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Ādažu novada domes priekšsēdētāja uzruna 
 

Godājamais lasītāj! 

Kā ik gadu ir pienācis laiks izvērtēt aizvadītajā gadā paveikto, tādēļ es vēlētos patiesi izteikt dziļu 
gandarījumu par to, ko Ādažu novada pašvaldība kopā ar Ādažu novada iedzīvotājiem spēja 
paveikt 2013.gadā. Visi mūsu kopīgie sasniegumi, paveiktie darbi un ieceres ir atspoguļoti Ādažu 
novada pašvaldības 2013.gada publiskajā pārskatā. 

Kā jau iepriekšējos divos gados Ādažu novadā arī 2013.gadā turpinājās finanšu stabilizācijas 
process. Vēlos īpaši atzīmēt, ka Finanšu ministrs Andris Vilks 2013.gada 21.martā apmeklēja 
pašvaldību un secināja, ka tās finanšu situācija ir būtiski uzlabojusies, pašvaldībai ir pietiekošs 
finansējums gan attīstībai, gan uzņemto saistību izpildei. Pašvaldības darbinieki, sadarbībā ar 
finanšu stabilizācijas uzraugu, ir paveikuši lielu darbu, lai nākotnē nepieļautu līdzīgu situāciju 
atkārtošanos. Ir sakārtots pašvaldības budžets un kļuvusi pārdomātāka pašvaldības politika 
vairākās novadam svarīgākajās jomās. Analizējot finanšu resursus, jāsecina, ka 2013.gadā pašu 
ieņēmumi bija par 7,1% lielāki, nekā 2012.gadā, tiesa arī pašvaldības izdevumi 2013.gadā 
pieauga par 1,4%, salīdzinot ar izdevumiem 2012.gadā. Gribu pievērst uzmanību, ka lielākais 
izdevumu postenis kārtējo gadu pēc kārtas ir izdevumi izglītībai un pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošanai – jomas, kas ir tik nozīmīgas un svarīgas novada iedzīvotājiem.  

Runājot par novada iedzīvotājiem, jāatzīmē, ka Ādažu novadā uz 2013.gada beigām bija 
deklarēti 10294 cilvēki. Kā liecina apkopotā informācija, iedzīvotāju skaits novada teritorijā 
pastāvīgi palielinās, kas, manuprāt, norāda uz mūsu novada pievilcību. Jau vairākus gadus pēc 
kārtas ir arī pozitīvs dabiskais pieaugums – 2013.gadā ir piedzimuši divreiz vairāk cilvēku (125), 
nekā miruši (60).  

Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem skaistāku un dzīvei labvēlīgu vidi, kā arī ņemot vērā līdz 
šīm veiksmīgo pieredzi Eiropas Savienības fondu līdzekļu apgūšanā, turpinājām īstenot 
projektus gan novada infrastruktūras sakārtošanai, gan novada uzņēmējdarbības atbalstam.  

Uzskatu, ka mums – domes deputātiem, domes Administrācijai, pašvaldību iestādēm un novada 
iedzīvotājiem – nopietni jāstrādā, lai tuvākajos gados nodrošinātu stabilu un ilgtspējīgu novada 
izaugsmi, kā arī izvairītos no nepārdomātiem, bet šķietami pievilcīgiem lēmumiem, kas var 
nodrošināt tik vien, kā īslaicīgus rezultātus. Jāplāno novada attīstības politika ilgtermiņā, rūpīgi 
pārdomājot un nosakot pragmatiskus un sasniedzamus mērķus. Esmu pārliecinājies, ka esam 
iemācījušies, ka varam sasniegt labus rezultātus, ja koncentrējam resursus, rīkojamies racionāli 
un esam gatavi pārmaiņām. Uzskatu, ka Ādažu novads ir gatavs tālākai izaugsmei, kas savukārt, 
nodrošinās arī novada iedzīvotāju labklājību. 

Atskatoties uz 2013.gadu un novērtējot padarīto, vēlos izteikt pateicību domes deputātiem, 
domes darbiniekiem, pašvaldības iestāžu darbiniekiem un novada iedzīvotājiem, kā arī novēlēt, 
lai mums arī turpmāk pietiktu spēka un vēlēšanās veidot labāku un attīstītāku novadu! 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs     Normunds Zviedris 
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1.zīm.   Iedzīvotāju skaits 

PAMATINFORMĀCIJA 

1.1. Novada vispārējs raksturojums 

Ādažu novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas centra, robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, 
Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadiem, kā arī ar Vangažu pilsētu. Teritorijas kopējā platība ir 
162,9 km2. 8 % novada teritorijas klāj meži ar daudziem ezeriem. Lielākie no tiem – Lielais un 
Mazais Baltezers, Dūņezers un Lilastes ezers. Ādažu novadam cauri tek viena no Latvijas 
skaistākajām upēm – Gauja. Lielu daļu novada teritorijas (6652 ha) aizņem Ādažu militārais 
poligons, kas atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā un tiek izmantota valsts aizsardzības 
vajadzībām. Novadu šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica. 

2013.gada beigās novadā bija deklarēti 10294 cilvēki. Pēc etniskās piederības 68 % iedzīvotāji 
ir latvieši. 66 % no iedzīvotājiem ir darbaspējas vecumā. 53 % no iedzīvotājiem ir sievietes. 
Novadā jau vairākus gadus pēc kārtas ir pozitīvs dabiskais pieaugums un 2013.gadā ir 
piedzimuši divreiz vairā cilvēku (125), nekā miruši (60). 
 

 

 
Novadā ir 12 ciemi. Lielākie no tiem ir Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne un Alderi. Ādažu ciems 
ir novada administratīvais centrs, tajā dzīvo 51 % no novada iedzīvotājiem. 

                2.zīm.  Ādažu novada ciemi 

Kopējais bezdarba līmenis jau ceturto gadu pēc 
kārtas pazeminās - 2013.gadā tas bija 3 % no 
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita (2012.g. – 
3,3 %, 2011.g. – 4,9 %). Gada nogalē reģistrēti 
200 bezdarbnieki (134 sievietes, 66 vīrieši (t.sk. 
22 invalīdi un 12 jaunieši)) - par 20 
bezdarbniekiem mazāk, kā 2012.gadā. 

Saskaņā ar LURSOFT datiem, 2013.gadā novadā 
bija reģistrēti un aktīvi darbojās 1055 uzņēmumi 
(gadu iepriekš – 944). Gada laikā izveidoti 111 
uzņēmumi, bet likvidēti – 16 uzņēmumi 
(2012.gadā – attiecīgi 133 un 21). 
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1.2. Pašvaldības statuss un organizācija 

Ādažu novada pašvaldība savu darbību organizē saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” un 
pašvaldības nolikumu. Novada dome pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo 
struktūru, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo 
iniciatīvu īstenošanu, kā arī par kārtību, kādā tā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes 
funkciju un uzdevumu izpildi. 

Pašvaldību vēlēšanās 2013.gadā Ādažu novada domē tika ievēlēti 15 deputāti: Māris 
Sprindžuks (domes priekšsēdētājs), Karina Tinamagomedova (atbrīvota domes priekšsēdētāja 
vietniece), Uģis Dambis (neatbrīvots domes priekšsēdētāja vietnieks), Pēteris Pultraks, Liāna 
Pumpure, Valērijs Bulāns, Pēteris Balzāns, Kerola Koziola, Jānis Ruks, Adrija Keiša, Edvīns Šēpers, 
Artis Brūvers, Ilze Pētersone, Juris Antonovs un Normunds Zviedris. 2014. gada 28. janvāra 
domes sēdē par priekšsēdētāju tika ievēlēts Normunds Zviedris. 

