sūkņu staciju būvniecībai. 

Turpinājās projekts “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” veicot 

sākumskolas ēkas būvniecību 800 skolēniem. Ekspluatācijā pieņemtas mācību klases un sporta zāle. 

Projekta izmaksas 18 745 111 eiro (t.sk., ERAF finansējums 2 564 482 eiro, valsts dotācija 1 898 443 eiro). 

Turpinājās projekts “Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana” ēkas 

fasādes vienkāršotai atjaunošanai. Būvdarbi izpildīti par 87 %. Projekta izmaksas 1 147 162 eiro (t.sk., ERAF 

finansējums 451 000 eiro un valsts dotācija 71 770 eiro).  

Turpinājās projekts “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly”. Eiropas 

Komisijas finansējums 128 465 eiro. Projekts paredz izstrādāt ēku energoefektivitātes paaugstināšanas 

dokumentācijas standartus, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC). Tika parakstīts EPC 

līgums par Ādažu PII ēkas atjaunošanu. Projekta pilotēku sarakstā ir 2 daudzdzīvokļu mājas (Pirmā ielā 31 

un Pirmā ielā 35), kā arī PSIA “Ādažu slimnīca” ēka un Ādažu PII “Strautiņš” ēka.  

Turpinājās projekta “Dienas aprūpes centra pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un 

rehabilitācijas centra bērniem ar funkcionāla rakstura traucējumiem būvniecība Ādažu novadā” īstenošana. 

Plānots uzbūvēt Dienas aprūpes centru (28 pieaugušajiem) un Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centru 

(34 bērniem). ERAF finansējums 514 694 eiro. Noslēgta vienošanās ar CFLA par projekta īstenošanu un ar 

uzņēmumu  par projektēšanu, autoruzraudzību un būvniecību. Notika projekta 2. daļas sagatavošana, 

paredzot uzbūvēt piebūvi 10 pieaugušajiem. ERAF finansējums 307 382 eiro. 

Turpinājās projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”, veicot  

aizsargdambja un sūkņu stacijas pārbūvi, kopā par 603 376 eiro. Būvuzraudzības izmaksas 10 164 eiro. 

Autoruzraudzības izmaksas 2178 eiro. Kopā izlietoti 615 718 eiro. 

Uzsākta projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” II. daļas 

sagatavošana. ERAF finansējums 1 709 693 eiro. Plānots izbūvēt Gaujas aizsargdambi un krasta 

stiprinājumus no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam, sūkņu staciju un Kadagas ceļa posmu.  

Citi sadarbības projekti un konkursi 

Dome saņēma sadraudzības piedāvājumu no Dusheti pašvaldības (Gruzija), ko dome nostiprināja 

03.06.2019., noslēdzot attiecīgu līgumu. Pēc Dusheti pašvaldības ierosinājuma, dome 2019. gada rudenī 

nodibināja sadraudzības kontaktus ar Šaķu rajona pašvaldību (Lietuva). 

Dome sekmīgi realizēja Latvijas Pašvaldības savienības Austrumu partnerības projektu “Eiropas 

Vietējās solidaritātes dienas”, uzņemot Dusheti un Šaķu pašvaldību delegācijas 2019. gada novembrī un 

veicot iepazīstināšanu ar pašvaldības labo praksi ekonomikas, pārvaldes, kultūras un tūrisma jomā. 

Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursā “Sabiedrība ar dvēseli 2019” tika īstenoti 15 projekti. Domes 

finansējums bija 18 949 eiro, bet projekta realizētāju finansējums - 920 eiro. Tika labiekārtots sporta 

laukums Baltezerā, izveidota siltumnīca pie ĀBVS, labiekārtots Garkalnes ciema atpūtas centrs, izveidota 

gājēju taciņa pie Gaujas ielas 25, izveidots 1 bērnu rotaļu laukums Ataros, labiekārtoti 2 bērnu rotaļu 

laukumi pie Kadagas PII un Alderos, uzšūti skatuves tērpi4 kolektīviem, organizēti 2 tematiski pasākumi, kā 

arī veikts kāpņu telpas remonts un ārdurvju nomaiņa 2 daudzdzīvokļu mājās.  

Ādažu novada jauno uzņēmēju konkursa rezultātā tika uzsākta vizāžista pakalpojumu un krāsu kolorīta 

noteikšana, meistarklašu un apmācību vadība. Kopējais finansējums bija 2040 eiro, t.sk. domes finansējums 

1790 eiro. 

Konkursā "Sakopta vide" piedalījās 4 īpašumi un 1 daudzdzīvokļu māja. 

Konkursā par Ziemassvētku labāko noformējumu piedalījās 6 privātmājas un privātās izglītības iestādes 

“Patnis” un “Pasaku valstība”. 

Dome organizēja konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” pašvaldības mēroga 10 gadu jubilejas pasākumu.  
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Pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 

Nr.p.k. Rādītāji 
Budžeta izpilde (eiro) 

2018. 2019. 2020. (plāns) 

1. IEŅĒMUMI 19 467 385 19 746 533 21 368 352 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 12 025 301 11 763 028 13 360 069 

1.2. Nenodokļu ieņēmumi  372 970 117 456 57 456 

1.3. Pašu ieņēmumi 597 939 510 000 560 800 

1.4. Transferti 6 471 175 7 356 049 7 390 027 

2. IZDEVUMI 25 505 520 28 713 078 29 375 768 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā), t.sk.: 14 096 469 15 528 978 18 228 616 

2.1.1. kārtējie izdevumi 11 938 138 13 862 681 16 471 960 

2.1.2. procentu izdevumi 0 70 539 101 883 

2.1.3. dotācijas un sociālie pabalsti 208 740 297 549 287 635 

2.1.4. uzturēšanas izdevumu transferti 1 949 591 1 298 209 1 367 138 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 11 409 051 13 184 100 11 147 152 

3. FINANSĒŠANA    

3.1. Līdzekļu atlikums gada sākumā 2 223 679 2 479 668 3 836 609 

3.2. Saņemtie aizņēmumi 7 274 895 8 052 296 5 706 397 

3.3. Ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā 68 395 0 0 

3.4. Kredītu atmaksa 911 727 1 493 720 1 486 694 

3.5. Līdzekļu atlikums gada beigās 2 479 668 71 699 48 896 

Ieņēmumi bija 20 608 364 eiro (par 

1 140 979 eiro (5,9 %) vairāk, nekā 2018. g.). 

Ieņēmumus veidoja galvenokārt nodokļi 

(13 066 752 eiro), transferti (6 598 874 eiro), 

maksas pakalpojumi (729 798 eiro), kā arī 

nenodokļu ieņēmumi (212 940 eiro). 

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

ieņēmumi bija 11 528 665 eiro, t.i., 56 % no 

pamatbudžeta ieņēmumiem (par 1 057 783 

eiro vairāk, nekā 2018. g.).  

57%
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Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi bija 1 508 939 eiro, t.i., 7 % no visiem domes ieņēmumiem 

(par 16 892 eiro mazāk, nekā 2018. g.). 

Liels ieņēmumu postenis bija mērķdotācijas un valsts budžeta transferti 6 598 873 eiro (ieskaitot 

pašvaldību savstarpējo norēķinu ieņēmumus). Lielāko daļu no tiem veidoja Eiropas struktūrfondu 

līdzfinansējumi investīciju projektiem 2 643 738 eiro un atalgojums domes izglītības iestāžu pedagogiem 

2 788 092 eiro. 

Budžeta izpildes gaitā ieņēmumu sadaļā bija līdzekļu pieaugums, jo gada laikā transferti tika precizēti 

atbilstoši faktiskajai situācijai, pieauga domes iestāžu ieņēmumi (bija lielāks pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieprasījums, nekā plānots) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpilde bija par 1 329 392 eiro 

lielāka par sākotnējo prognozi. 

Izdevumi bija 24 091 111 eiro (t.sk. 

iemaksas pašvaldību finanšu 

izlīdzināšanas fondā 1 036 100 eiro). 