Lai organizētu pašvaldības darbu un izskatītu domes lēmumprojektus, domē ir izveidotas 4 
pastāvīgās komitejas: 

• Sociālo jautājumu komiteja, kas sastāv no 6 deputātiem; 

• Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja, kas sastāv no 6 deputātiem; 

• Attīstības komiteja, kas sastāv no 7 deputātiem; 

• Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja, kas sastāv no 14 deputātiem. 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai pašvaldībā darbojās 8 pastāvīgās komisijas: 

• Administratīvā komisija; 

• Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

• Iepirkumu komisija; 

• Vēlēšanu komisija; 

• Administratīvo aktu strīdus komisija; 

• Arhīva ekspertu komisija; 

• Nepilngadīgo lietu komisija; 

• Civilās aizsardzības komisija 

Domes darbību nodrošina domes priekšsēdētājs, divi priekšsēdētāja vietnieki un izpilddirektors, 
kā arī domes administrācijas darbinieki. Pašvaldības organizatorisko struktūru skatīt 
1.pielikumā.  

Domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. Gada laikā notika 19 domes sēdes, 48 
komiteju sēdes un 267 komisiju sēdes (t.sk. 148 Iepirkumu komisijas sēdes, 23 Administratīvās 
komisijas sēdes, 88 Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisijas sēdes, 8 Administratīvo aktu 
strīdus komisijas sēdes, u.c.). 

Domes padotībā ir šādas iestādes un struktūrvienības: 
1. Administrācija - nodrošina domes lēmumu izpildi, tās darba apkalpošanu, kā arī 

pašvaldības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem. 
2. Ādažu vidusskola - īsteno pamatizglītības un vidējās izglītības programmas. 
3. Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde - īsteno pirmsskolas izglītības programmas. 
4. Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde - īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 
5. Ādažu bibliotēka - veic iedzīvotāju bibliotekāro un bibliogrāfisko apkalpošanu. 
6. Ādažu Mākslas un mūzikas skola - īsteno attiecīgas izglītības programmas. 
7. Bāriņtiesa - veic bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesību aizsardzību. 
8. Sociālais dienests - darbojas kā sociālo pakalpojumu sniedzējs. 
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9. Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skola - īsteno sporta izglītības programmas.  
10. Ādažu Kultūras centrs - organizē iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanu. 
11. Ādažu Sporta centrs - vada sporta sekciju darbu un sportošanas iespējas iedzīvotājiem.  
12.    Dzimtsarakstu nodaļa - risina iedzīvotāju civiltiesiskā stāvokļa jautājumus. 
13.    Ādažu pašvaldības policija – nodrošina sabiedrisko kārtību. 

Domes pārraudzībā, kopā ar 13 citām pašvaldībām, atrodas iestāde „Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvalde”, kas nodarbojas ar pašvaldības izglītības iestāžu, kā arī kultūras un sporta 
aktivitāšu  koordināciju un metodisko vadību. 

Novadā darbojas 3 pašvaldības kapitālsabiedrības:  
• PSIA „Ādažu slimnīca” - sniedz iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus 

sekundārā un ambulatorā veselības aprūpē (poliklīnika, dienas stacionārs), kā arī 
primārajā veselības aprūpē; 

• SIA „Ādažu Namsaimnieks “ - sniedz pakalpojumus siltumapgādes jomā; 
• SIA „Ādažu Ūdens” - sniedz pakalpojumus ūdenssaimniecības jomā. 

Dome ir šādu kapitālsabiedrību līdzīpašnieks: 

• SIA „Garkalnes ūdens”; 

• SIA „Jaunā skola”. 

Dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos): 
• Biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība” (LPS); 
• Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā (LPS struktūrvienība); 
• Biedrībā „Septiņi soļi”; 
• Biedrībā „Gaujas Partnerība”. 

2013.gadā dome pārtrauca dalību biedrībā „Publiskās un privātās partnerības asociācija”. 
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2. FINANŠU RESURSI UN PAŠVALDĪBAS DARBĪBAS 

REZULTĀTI 

2.1. Pamatbudžeta finansējums un tā izlietojums 

 

1. tabula Ādažu novada domes budžets 2012., 2013.gadam un 2014.gada plāns 

Nr.p.k. Finansiālie rādītāji 
Budžeta izpilde (LVL) 

2012.gads 2013.gads 2014.* gads 

1. IEŅĒMUMI 7’893’102 7’926’734 8’035’890 

1.1. Nodokļu ieņēmumi 5’537’872 5’864’780 5’798’796 

1.2. 
Nenodokļu ieņēmumi un ieņēmumi no 

kapitāla daļu pārdošanas 
91’615 59’883 47’400 

1.3. Maksas pakalpojumi  274’416 288’300 265’000 

1.4. Transferti 1’377’003 1’583’771 1’688’588 

1.5. Saņemtie kredīti 612’196 130’000 236’106 

2. IZDEVUMI 7’225’029 7’324’693 9’333’886 

2.1. Uzturēšanas izdevumi (kopā) 5’205’559 5’949’903 7’387’511 

2.1.1. Kārtējie izdevumi 4’118’783 5’060’760 6’333’811 

2.1.2. Procentu izdevumi 162’834 75’261 129’302 

2.1.3. Subsīdijas, dotācija un soc. pabalsti 136’326 133’708 199’148 

2.1.4. Kārtējie izdevumu transferti 787’616 680’104 725’250 

2.2. Izdevumi kapitālieguldījumiem 1’516’719 731’008 1’667’577 

2.3. Kredītu atmaksa 502’751 643’782 278’798 

Piezīme:  Ar * simbolu apzīmēts budžeta plāns 

Ieņēmumi.  

Pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā bija 7’926’734 LVL (pašu ieņēmumi 7’796’734LVL un kredīti 

no Valsts kases 130’000 LVL).  

Pašu ieņēmumi bija par 7,1 % lielāki, nekā 2012.gadā, kad tie bija 7’280’906 LVL. Pašu 

ieņēmumus veidoja nodokļu ieņēmumi 5’864’780 LVL, nenodokļu ieņēmumi un transferti – 

1’643’654 LVL, kā arī ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 288’300 LVL. 

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa bija plānoti 4’840’244, bet faktiski tika iekasēti par 

103’653 LVL vairāk, t.i. 4’943’897 LVL (63,4 % no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem un 

par 245’910 LVL vairāk, kā 2012.g.). 

Ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa bija plānoti 852’669 LVL, bet faktiski tika iekasēti par 

57’174 LVL vairāk, t.i. 909’843 LVL (11,7 % no visiem pašvaldības ieņēmumiem). Šī nodokļa 
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ieņēmumi pieauga par 9,8 %, salīdzinot ar 2012.gadu. Iepriekšējo gadu parādi tika nomaksāti 

par 8,4 % vairāk,kā 2012.gadā. 

Liels ienākumu postenis bija mērķdotācijas un valsts budžeta transferti – kopā 1’438’727 LVL 

(neskaitot pašvaldību savstarpējo norēķinu izdevumus). Lielāko daļu no šīs summas veidoja 

mērķdotācijas izglītības iestāžu pedagogu algām.  

Pašvaldība saņēma aizņēmumu no Valsts kases 130’000 LVL apmērā, lai nodrošinātu 

līdzfinansējumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansētā projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojuma attīstība Ādažos” realizācijai. 

Izdevumi. 

Pamatbudžeta izdevumi 2013.gadā bija 7’324’693 LVL (t.sk., kredītu atmaksai –643’782 LVL). 

Pašvaldības izdevumi 2013.gadāpieauga par 1,4 % salīdzinot ar izdevumiem 2012.gadā. 