Izdevumi 2019. gadā bija par 

1 414 409 eiro (par 6 %) mazāk, nekā 

2018. gadā.  

Uzturēšanas izdevumi bija 14 471 

564 eiro (par 375 095 eiro (3 %) 

vairāk, nekā 2018. g.). To lielāko daļu 

veidoja izdevumi izglītībai (8 330 848 

eiro). 

Kopējo izdevumu pieauguma 

galvenie iemesli bija Ādažu sākumskolas ēkas būvniecība (izlietojot tam 7 129 988 eiro), Ādažu pirmsskolas 

izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi (931 594 eiro apmērā), un plūdu risku 

novēršanas projekta realizācija (izlietojot tam 687 765 eiro). 

Budžeta izpilde nenotika atbilstoši plānam, jo vairāki investīciju projekti notika lēnāk, nekā prognozēts. 

Speciālā budžeta līdzekļi 

Finanšu līdzekļu atlikums speciālajā budžetā 2019. gada 31. decembrī bija: 

 valsts autoceļu fonda programmas piešķirtie līdzekļi  - 95 461 eiro (2018. g. 82 027 eiro) 

 dabas resursu nodokļa līdzekļi     - 115 870 eiro (2018. g. nebija) 

 ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi    - 300 eiro (2018. g. nebija) 

Ziedojumi un dāvinājumi 

Pašvaldība saņēma mantas ziedojumus 76 779 eiro, un naudas ziedojumus 300 eiro kopsummā.  

Dāvinājumā pašvaldība saņēma 2 izbūvētas ielas (Vainagu ielu A un Gredzenu ielu) un zemi zem 3 

ielām (Mazstapriņu iela, Lazdu iela 18A un Gaujas iela D). 

Valsts aizņēmumu izlietojums 

Tika veikta aizņēmumu pamatsummu atmaksa valsts pamatbudžetā 1 376 927 eiro. 

Domes aizņēmumu pārskats (eiro) 

Nr. Aizņēmumu mērķi Saņemts 
Apmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa 

Atlikums 

01.01.2019. 

1. Stabilizācijas aizdevums (1.K 2.P) 2011. 2036. 2 099 988 1 686 634 

2. Stabilizācijas aizdevums (1.K 3.P)         2011. 2031. 6 628 760 4 711 184 

65%
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3. Stabilizācijas aizdevums (2.K 1.P)          2012. 2032. 871 076 639 883 

4. Stabilizācijas aizdevums (2.K 2.P)         2013. 2023. 520 922 231 528 

5. Sākumskolas būvprojekts un autoruzraudzība 2016. 2021. 341 860  164 592 

6. Gaujas ielas A rekonstrukcija, 1.–3. kārta 2017. 2032. 1 925 611 1 660 050 

7. Lietus kanalizācijas tīkla izbūve Gaujas ielā A 2017. 2032. 154 450 133 518 

8. Ādažu PII energoefektivitātes pasākumi 2017. 2022. 20 933 11 630 

9. Ādažu vidusskolas remontdarbi 2017. 2023. 134 893 89 936 

10. Sākumskolas ēkas būvekspertīze 2017. 2022. 32 850 20 075 

11. Gaujas dambja 1. kārtas būvprojekta izstrāde 2017. 2022. 109 384 68 651 

12. Sākumskolas būvdarbi 2018. 2048. 11 123 368 10 791 159 

13. Attekas ielas pagarinājuma izbūve 2018. 2033. 1 174 140 1 113 420 

14. Muižas ielas pārbūve 2018. 2028. 389 405 340 950 

15. Ādažu PII energoefektivitātes paaugstināšana 2019. 2034. 531 484 519 616 

16. Novērst plūdu risku apdraudējumu (pirmā daļa) 2019. 2034. 1 320 274 157 328 

   KOPĀ: 27 379 398 22 340 154 

Kapitāla vērtība 

Ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā bija 547 215 eiro. 

Pašvaldības kapitālsabiedrību un radniecīgo kapitālsabiedrību 2019.gada saimnieciskās darbības rezultātā: 

 SIA “Ādažu Namsaimnieks” zaudējumi 66 557 eiro (2018. g. peļņa 1719 eiro); 

 SIA “Ādažu slimnīca” peļņa 95 314 eiro (2018. g. peļņa 61 213 eiro); 

 SIA „Ādažu Ūdens” zaudējumi 123 641 eiro (2018. g. zaudējumi 92 317 eiro); 

 SIA „Garkalnes Ūdens” peļņa 79 920 eiro (2018. g. zaudējumi 24 438 eiro); 

 SIA “Jaunā skola” zaudējumi 13 429 eiro (2018. g. zaudējumi 13 060 eiro). 

Kapitālsabiedrību darbības finanšu rezultātā domes ieguldījumu kopējā vērtība samazinājās tajās SIA, kas 

strādāja ar zaudējumiem. 

Domes līdzdalība PAŠVALDĪBAS uzņēmumu kapitālā (eiro) 

Kapitālsabiedrības 
Ieguldījums   

uz 01.01.2019. 

Izmaiņas          

(„+” vai „–”) 

Ieguldījums      

uz 31.12.2019. 
% no kopapjoma 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 388 586 59 779 448 365 100 % 

PSIA „Ādažu slimnīca” 268 712 - 225 419 494 131 100 % 

SIA „Ādažu Ūdens” 2 879 539 586 214 3 465 753 100 % 

Domes līdzdalība RADNIECĪGO uzņēmumu kapitālā (eiro) 

Kapitālsabiedrības 
Ieguldījums   

uz 01.01.2019. 

Izmaiņas          

(„+” vai „–”) 

Ieguldījums     

uz 31.12.2019. 
% no kopapjoma 

SIA „Jaunā skola” 222 221 - 13 477 208 744 21.08 % 

SIA „Garkalnes ūdens” 470 013 79 920 549 933 19.77 % 
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Dome veica tikai vienu būtisku pašvaldības ieguldījumu tās kapitālsabiedrībās, t.i., mantisku 

ieguldījumu SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā 547 215 eiro vērtībā (projekta “Muižas ielas industriālās 

teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai 

Ādažu novadā” rezultātā izbūvētie ūdenssaimniecības tīkli) saskaņā ar domes 26.03.2019. lēmumu Nr.53 

“Par SIA "Ādažu Ūdens" pamatkapitāla palielināšanu”. 

Pašvaldības īpašumu novērtējums 

Domei pieder 461 zemes vienība  (2018. g. 421 

vienības), ar kopējo platību 531.50 ha (2018. g. 311.35 

ha), piekrīt zemes vienības 134.79 ha platībā (2018. g. 

359.57 ha platībā), un valdījumā ir publiskie ūdeņi un 

zeme zem tiem 1115.61 ha platībā (Lilastes ezers, 

Dūņezers, Mazais Baltezers, Lielais Baltezers un upe 

Gauja).  

Pēc Valsts Zemes dienesta datiem, domes īpašumā un valdījumā esošās zemes kopējā platība ir 

1781.90 ha (2018. g. 1782.92 ha).  

Pēc Valsts Meža dienesta datiem, domes meža zemju kopējā platība ir 219.46 ha (2018. g. 226.21 ha), 

ar mežaudžu bilances vērtību 287 398 eiro (2018. g. 284 685 eiro). Inventarizācijas rezultātā uzskaitē tika 

iekļautas mežaudzes 6,76 ha platībā (2018. g. 8,32 ha platībā) 8 497 euro vērtībā (2018. g. 17 048 eiro). 

Domei pieder 38 dzīvokļi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un 1 dzīvojamās mājas domājamās daļas. 

Gada laikā Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda tika reģistrēti 37 īpašumi (2018. g. 66 īpašumi). 