Lielākais izdevumu postenis kārtējo gadu pēc kārtas bija izdevumi izglītībai – 3’419’321 LVL, bet 

otru lielāko izdevumu pozīciju veidoja izdevumi pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošanai – 1’138’697 LVL (neskaitot ieguldījumus pašvaldības kapitālsabiedrību 

pamatkapitālā). Ieguldījumi pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā bija 223’902 LVL. 

Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondambija 533’277 LVL (samazinājies par 17,6%, 

salīdzinot ar iepriekšējo gadu). 

3.zīm. 2013.gada budžeta izdevumu plāns un izpilde 
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2.2. Valsts aizdevumu izlietojums projektu īstenošanai 

Saskaņā ar noslēgto līgumu aizņēmumu atmaksu grafikiem no iepriekšējos gados saņemtajiem 

kredītlīdzekļiem, 2013.gadā valsts pamatbudžetā tika veiktas aizdevumu atmaksas 643’782 LVL 

apmērā, kas sastādīja 8,2 % no pašvaldības ieņēmumiem (2011.g. - 1’230’241 LVL (9,7 %), 

2012.g. - 502’721 LVL (6,4 %)). 

2. tabula Informācija par pašvaldības aizņēmumiem Valsts kasē 

Nr. 

p.k. 
Aizdevuma mērķis 

Izsniegšanas 

datums 

Atmaksas 

termiņš 

Aizņēmuma 

summa 

Atlikums uz 

01.01.2014. 

1. Sporta centra un peldbaseina izbūve 23.01.2006. 20.01.2016. 600’000 127’268 

2. Gaujas ielas posma rekonstrukcija 14.11.2006. 20.11.2016. 300’000 75’000 

3. 
Ādažu vidusskolas nepabeigtā sporta 

centra un peldbaseina izbūve 
14.11.2006. 20.11.2016. 350’000 87’500 

4. Kadagas PII būvniecība 08.05.2007. 20.03.2017. 1’000’000 121’799 

5. Pasta ielas renovācija 08.05.2007. 20.03.2017. 500’000 149’539 

6. Ādažu PII renovācija 25.04.2008. 20.04.2018. 450’000 165’021 

7. 
SIA „Ādažu slimnīca” pamatkapitāla 

palielināšana 
16.06.2008. 20.04.2018. 150’000 46’928 

8. 
Stabilizācijas aizdevums 1.kārtas 

1.posms 
29.12.2010. 25.12.2015. 681’077 292’541 

9. 
Stabilizācijas aizdevums 1.kārtas 

2.posms 
04.11.2011. 20.04.2036. 1’475’880 1’467’880 

10. 
Stabilizācijas aizdevums 1.kārtas 

3.posms 
22.09.2011. 20.12.2031. 4’658’719 4’492’719 

11. 

Stabilizācijas aizdevums 2.kārtas 

1.posms SIA „Ādažu ūdens” 

pamatkapitāla palielināšana 

11.07.2012 25.03.2032. 612’196 608’740 

12. 

Stabilizācijas aizdevums 2.kārtas 

2.posms SIA „Ādažu ūdens” 

pamatkapitāla palielināšana 

26.11.2013 25.11.2023 366’106 130’000 

 

2.3. Pašvaldības īpašumu novērtējums 

Pašvaldības nekustamo īpašumu kopējā vērtība bija 18’520’359 LVL, t.sk. dzīvojamais fonds 

58’457 LVL, nedzīvojamās ēkas 7’577’884 LVL, satiksmes būves 7’892’322 LVL, zeme 2’566’856 

LVL, inženierbūves 292’861 LVL, pazemes aktīvi – 759’716 LVL, u.c. īpašumi. 

Ādažu novada pašvaldības īpašumā esošajām zemēm pēc VZD datiem ir piešķirti kadastra 

numuri par 449 zemes vienībām. Pašvaldības īpašumā un piekritībā esošās zemes kopplatība 
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bija 655,1 ha, no kuriem 337,17 ha (52 %) ir pašvaldības īpašumā, bet 309,12 ha (48 %) 

tiesiskajā valdījumā. 

Pašvaldības zemes sadalījums atbilstoši tās lietošanas veidiem ir šāds: meži – 218 ha, ūdeņi –

101,4 ha, zeme zem ēkām un pagalmiem – 25,7 ha, zeme zem ceļiem – 171,0 ha, 

lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 22,1 ha, krūmāji – 3,9 ha, purvi – 0,8 ha, cita zeme – 106,6 

ha. 

 

4.zīm.  Pašvaldības zemes sadalījums pa tās lietošanas veidiem 

 

Pašvaldībai pieder 32 dzīvokļi daudzdzīvokļu mājās (zemesgrāmatā nostiprināti 15), no kuriem 4 

dzīvokļiem noteikts sociālā dzīvokļa statuss, 1 - dienesta dzīvokļa statuss. Pārējos ilgstoši dzīvo 

īrnieki, kas nav vēlējušies dzīvokļus privatizēt. 

2.4. Pašvaldības kapitāla vērtība 

Pašvaldībai pieder 3 uzņēmumi un tā ir dalībniece vēl 2 uzņēmumu kapitālā.  

Pašvaldības aktīvu pārraudzību tās kapitālsabiedrībās veic domes priekšsēdētājs (kapitāla daļu 

turētāja pārstāvis) un izpilddirektors (kapitāla daļu turētāja pārstāvja pilnvarota persona). 

3. tabula  Domes līdzdalība pašvaldības uzņēmumu kapitālā 

Kapitālsabiedrība Ieguldījums (LVL)  
uz 01.01.2013. 

Izmaiņas 
(„+” vai „–” LVL) 

Ieguldījums (LVL) 
uz 01.01.2014. 

% no 
kopapjoma 

SIA „Ādažu namsaimnieks” 123 334 + 144 425 267 759 100 % 

PSIA „Ādažu slimnīca” 206 193 + 6 383 212 576 100 % 

SIA „Ādažu Ūdens” 842 213 + 184 931 1 027 144 100 % 
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4. tabula Domes līdzdalība radniecīgo uzņēmumu kapitālā 

Kapitālsabiedrība Ieguldījums (LVL) 
uz 01.01.2013. 

Izmaiņas 
(„+” vai „–” LVL) 

Ieguldījums (LVL) 
uz 01.01.2014. 

% no 
kopapjoma 

SIA „Jaunā skola” 200 000 - 3 174 196 826 23 % 

SIA „Garkalnes ūdens” 12 508 + 79 915 92 423 32 % 

 

2.5. Pasākumi teritorijas attīstības plāna īstenošanā 

Spēkā ir Ādažu novada teritorijas plānojums 2006.-2012.g., ar grozījumiem, kas apstiprināti 

25.08.2009. Dome nolēma 2009.gadā uzsākt novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 

izstrādi, ko veic būvvaldes un citi domes darbinieki. Sākot no 2012.gada, plānojuma izpilde tika 

aizkavēta sakarā ar izmaiņām teritoriālo plānojumu reglamentējošajos normatīvajos aktos.  

2013.gadā tika sagatavotas 20 uzziņas par attīstības iespējām zemes īpašumos, uzsākti 25 

zemes ierīcības projekti, apstiprināti 20 zemes ierīcības projekti, kā arī tika uzsākti 11 

detālplānojumi un apstiprināti 5 detālplānojumi. 

5.zīm. Territorijas attīstības pasākumu statistika 

 

 

2.6. Sabiedrības līdzdalība teritorijas attīstības pilnveidošanā 

2013.gadā netika organizētas publiskās apspriešanas. 
 