Darījumi ar pašvaldības īpašumiem un mantu 

2019. gadā dome veica vairākus nozīmīgus darījumus un darbības ar pašvaldības īpašumu: 

 nodota ekspluatācijā Ādažu sākumskolas ēka; 

 no zembilances ņemtas uzskaitē 6 ūdenskrātuves (Lilastes ezers, Dūņezers, upe Gauja, Mazais 

Baltezers, Lielais Baltezers, Persala);  

 nodota ekspluatācijā Attekas ielas turpinājuma daļa, Muižas iela un Vārpu iela;  

 ūdenssaimniecības tīkli Muižas ielā 547 215 eiro vērtībā ieguldīti SIA “Ādažu Ūdens” pamatkapitālā;  

 juridiska persona nodeva domei bez atlīdzības transportbūvi ar inženierbūvēm - Laimas ielu;  

 juridiska persona dāvāja domei 2 transportbūves (Gredzenu iela A un Vainagu iela A);  

 fiziska persona dāvāja domei 3 zemes gabalus (Mazstapriņu iela, Lazdu iela 18A un Gaujas iela D); 

 apmaiņas rezultātā dome ieguva 2 zemes gabalus (“Mežavēja iela” un "Mežavēja iela A");  

 izsolē tika pārdoti 3 zemes gabali (0.4733 ha, 0.8371 ha un 0.1652 ha platībā), kopā iekasējot par 

tiem 98 347 eiro;  

 izsolē tika pārdoti kokmateriāli (2044 m3 apjomā), kopā iekasējot par tiem 64 250 eiro; 

 tika iznomāti 2 zemes gabali (Attekas iela 43 un Attekas iela 45). 

Finanšu saistības 

Saskaņā ar aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 

(2.pielikums) domei 2020. gadā jāatmaksā valstij 

aizņēmumu pamatsumma 1 486 694 eiro. 

Pašvaldības īpašumu vērtība (eiro)

2017.gadā

38 680 030

2018.gadā

49 530 647

2019.gadā

57 504 912

2018.g.
dome aizņēmās EUR

7 274 895

2019.g.
dome aizņēmās EUR

6 216 614

2020.g.
dome aizņemsies EUR

5 706 694



Ādažu novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats 

 
 

20 

2020. gadā dome paredz aizņemties Valsts kasē 

kopā 5 706 397 eiro šādu pasākumu apmaksai: 

 sākumsskolas ēkas būvniecībai   - 3 026 825 

 Ataru ceļa pārbūvei                    - 1 261 477 

 pretplūdu projektam                   - 1 162 946 

 Deinstitucionalizācijas projektam - 192 466 

 Ādažu vidusskolas remontam      - 50 815 

 Ādažu PII “Strautiņš” siltināšanai   - 11 868 

 

Domes lēmums par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu 

Ar domes 26.04.2020. lēmumu Nr.115 “Par Ādažu novada pašvaldības 2019. gada pārskata 

apstiprināšanu” tika apstiprināts pašvaldības 2019. gada finanšu un budžeta izpildes pārskats pēc naudas 

plūsmas principa, kā arī Vadības ziņojums par pašvaldības 2019. gada finanšu un budžeta izpildes pārskatu.  

Zvērināta revidenta atzinums 

SIA „Auditorfirma Padoms” savā 18.05.2020. neatkarīgu revidentu ziņojumā Nr. 9/2019 sniedza 

atzinumu par to, ka Ādažu pašvaldības finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par tās 

finansiālo stāvokli 2019. gada 31. decembrī, tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu, saskaņā ar 

Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada pārskata sagatavošanas kārtība”.  

Revidents apliecināja, ka Vadības ziņojumā sniegtā informācija atbilst finanšu pārskatam, un Vadības 

ziņojums ir sagatavots saskaņā ar Ministru Kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 344 „Gada 

pārskata sagatavošanas kārtība” prasībām. 

  

2018.g.
dome atmaksāja EUR

911 727

2019.g.
dome atmaksāja EUR

1 376 926

2020.g.
dome atmaksās EUR

1 486 694
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Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības pilnveidošanā 

Pašvaldība organizēja 5 publiskās apspriešanas par detālplānojuma projektiem nekustamajiem 

īpašumiem “Kanāla iela 25B” (Alderi), “Dzidrumu iela 11” (Stapriņi), Podnieku iela 6 (Ādaži), “Jaunceriņi” 

(Ādaži)  un “Mākoņi” (Ādaži). 