2.7. Sadarbības programmu ietvaros īstenoto projektu rezultāti 

“„Sabiedrība ar dvēseli 2013” Ādažu novadā”. Tika saņemti 16 iedzīvotāju un NVO projektu 
pieteikumi, no kuriem tika apstiprināti 11 projekti un īstenoti 10 projekti. 7 projekti tika 
izstrādāti izglītojošu, kultūras, sporta un sociālās jomas pasākumu attīstībai, 3 – teritorijas 
labiekārtošanai un 1 – ēku remontam. Projektu rezultātā tika organizēta bērnu nometne 
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Podnieku ciemata bērniem, uzšūti tautas tērpi Ādažu jauniešu un senioru deju kolektīvu 
dejotājiem, izveidoti un labiekārtoti bērnu rotaļu laukumi “Upmalās” un Ādažu PII teritorijā, 
izveidots āra galda tenisa galds ĀBVS teritorijā, veikts kāpņu telpas remonts Pirmā ielā 21, ar 
ziedu elementiem izdekorēta dzīvojamā māja Pirmā ielā 29, Ādažu stadionā ierīkota laistīšanas 
sistēma, Kadagas PII pedagoģe izveidoja vairāk kā 8 dažādus pasaku un dzīvnieku tēlus novada 
bērnu izglītošanai un rotaļām, kas saņēma vērtēšanas komisijas augstāko novērtējumu.  

 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”. Garkalnes un Ādažu pašvaldības 
2008.gadā uzsāka projektu ar mērķi mazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikācijas 
risku. 14.12.2012. noslēgts būvniecības līgums ar SIA „Ostas celtnieks” un 2013.gadā ir 
izbūvētas 4 kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas un kanalizācijas tīkls 3,8 km garumā. 

2.8. Būtiskākie pakalpojumi un to uzlabojumi 

Pašvaldība sniedza šādus pakalpojumus: 

• dzīvesvietas reģistrēšana; 

• sociālie pakalpojumi; 

• dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi; 

• iesniegumu un citu dokumentu pieņemšana; 

• atļauju izsniegšana tirdzniecībai publiskās vietās; 

• atļauju izsniegšana tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās; 

• atļauju izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai; 

• licenču izsniegšana pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem. 

Plašāku informāciju par 2013.gadā sniegtajiem pakalpojumiem skatīt 2.11.punktā. 

Informācija iedzīvotājiem par sniedzamajiem pakalpojumiem (kas un kad tos nodrošina, kādi 
dokumenti nepieciešami un kur iegūt papildus informāciju) ir pieejama Ādažu novada domes 
Klientu apkalpošanas centrā, Gaujas ielā 33A, Ādažos, kā arī novada domes mājas lapā 
www.adazi.lv.  

2.9. Pašvaldības darbības uzlabošana un veiktās reorganizācijas 

2.9.1 Pašvaldības finanšu stabilizācijas projekts 

LR finanšu ministrs 29.10.2010. izdeva rīkojumu Nr.616 „Par finanšu stabilizācijas procesa 
uzsākšanu Ādažu novada pašvaldībā” un jau 2012.gadā pašvaldība realizēja visas tai noteiktās 
funkcijas finanšu stabilizācijas projektā noteiktajā kārtībā. 

Finanšu ministrs A.Vilks 21.03.2013. apmeklēja pašvaldību un secināja, ka tās finanšu situācija ir 
būtiski uzlabojusies, pašvaldībai ir pietiekošs finansējums gan attīstībai, gan uzņemto saistību 
izpildei. Pašvaldības darbinieki, sadarbībā ar finanšu stabilizācijas uzraugu, ir paveikuši lielu 
darbu, lai nākotnē nepieļautu līdzīgu situāciju atkārtošanos. 

2.9.2 Strukturālās reformas un reorganizācija 

Pašvaldības dome izveidoja otru domes priekšsēdētāja amatu (neapmaksāts).  

Sakarā ar pieaugušu darbu apjomu. Domes Administrācijā: 

• pusslodzes amats „Laikraksta redaktors” tika noteikts par pilnas slodzes amatu 
„Sabiedrisko attiecību vadītājs/laikraksta redaktors”; 

http://www.adazi.lv/
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• pusslodzes amats „Bāriņtiesas sekretārs” tika noteikts par pilnas slodzes amatu 
„Bāriņtiesas lietvedības vadītājs”; 

• Nekustamā īpašuma un saimniecības daļā tika izveidoti 2 pilnas slodzes amati - 
„Palīgstrādnieks” un „Hidromeliorācijas inženieris”.  

2.9.3 Iekšējās kontroles sistēmas ieviešana 

Pašvaldības un tās kapitālsabiedrību iekšējās kontroles pastiprināšanai 2013.gadā: 

• iestāžu darbā tika ieviesta dokumentu vadības sistēma NAMEJS, tādejādi būtiski 
uzlabojot dokumentu aprites un izpildes kontroli; 

• tika papildināta Grāmatvedības uzskaites kārtība (Grāmatvedības politika); 

• Grāmatvedības daļa un Juridiskā un iepirkuma daļa kontrolē iestāžu izdevumu 
izlietojumu, lai nepieļautu centralizēto līgumu kopsummas pārsniegšanu; 

• tika aktualizēti un apstiprināti pašvaldības kapitālsabiedrību attīstības plāni laika 
posmam līdz 2015.gadam; 

• tika apstiprināti Ieteikumi pakalpojumu cenas noteikšanai kapitālsabiedrībās; 

• tika apstiprināti noteikumi par ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu ieviešanas 
kārtību, projektu priekšlikumu izskatīšanai un iestāžu kompetenci projektu 
ierosināšanai, administrēšanai un izpildes nodrošināšanai; 

• domes revidents veica 13 pašvaldības institūciju pārbaudes (2012.gadā – 14). Pamatā 
revidenta aizrādījumi skāra iekšējo noteikumu ievērošanas jautājumus; 

• pašvaldības kapitālsabiedrības izpildīja 2011.gada pārskatu revīzijās atklāto nepilnību 
novēršanas pasākumu plānu. 

2.10. Līdzdalība sadarbības projektos 

Skatīt 2.7.punktu. 

2.11. Pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes rezultāti 

2013.gada galvenais uzdevums - nodrošināt nepārtrauktu un ilgtspējīgu pašvaldības darba 
norisi, ņemot vērā pašvaldību vēlēšanas un ar tām saistītos organizatoriskos jautājumus, ir 
sekmīgi izpildīts. Vienlaicīgi, pašvaldība rezultatīvi turpināja darbu finanšu stabilizācijas procesa 
ietvaros (skatīt 2.9.1.punktu). 

2013.gadā darba intensitāte saglabājās augstā līmenī, bet atsevišķās jomās pat pieauga: 

• par 17 % pieauga apstrādājamo dokumentu apjoms - domes Kanceleja vien reģistrēja 
4974 saņemtos dokumentus (2012.g. – 4251, bet 2011.g. – 2468); 

• 2013.gada rudenī pašvaldība uzsāka jaunas grāmatvedības programmas ieviešanu, 
tādejādi vienlaicīgi veicot paralēlas datu ievades darbības; 

• tika sekmīgi sagatavota un nodrošināta pāreja no latiem uz euro; 

• 2013.gadā pieauga elektroniski parakstīto dokumentu īpatsvars ne tikai saziņā ar valsts 
un pašvaldību iestādēm, bet arī ar privātpersonām. 

2.11.1 .   Pašvaldības īpašumu apsaimniekošana un teritorijas labiekārtošana 

Nekustamā īpašuma apsaimniekošana. Pašvaldības teritorijas regulāra uzkopšana tika veikta 
23,4 ha platībā: zālāju kopšana, atkritumu urnu apsaimniekošana, sabiedriskā transporta 
pieturvietu, trotuāru, bērnu rotaļu laukumu kopšana, brauktuvju ,,kabatu” un malu tīrīšana, 
zāles pļaušana ceļmalās. Pakalpojuma apmaksai izlietoti 155’175 LVL (2012.g. - 99’792 LVL). 
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Tika veikta gāzes piegādes uzskaite un ekspluatācijas organizēšana pašvaldības objektos (abos 
PII, Ādažu vidusskolā, KC), elektroenerģijas uzskaite 34 objektos un ekspluatācijas pārraudzība. 
Izdevumi 2013.gadā: elektrībai – 191’615 LVL (2012.g.- 127’110 LVL), gāze apkurei – 177’065 
LVL (2012.g - 184’796 LVL). 

Tika veikta 159 lēmumprojektu sagatavošana (2012.g. - 120) - par adrešu un nosaukumu 
piešķiršanu un precizēšanu – 104 (2012.g. - 60), par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
maiņu – 15, par domes piekrišanu darījumiem ar nekustamo īpašumu – 21, par zemes 
piešķiršanu nomas lietošanā – 20.  

2013.gadā reģistrēti Zemesgrāmatā 15 pašvaldības zemes īpašumi (15,74 ha platībā, 6 
pašvaldības dzīvokļu īpašumi, garāžas „Baltauši”). 

Tika apsekoti un atjaunoti 29 zemes īpašumu robežu un saskaņoti apgrūtinājuma plāni.  

Lai uzturētu pašvaldības nekustamo īpašumu, tika veikti remontdarbi: Gaujas ielas 33A jumts un 
telpu kosmētiskais remonts, Gaujas ielas 16 jumta remonts un telpu kosmētiskais remonts, divu 
domes dzīvokļu remonts, bērnu rotaļu laukuma daļas izbūve „Upmalās”, ielu apgaismes 
komunikāciju inventarizācija, lietus ūdens kanalizācijas sistēmas profilaktiskie darbi u.c. darbi. 

Polderu ekspluatācija. Pašvaldības teritorijā atrodas Laveru polderis – 900 ha, Centra polderis – 
400 ha, Gaujas aizsargdambis - 4,8 km, kā arī maģistrālo un nosusināšanas grāvju tīkls un sūkņu 
stacija „Kārkli”. Applūšanas riskam pakļauti 2866 ha no pašvaldības kopējās teritorijas. Uzsākti 
projekta Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas darbi un sadarbība ar Carnikavas pašvaldību par 
polderu grāvju ūdens līmeņa regulēšanu. 

Ielu apgaismojuma nodrošināšanai tika ekspluatēti 669 ielu gaismas ķermeņi. Par ielu 
apgaismojuma elektrību 2013.gadā samaksāts 21’618 LVL (2012.g. - 18’707 LVL). Bieži 
apgaismojuma pārtraukumi bija Rīgas gatvē, tas saistīts ar kabeļu slikto tehnisko stāvokli. 

Domes transportlīdzekļu ekspluatācija. Domes rīcībā ir 3 automašīnas - NISSAN QUASHAI+2, 
mikroautobuss RENAULT TRAFFIC, un OPEL Antara. Automašīnas izmanto gan dome, gan 
pašvaldības iestādes. Degvielas iegādei tika izlietoti 4’318 LVL un transportlīdzekļu uzturēšanai – 
1’259 LVL. Ar 16 pašvaldības darbiniekiem ir noslēgti līgumi par personīgo automašīnu 
izmantošanu darba vajadzībām, nosakot nobraukuma un no pašvaldības budžeta apmaksājamās 
degvielas limitu. 2013.gadā degvielas izdevumu kompensācijai tika izlietoti 9’397 LVL. 

Ceļu un ielu uzturēšanai tika izlietoti 153’239 LVL, no kuriem 106’504 LVL no ceļu specbudžeta 
un 46’734 LVL - no pašvaldības budžeta, tajā skaitā: ceļu uzturēšanu ziemā - tīrīšanai, pretslīdes 
materiālu kaisīšanai (47’172 LVL); asfaltbetona seguma brauktuvju remontdarbiem (47’507 
LVL); grants seguma brauktuvju remontdarbiem (53’650 LVL); ceļazīmju uzstādīšanai, 
apzīmējumu krāsošanai, ātrumvaļņu uzstādīšanai (4’909 LVL). 

2.11.2 Izglītība 

Novada dome ne tikai sedza maksu par pirmsskolas izglītības ieguvi, bet arī apmaksāja kārtējos 
izdevumus un ieguldījumus skolās un bērnudārzos. Kopējā rindā uz Ādažu pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēm 2013.gada beigās bija 535 bērni (2012.g. – 540, 2011.g. - 535). 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 325 bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem, kuri 
organizēti 13 jaukta vecuma grupās. Iestādē strādāja 62 darbinieki (darbinieku skaits kopš 
2012.gada palicis nemainīgs). Iestādē tika īstenota „Pirmsskolas izglītības programma” un 
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„Pirmsskolas izglītības mazākumtautības programma”. ĀPII „skoliņu” pēcpusdienās apmeklēja 6 
gadus veci bērni, nostiprinot zināšanas, ko ieguva rotaļnodarbībās rīta pusē. 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādi apmeklēja 174 bērni. Bērnu audzināšana tika organizēta 
8 grupās, turklāt 6 grupās 24 bērni bija vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Kopā iestādē strādāja 40 
darbinieki (par vienu darbinieku vairāk kā 2012.g.). Pedagoģiskais darbs tika organizēts saskaņā 
ar licencētu integrētu mācību programmu.  

Ādažu vidusskolā skolēnu skaits nedaudz palielinājās – 2013./14.m.g. bija 1052 skolēni 
(2012./13.m.g. – 983, bet 2011/12. m.g. – 991). Vidusskolā strādāja 129 darbinieki (t.sk., 86 
pedagogi) - par 4 darbiniekiem vairāk, kā iepriekšējā gadā. 2012./13.m.g. pamatizglītības 
programmu beidza 65 skolēni un pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu – 15 
skolēni (2011./12.m.g. – attiecīgi 59 un 13). 2013./14.m.g. vidusskolu beidza 38 absolventi,  kuri 
apguva vispārējās vidējās izglītības programmu (2012./13.m.g. – 57). 84 % absolventu turpināja 
izglītību augstākajās mācību iestādēs (gadu iepriekš - 85 %). Mācību gada noslēgumā vidusskola 
apbalvoja skolēnus ar Atzinības rakstu (vidējais vērtējums 8 balles un vairāk). 2012./13.m.g. 
noslēgumā Atzinības rakstus saņēma 202 skolēni, jeb 20,5% no skolēnu kopskaita, t.sk., 8 
pamatskolas absolventi un 9 vidusskolas absolventi. Ar Ministru prezidenta Pateicības rakstu 
par teicamām sekmēm tika apbalvoti 4 vidusskolas absolventi. Vidusskola īsteno 18 interešu 
izglītības programmas: 3 jaunatnes darba programmas, 9 kultūrizglītības programmas un 6 
sporta programmas. Tajās piedalījās 574 skolēni, jeb 64,2 % no kopējā skolēnu skaita. 
Vidusskolai ir sava mājas lapa www.adazuvidusskola.lv. 

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 2013.gadā bija 574 audzēkņi (2012.g. – 528, bet 2011.g. - 499) 
un 56 darbinieki (t.sk., 50 pedagogi) – par 3 vairāk, kā 2012.gadā. 2013.gadā skolotāji uzsāka 
darbu pie IZM pedagogu konkurētspējas veicināšanas metodiskā materiāla 3. un 4. kvalitātes 
pakāpei izstrādes. Skolai ir sava mājas lapa www.adazumms.lv. 