Sabiedrības informēšana un iespējas piedalīties lēmumu apspriešanā  

Iedzīvotāju informēšanai dome izmantoja informatīvo izdevumu “Ādažu Vēstis”, oficiālo tīmekļvietni 

www.adazi.lv (t.sk. iestāžu un kapitālsabiedrību tīmekļvietnes), sociālos tīklus un reģionālo televīziju: 

 informatīvais izdevums “Ādažu Vēstis” tika izdots 11 reizes, katrā metienā 4500 eks., ar pielikumiem; 

 domes tīmekļvietne tika apmeklēta 315 886 reizes (2018. g. 311 074 reizes); 

 domes profiliem sociālajos tīklos bija ap 6000 sekotāji (par 25 %, vairāk, nekā 2018. g.). 

 tika sagatavoti 20 audiovizuālie materiāli par novadu (2018. g. 18 materiāli), un 6 no tiem tika 

demonstrēti Vidzemes reģionālajā televīzijā (2018. g. 8 materiāli). 

Dome organizēja 10 sapulces ar iedzīvotājiem (2018. g. 6 sapulces): 

 par lokālplānojuma izstrādi teritorijai starp Gaujas, Lauku, Druvas ielām un Vējupi; 

 par nekustamā īpašuma “Līči” īpašuma attīstības ieceri; 

 par Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” siltināšanas procesu; 

 par pašvaldības rīkotā iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” nosacījumiem; 

 par Gaujas aizsargdambja būvniecību un Gaujas kreisā krasta nostiprinājumu būvprojektu; 

 par interešu izglītības piedāvājumu jauniešiem; 

 par cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā; 

 par daudzdzīvokļu visaptverošu ēku atjaunošanu. 

Notika pašvaldības 12 tikšanās ar uzņēmējiem par uzņēmējdarbības vides veicināšanu novadā.  

Iedzīvotāji piedalījās domes organizētos 9 konkursos, kā arī līdzdarbojās  7 komisijās un darba grupās 

- Administratīvajā komisijā (2), Iepirkumu komisijā (2), Vēlēšanu komisijā (6), Medību koordinācijas komisijā 

(2), konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” vērtēšanas komisijā (1), Apbalvošanas komisijā (1), Mežu un ūdenstilpju 

apsaimniekošanas komisijā (1). 

Iedzīvotāji ļoti reti piedalījās sabiedrībai brīvi pieejamās domes sēdēs. 

Sadarbība ar nevalstisko sektoru  

Dome epizodiski sadarbojas ar daudzām no novada 128 biedrībām, galvenokārt sporta un 

uzņēmējdarbības jomā, rīkojot kopīgus pasākumus un veicot informācijas apmaiņu. 

 

 

 

 

http://www.adazi.lv/
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2020.gada galvenie uzdevumi 

Pašvaldības galvenais uzdevums 2020. gadā ir organizēt uzsākto investīciju projektu sekmīgu izpildi, kā arī: 

 pabeigt Ādažu vidusskolas sākumskolas ēkas piebūves būvniecību un uzsākt tās ekspluatāciju;  

 uzsākt Mežaparka ielas pārbūvi (no Kadagas ceļa līdz kompleksam “Cits Mežaparks”); 

 veikt Kāpas ielas izbūvi (no Kadagas ceļa līdz lielgabarīta atkritumu laukumam); 

 veikt Gaujas kreisā krasta stiprināšanu pie sūkņu stacijas “Kārkli”; 

 pabeigt Ādažu PII “Strautiņš” ēkas siltināšanu; 

 uzsākt  Ataru ceļa rekonstrukciju (no Autoceļa A1 līdz “Briljantiem”); 

 uzsākt Dienas centra būvniecību; 

 organizēt radošās darbnīcas skolas vecuma bērniem vasaras brīvlaikā; 

 organizēt novada svētkus “Gaujas svētki Ādažos 2020”; 

 organizēt konkursus „Sabiedrība ar dvēseli” un “Jauno uzņēmēju konkurss 2020”; 

 atvērt pirmsskolas grupas Ādažu vidusskolā un uzņemt tajās 100 bērnus. 
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1. pielikums 