Bibliotēka. Novadā ir viena bibliotēka, kas izvietota Ādažu vidusskolas telpās. 2013.gadā 
ievērojami palielinājās bibliotēkas fonda patstāvīgo lietotāju skaits – kopā 993 cilvēki (2012.g. – 
877, bet 2011.g. – 832). 2013.gadā grāmatu fonds palielinājās par 289 vienībām (2012.g. – par 
291), kā arī tika abonēti  8 laikraksti un 30 žurnāli.  

2.11.3 Sports  

Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skola (PBJSS) realizēja 4 akreditētas sporta programmas - 

džudo, peldēšanā, orientēšanās sportā un volejbolā. 2012./2013.m.g. skolā bija 202 audzēkņi 

(par 23 vairāk kā 2011.g.) un strādāja 9 darbinieki (par 2 vairāk, kā 2012.g.).  Sporta skolas 

audzēkņu dalība sacensībās un sporta nometnēs 2013. gadā: 

- džudo: 27 sacensības, 2 sporta nometnes; 
- peldēšana: 6 sacensības, 1 sporta nometne; 
- orientēšanās sports: 17 sacensības, 2 sporta nometnes; 
- volejbols: 18 sacensības, 1 sporta nometne. 

  

Ādažu Sporta centrā strādāja 21 darbinieks (tikpat, cik 2011. un 2012.g.). Sporta centrs 
atbalstīja mācību procesu Ādažu vidusskolā, sporta pulciņu pieejamību (basketbolā, futbolā, 
florbolā, peldēšanā, džudo, grieķu-romiešu cīņā un volejbolā) un sniedza atsevišķus maksas 
pakalpojumus – baseina izmantošana, saunas un „džakuzi” īre, trenažieru, aerobikas, cīņas, 
galda tenisa, sporta spēļu zāles un bērnu rotaļu istabas izmantošana. 2013.gadā peldētprasmi 

http://www.adazuvidusskola.lv/
http://www.adazumms.lv/
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6.zīm.   Līdzekļu apjoms sociālajai palīdzībai (LVL)   

k((  

apguva vidēji 500 skolēni. Sporta centra ieņēmumi 2013.gadā bija 44’407 LVL (2012.g. – 36’472 
LVL, 2011.g. – 28’640 LVL). Informācija par sporta centru bija pieejama mājas lapā 
www.adazubaseins.lv. 

2.11.4 Kultūra 

Ādažu Kultūras centrā 2013.gadā notika 153 pasākumi (2012.g. - 142, bet 2011.g. – 116) un tos 
apmeklēja 27500 cilvēku (2012.g. – 23900). Centrā darbojas 11 amatiermākslas kolektīvi (tik 
pat, cik 2012.g.) un 5 maksas kolektīvi (par 1 mazāk). Iestādē strādāja 6 darbinieki (tikpat, cik 
2012.g.).  

Amatiermākslas kolektīvi Dziesmu un deju svētku sagatavošanas skatēs saņēmuši 1. un 
2.pakāpes novērtējuma diplomus. 2013.gada jūlijā Ādažu Kultūras centra kolektīvi piedalījās 
Latvijas 25. Dziesmu un 15. Deju svētkos, kur novadu pārstāvēja aptuveni 200 dalībnieki.  

2013.gadā Kultūras centrā notika atjaunotās rokoperas LĀČPLĒSIS pirmizrāde un preses 
konference, NATO starptautisko militāro mācību EXERCISE STEADFAST JAZZ 2013 BALTIC HOST 
svinīgā atklāšanas ceremonija un preses brīfings ar Baltijas valstu prezidentu un NATO 
ģenerālsekretāra piedalīšanos. 

Ieņēmumi par telpu nomu un kultūras pasākumiem 2013.gadā sastādīja 16’297 LVL (2012.g. – 
18’284 LVL, bet 2011.g. - 11’685 LVL). Kultūras centram ir sava mājas lapa www.adazikultura.lv. 

2.11.5 Veselības aprūpes pieejamība  

Veselības aprūpes pieejamība tika nodrošināta ar PSIA „Ādažu slimnīca” starpniecību, sniedzot 
iedzīvotājiem veselības aprūpes pakalpojumus sekundārā un ambulatorā veselības aprūpē 
(poliklīnika, dienas stacionārs), kā arī primārajā veselības aprūpē.  

Novada teritorijā ir 3 vispārējā tipa aptiekas, no kurām 1 darbojās visu diennakti. 

2.11.6 Sociālā palīdzība  

Sociālo atbalstu novadā sniedz pašvaldības iestāde – Sociālais dienests. 2013.gadā tika 
reģistrēti 644 iesniegumi (2012.g. - 645). Palīdzība sniegta 260 ģimenēm, kopā - 593 personām 
(2012.g. attiecīgi 298 un 714, bet 2011.g. - attiecīgi 319 un 668). Pašvaldība sociālajai palīdzībai 
izlietoja 118’311 LVL (2012.g. – 116’369 LVL). 

 

 

http://www.adazubaseins.lv/
http://www.adazikultura.lv/
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Tika veiktas 292 apsekošanas klientu dzīvesvietās un sastādīti dzīves apstākļu izvērtēšanas akti, 
kuros atspoguļota sociālā situācija un ģimenes materiālais novērtējums. 

Novadā ir iekārtoti 5 sociālie dzīvokļi, kas tika izīrēti 3 maznodrošinātām ģimenēm, kuras 
audzina bērnu-invalīdu, 1 personai ar I grupas invaliditāti un 1 maznodrošinātai pensijas 
vecuma personai.   

2013.gadā cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni vecumā no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti 
varēja saņemt pašvaldībā valsts finansētu asistenta pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā. 
Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa 
(nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.). 
Asistenta pakalpojumu saņēma 2 bērni un 29 pilngadīgas personas ar invaliditāti. Kopumā šim 
pakalpojumam no valsts budžeta tika piešķirti 9’766 LVL. 

Aktīvi funkcionēja Atbalsta centrs, kurā tika organizēta brīvā laika pavadīšana un izglītošanās 
iespēja radošo nodarbību, interešu grupu, tematisku pasākumu un individuālu konsultāciju 
veidā. 2013.gadā, tāpat kā iepriekšējā gadā, centru apmeklēja vidēji 20 cilvēki dienā. Ļoti 
pieprasīti bija bezmaksas pakalpojumi - iespēja nomazgāties dušā un izmazgāt veļu. Kopā 52 
cilvēki izmantoja dušu 513 reizes (2012.g. - 68 cilvēki 640 reizes) un veļas mašīnu - 69 cilvēki 771 
reizes (2012.g. - 75 cilvēki 800 reizes).  

2013.gadā pašvaldība izsniedza 117 „Latvenergo” dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 
500 kWh” 53,70 LVL nominālvērtībā (2012.g. – 47, bet 2011.g. - 92).  

2.11.7 Bāriņtiesa  

Bāriņtiesā bija 5 darbinieki (tikpat, cik 2012.g.) – bāriņtiesas priekšsēdētājs, lietvedības vadītāja 
un 3 bāriņtiesas locekļi, kas atalgojumu saņēma atkarībā no nostrādāto stundu skaita.  

Gada laikā notika 28 sēdes un tika veikta 55 ģimeņu apstākļu pārbaude (2012.g. – 61, 2011.g. – 
76). Bāriņtiesa izpildīja 152 notariālos apliecinājumus un iekasēja nodevas 888 LVL apmērā 
(2012.g. – 882 LVL, 2011.g. – 909 LVL).  

2.11.8 Atļauju un licenču izsniegšana 

Pašvaldība izsniedza 102 atļaujas ielu tirdzniecībai un tirdzniecības organizēšanai publiskās 
vietās, 4 atļaujas publisku pasākumu rīkošanai un 1 licenci pasažieru pārvadājumiem ar 
taksometriem (2012.g. attiecīgi - 78, 6 un 1, bet 2011.g. – 78, 4 un 2). 

2.11.9 Dzimtsarakstu nodaļa 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas dzimšanas 72 jaundzimušajiem, 74 laulības, 17 laulības 

šķiršanas un 116 nāves gadījumi. 
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7.zīm. Dzimšanas, miršanas un reģistrēto laulību salīdzinošā statistika 

 

2.11.10 Sabiedriskā kārtība un drošība 

Ādažu pašvaldības policija, veicot sabiedriskās kārtības uzturēšanu novadā, reaģēja uz  1210  

izsaukumu (2012.g. – 1401, bet 2011.g. – 1511). Pašvaldības policija pieņem iedzīvotāju 

iesniegumus visu diennakti un pastāvīgi nodrošina vienas patruļas klātbūtni novada teritorijā. 

2013.gadā tika pieņemta un reģistrēta informācija par 2447 notikumiem un situācijām. 

Raksturīgākie pārkāpumi ir saistīti ar sadzīves konfliktiem ģimenēs un atrašanos alkohola 

reibumā sabiedriskās vietās. 2013.gadā īpaši aktuāla bija situācija ar klaiņojošiem 

mājdzīvniekiem (pārsvarā – suņiem), jo pašvaldības policisti nogādāja dzīvnieku patversnē 117 

mājdzīvniekus. 

Administratīvā komisija 23 sēdēs pārbaudīja un izskatīja 403 administratīvā pārkāpuma 

protokolus (2012.g. – 277, bet 2011.g. – 194). Administratīvajos sodos tika iekasēti 9’246 LVL 

(2012.g. – 9’919 LVL, bet 2011.g. – 8’831 LVL). Administratīvā tiesā tika pārsūdzēti 8 komisijas 

lēmumi. Tika izsūtīti 145 brīdinājumi par nenomaksātajiem administratīvajiem sodiem.  
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8.zīm. Sabiedriskās kārtības uzturēšanas dati 

 

2.11.11 Būvniecības pārzināšana un kontrole 

Būvvalde izsniedza 134 projektēšanas un arhitektūras uzdevumus, akceptēja 126 būvju 

tehniskos projektus, izdeva 103 būvatļaujas, sniedza 274 atzinumus par būvju pārbaudi,  

pieņēma ekspluatācijā 88 būves,  konstatēja 4 patvaļīgas būvniecības gadījumus, pieņēma 4 

lēmumus par būvniecības pārtraukšanu, sastādīja 265 aktus par nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanas pasākumu neveikšanu un sastādīja 80 administratīvo pārkāpumu protokolus 

(2012.g. – 98). 

9.zīm. Būvvaldes galveno pasākumu salīdzinošā statistika 
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2.11.12 Iepirkumi un saimnieciskie līgumi 

Iepirkumi. Domes Iepirkumu komisija organizēja 118 iepirkumus (2012.g. – 107). Tāpat kā 
2012.gadā, iepirkumi tika veikti visos gadījumos, ja preču vai pakalpojumu iepirkuma cena 
pārsniedza 1’000 LVL (bez PVN).  

Līgumi.  Jau 3 gadus līgumu slēgšana notiek tikai daudzlīmeņu saskaņošanas rezultātā, turklāt, 
lai samazinātu korupcijas risku, saņemtos piedāvājumus izvērtē Iepirkumu komisija, bet līgumus 
slēdz izpilddirektors, kurš nepiedalās minētās komisijas darbā. Pašvaldības iestāžu vajadzībām 
tika sagatavoti un noslēgti 845 līgumi (2012.g. – 847). Visi līgumu projekti, kuru cena bija lielāka 
par Ls 1’000, tika saskaņoti ar finanšu stabilizācijas procesa uzraugu. 

2013.gadā tika organizēta 1 pašvaldības īpašuma nomas tiesību izsolē, kuras rezultātā tika 
iznomāts viens pašvaldības īpašums. 

2.11.13   Normatīvo un administratīvo aktu izdošana   

2013.gadā tika veikti 65 saistošo noteikumu grozījumi, kā arī pieņemti jauni saistošie noteikumi:  

• Ādažu novada pašvaldības nolikums; 

• par Ādažu novada pašvaldības nodevām; 

• par ielu tirdzniecību Ādažu novadā;  

• par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu; 

• par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā;  

• kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku apdraudošas būves;  

• par vienreizēju pabalstu politiski represētajām personām. 

Juridiskā un iepirkuma daļa izdeva 218 administratīvos aktus (2012.g. – 283), t.sk., 102 atļaujas 
tirdzniecības organizēšanai publiskās vietās, 93 izpildrīkojumus par nekustamā īpašuma nodokļa 
bezstrīdus piedziņu un 23 lēmumus par personas deklarēto ziņu anulēšanu.  

2.11.14 Novada attīstība 

Novada attīstība tika realizēta atbilstoši Ādažu novada attīstības programmai 2011.– 

2017.gadam (apstiprināta domes sēdē 09.12.2010.), kas nosaka novada nākotnes redzējumu, 

attīstības prioritātes, mērķus un to sasniegšanai izraudzītos ceļus. Ar programmu un ietekmes 

uz vidi novērtējuma dokumentiem var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv.  

2013.gadā tika pabeigti 5 projekti:  

• „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana divās ģimenes ārstu praksēs Ādaži 

slimnīcā”, ar mērķi - uzlabot ģimenes ārstu pieejamību, vienlaikus optimizējot primārās 

veselības aprūpes sniedzēju tīklu novada teritorijā. Projekta ietvaros piegādātas mēbeles un 

datortehnika. Projekta kopējās izmaksas – 25’264 LVL (pašvaldība – 6’802 LVL). Finansējuma 

saņēmējs – pašvaldības SIA „Ādažu slimnīca”.  

• „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos”, ar mērķi - ūdensvadu un kanalizācijas 

tīklu paplašināšana, rekonstrukcija, kā arī attīrīšanas iekārtu būvniecība. Projekta īstenotājs 

ir pašvaldības SIA „Ādažu Ūdens”. Galvenie projektā sasniegtie rezultāti: izbūvēta un 

aprīkota jauna sūkņu stacija Krastupes ielā, veikta ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija 0,154 

km, veikta 8 artēzisko aku tamponēšana, kā arī 40 aizbīdņu un 15 hidrantu nomaiņa, 

http://www.adazi.lv/
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rekonstruētas vairākas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, veikta ūdensapgādes tīkla 

paplašināšana par 2,13 km un rekonstrukcija par 1,4 km, kanalizācijas tīkla paplašināšana 

par 9,1 km un rekonstrukcija 2,2 km, u.c. 

• „Garāžu kompleksa un dārza mājiņu nojaukšana Gaujas ielā 31 un 25B, Ādažos”. Tika 

demontētas avārijas stāvoklī esošas garāžu ēkas Gaujas ielā 31, un daļa no dārza mājiņām 

Gaujas ielā 25B, atbrīvojot teritoriju novada pretplūdu projekta pasākumiem. 

• „Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošana” 2013.gadā tika veikti 

labiekārtošanas darbi I un II kārtas ietvaros - izbūvēti gājēju celiņi, izveidota autostāvieta, 

nobruģēts mobilās skatuves laukums, labiekārtota ugunskura vieta, izveidoti apstādījumi, kā 

arī uzstādīti soliņi un apgaismes ķermeņi. 