Ādažu novada pašvaldības 

2019. gada publiskajam pārskatam 

 

Ādažu novada pašvaldības organizatoriskā struktūra 

 

  



 

2. pielikums 

Ādažu novada pašvaldības 

2019. gada publiskajam pārskatam 

 

Pašvaldības finanšu saistības 

  

Līguma dat.
Līguma 

termiņš

 Līgumsumma 

EUR 
Veids Kopā 2020. gadā Kopā 2021. gadā Kopā 2022. gadā Kopā 2023. gadā Kopā 2024. gadā Kopā 2025. gadā

Kopā 2026. 

gadā

No 2027. - 

2048.
Kopsumma

1 Stabilizācijas aizdevums - 11.04.2011. 20.04.2036. 2 099 989        pamats. 97 945 97 945 97 945 97 946 97 947 97 947 97 947 1 001 013        

1.kārtas 2.posms % 5 127 4 830 4 532 4 234 3 936 3 639 30 068 30 431

2 Stabilizācijas aizdevums - 22.09.2011 20.12.2031. 6 628 760        pamats. 392 599 392 599 392 599 392 599 392 599 392 599 392 599 1 962 992        

 1.kārtas 3.posms % 19 080 17 490 15 900 14 310 12 720 11 130 85 861 39 751

3 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p. 06.07.2012 25.03.2032. 871 076           pamats. 53 324 53 324 53 324 53 324 53 324 53 324 53 324 266 618           

Kohēzijas projekts % 2 233 2 047 1 861 1 675 1 489 1 303 10 049 5 583

4 Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p. 26.11.2013 25.11.2023. 520 922           pamats. 57 882 57 882 57 882 57 882

Kohēzijas projekts II kārta % 843 632 421 211 0 0 0 0

5 Gaujas ielas rekonstrukcija 19.05.2017. 20.05.2032. 1 925 611        pamats. 132 804 132 804 132 804 132 804 132 804 132 804 132 804 730 422           

1.-3.kārta % 5 827 5 361 4 894 4 428 3 962 3 496 27 269 15 383

6 Gaujas ielas rekonstrukcijai 21.08.2017. 20.08.2032. 154 450           pamats. 10 472 10 472 10 472 10 472 10 472 10 472 10 472 60 214             

4.kārta % 469 432 395 358 322 285 2 233 1 268

7 Ādažu vidusskolas remonts 04.07.2017. 20.06.2023 134 893           pamats. 25 696 25 696 25 696 12 848

30.08.2017. 88'266+46'627 % 316 225 135 45

8.1. Jaunās skolas būvniecībai 25.10.2016. 20.10.2021. 330 753           pamats. 82 296 82 296

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība % 578 289

8.2. Jaunās skolas būvniecībai 31.08.2017. 20.08.2022. 32 850             pamats. 7 300 7 300 5 475

Ekspertīze % 70 45 19

8.3. Jaunās skolas būvniecībai 03.04.2018. 20.06.2048. 11 123 368      pamats. 0 395 996 395 996 395 996 395 996 395 996 395 996 8 747 392        

Būvniecība 1.,2.kārta % 39 043 39 043 37 653 36 263 34 873 33 483 32 093 644 770

8.4. Jaunās skolas būvniecībai Plānots 2019. 2039. 3 296 741        pamats. 409 318 169 429 169 429 169 429 169 429 169 429 169 429 1 870 847        

Būvniecība 3.kārta % 10 403 10 135 9 540 8 945 8 351 7 756 7 161 78 800

9 Muižas ielas rekonstrukcijai 10.10.2018. 20.09.2028. 388 133           pamats. 38 949 38 968 38 968 38 968 38 968 38 968 38 968 68 193             

% 1 197 1 060 923 786 650 513 376 2 633

10 Ataru ceļa rekonstrukcija Plānots 2020. 2035. 1 516 473        pamats. 99 046 99 046 99 046 99 046 99 046 99 046 922 196

% 5 323 5 323 4 975 4 628 4 280 3 932 3 585 25 895

507 940           

1 574 413

3 437 832

Aizdevuma mērķis

1 873 757        

5 328 706        

720 525           

292 265           

1 868 484        

150 155           

116 761           

248 465           

27 610             

12 262 045      
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11.1. SAM 4.2.2. ĀPII 08.06.2017. 20.06.2022. 20 933             pamats. 4 652 4 652 2 326

Projektēšana % 41 24 8

11.2. SAM 4.2.2. ĀPII 09.10.2019. 20.09.2034. 531 484           27 464 36 656 36 656 36 656 36 656 36 656 36 656 272 216           

Remontdarbi 1 824 1 727 1 599 1 470 1 341 1 213 1 084 6 688

12 LAD projekts Laveru ceļš 01.06.2018. 20.05.2020. 145 533           pamats.

%

13.1. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi 30.08.2017. 20.08.2022. 109 384           pamats. 24 964 24 964 18 723

Ādažu centra polderī, Ādažu novadā (I kārta-projektēšana) % 241 153 66

13.2. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi 22.11.2019. 20.11.2034. 1 320 274        pamats. 23 146 92 652 92 652 92 652 92 652 92 652 92 652 741 216

Ādažu centra polderī, Ādažu novadā % 4 634 4 553 4 228 3 903 3 577 3 252 2 927 18 212

14 Attekas ielas rekonstrukcija 12.09.2018. 20.09.2033. 1 174 140        pamats. 80 976 80 976 80 976 80 976 80 976 80 976 80 976 546 588

% 3 908 3 624 3 340 3 055 2 771 2 487 2 203 11 511

15 SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Plānots 2020. 20.08.2030. 206 641           pamats. 16 908 16 908 16 908 16 908 16 908 16 908 16 908 88 288

Dienas centrs % 548 666 607 547 488 429 369 1 240

16 Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai Plānots 2020. 20.08.2025. 50 815             pamats. 10 163 10 163 10 163 10 163 10 163 51 707

% 178 178 143 107 71 36 0 0

Kopā saistības: 1 588 577 1 928 566 1 829 279 1 783 635 1 706 771 1 700 892 1 823 055 18 160 361 13 893 792

Citas ilgtermiņa saistības.

Līguma dat.
Līguma 

termiņš

 Līgumsumma 

EUR 
Veids Kopā 2020. gadā Kopā 2021. gadā Kopā 2022. gadā Kopā 2023. gadā Kopā 2024. gadā Kopā 2025. gadā

Kopā 2026. 

gadā

No 2027. - 

2048.

1    Galvojums SIA "Ādažu ūdens" 03.2017. 03.2032 129 553           pamats. 8 936 8 936 8 936 8 636 8 636 8 636 8 636 63 771             

% 385 354 323 291 261 254 152 1 119

2 Līzings - jauna automašīna 02.01.2020. 30.12.2024. 44 681             pamats. 14 127 5 511 5 511 5 511 5 510 447

Volvo V60 %

Kopā saistības x 1 612 025 1 943 366 1 844 048 1 798 073 1 721 178 1 710 229 1 831 843 18 225 251

Saistību apmērs % no 

pamatbudžeta ieņēmumiem 12,3% 14,8% 14,0% 13,7% 13,1% 13,0% 13,9%

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību 

finanšu  izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā 13 147 104

Pamatsumma VK: 1 486 694 1 830 728 1 738 040 1 698 669 1 627 939 1 627 939 1 617 776 17 278 196

Procenti: 101 883 97 838 91 240 84 967 78 832 72 953 205 279 882 164

Galvojumi un citas ilgtermiņa saistības: 23 448 14 800 14 769 14 438 14 407 9 337 8 788 64 890

Kopā: 1 612 025 1 943 366 1 844 048 1 798 073 1 721 178 1 710 229 1 831 843 18 225 251

1 370 622

1 210 589        

212 260

Saistību mērķis

16 403             

537 500

145 713           

100 402           
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