• „Sabiedrība ar dvēseli 2013” Ādažu novadā”, sk. 2.7.punktu. 

•  „LEADER” projektu ietvaros realizēti 4 projekti - „Nepieciešamā aprīkojuma un mūzikas 

instrumentu iegāde Ādažu simfoniskā orķestra dibināšanai”, „Mūzikas instrumentu – kokļu 

iegāde Ādažu Mākslas un mūzikas skolas kokļu ansambļa dibināšanai”, „Ādažu sporta centra 

āra basketbola laukuma labiekārtošana”, „Flīģeļa iegāde Ādažu kultūras centram”. 

2013.gadā tika turpināti 5 projekti:  

• „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārta”. Tika paplašināti ūdensvada 
un kanalizācijas tīkli un rekonstruētas notekūdeņu sūkņu stacijas. Kopējās izmaksas plānotas 
2,01 milj. LVL. un īstenošanas termiņš - 01.06.2015. Paredzēts veikt ūdensapgādes tīklu 
izbūvi 7,9 km garumā un kanalizācijas tīklu izbūvi 11,2 km garumā, kā arī izbūvēt 5 jaunas un 
rekonstruēt 1 kanalizācijas sūkņu staciju. 

• „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”, sk. 2.7.punktu. 

• „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”, ar mērķi - būtiski samazināt plūdu draudus 521 
ha lielā un 3070 iedzīvotāju apdzīvotā teritorijā. Ir izstrādāts skiču projekts un VARAM 
apstiprināja projekta pieteikumu. Ir uzsākta projekta ieviešana, noslēdzies apvienotais 
projektēšanas un būvdarbu iepirkums. Tika veikti projektēšanas darbi un ir saskaņots 
tehniskais projekts 1.projekta īstenošanas kārtai. 

• „Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošana”, III un IV kārta. III kārtā paredzēts 
Ādažu publiskajā parkā veikt elektrifikācijas darbus un celiņu izbūvi, savukārt IV kārtā 
paredzēti atpūtas parka labiekārtošanas darbi.  

• „Ādažu vidusskolas teritorijas nožogojuma un invalīdu uzbrauktuves izbūve”. Visām 
projekta idejām tika saņemts apstiprinājums īstenošanai. Pānots, ka 2014.gada augustā tiks 
veikti būvniecības darbi. Invalīdu uzbrauktuves izmaksas plānotas 10’766 LVL un teritorijas 
iežogošanas darbu izmaksas – 33’929 LVL (abos gadījumos – 100% ASV finansējums).  

2014.gadā tiks turpināti 10 projekti: „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana”; „Plūdu 

risku samazināšana Ādažu novadā”; 2 informācijas stendu ierīkošanu novadā; aizsargdambja 

posmā Gaujas iela – „Gaujas/Daugavas kanāls attīstības projekts”; domes iestāžu īstenoto 

„LEADER” projektu uzraudzība; „Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošanas III kārta”;  

domes atbalsta konkurss iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”; „Gaujas, Dadzīšu un 

Krastupes ielu rekonstrukcija”; „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārtā”; 

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”.   
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3. PERSONĀLS 

3.1. Pašvaldības personāla administrēšana 

Personāla administrēšana ir centralizēta (izņemot Ādažu vidusskolu). 2013.gadā pašvaldībā 

tika pieņemts darbā 53 cilvēks un atbrīvoti no darba – 45 (2012.g. attiecīgi 71 un 43).  

3.2. Pašvaldības darbinieki  

Ādažu novada pašvaldībā 2013.gadā pastāvīgā darbā kopā strādāja 388 darbinieki, no kuriem 
80 bija vīrieši un 308 sievietes. 

10.zīm. Pašvaldības darbinieku iedalījums vecuma grupās 

 

 
70 % darbinieku bija augstākā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība, 28 % - vidējā vai 
vidējā-speciālā izglītība un 2 % - pamatizglītība.  

11.zīm. Pašvaldības darbinieku izglītība 
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3.3. Darbinieku kompetenču un darba rezultātu novērtēšana 

2013.gadā novērtēšana attiecās uz 231 darbinieku, anketas iesniedza 170 (74 %), 26 % 
darbinieku vērtēšanā nepiedalījās attaisnojošu iemeslu dēļ (bērna kopšanas atvaļinājums, 
nostrādātais laiks neatbilst vērtēšanas kritērijiem, u.c.).  

”A” vērtējumu (darba izpilde visās jomās pārsniedz prasības) saņēma 114 darbinieki (67 %). 

”B” vērtējumu (darba izpilde atsevišķās jomās pārsniedz prasības, bet pārējās jomās noris 

saskaņā ar tām) - saņēma 56 darbinieki (33 % no kopējā novērtēto skaita).  

”C” vērtējumu (darba izpilde kopumā noris saskaņā ar prasībām, darba izpildē nepieciešami 

būtiski uzlabojumi) saņēma 4 darbinieki (2 % no kopējā novērtēto skaita). 
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4. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
 

4.1. Pasākumi, kas veikti sabiedrības informēšanai un izglītošanai  

Novada domē ir ierīkota pasta kastīte, kurā iedzīvotāji var ievietot informāciju par domes 
darbu, sniegt ierosinājumus tā uzlabošanai, izteikt sūdzības un atzinības par pašvaldības un 
tās iestāžu darbinieku rīcību.  

Tiek izdots pašvaldības laikraksts „Ādažu Vēstis”, kas sniedz informāciju par domes 
lēmumiem, notikumiem novadā un citu informāciju. Kopš 2013. gada oktobra laikraksts iznāk 
4500 eksemplāru lielā tirāžā (līdz tam 3000 eksemplāru) vienu reizi mēnesī un tiek izplatīts 
bez maksas. Papildus tam, informācija par novadā notiekošo tiek sniegta „Rīgas Apriņķa 
Avīzē” un citos masu mēdijos. 

Ādažu novada Informācijas centrs sistematizē informāciju par aktivitātēm novadā, domes 
struktūrvienībām, pašvaldības uzņēmumiem (informācija par novadā strādājošajiem 
uzņēmumiem atsevišķi netiek vākta), kultūras objektiem, aizsargājamām teritorijām un 
liegumiem, u.c. informāciju, uzturot to vienotā datu bāzē. Informācijas centrs administrē 
pašvaldības mājas lapu www.adazi.lv, kur iedzīvotāji var ievietot sludinājumus un uzdot 
jautājumus pašvaldībai.  

Lai nodrošinātu pieejamību un iespēju iepazīties ar domes aktuālo informāciju, kārtējo 
domes sēžu darba kārtību un citiem jautājumiem, domes ēkas 3.stāvā (apmeklētāju visbiežāk 
apmeklētā zona) ir izvietots informācijas stends. 
 

4.2. Sadarbība ar nevalstisko sektoru 

Novadā darbojas vairākas nevalstiskās organizācijas, kuru izveides pamatā ir vietējā iniciatīva 
dažādās jomās: sportā, kultūrā, izglītībā u.c. Daļa no vietējo iniciatīvu grupām nav oficiāli 
reģistrētas kā nevalstiskās organizācijas (biedrības vai nodibinājumi). 

Vairākām iniciatīvu grupām (koriem, deju kolektīviem, ansambļiem, teātrim) pašvaldība 
piešķir telpas mēģinājumiem Kultūras centrā, bet pensionāru apvienībai, represētajiem un 
citiem interesentiem, ir iespēja izmantot arī Sociālā dienesta un domes telpas.  

Dome turpina sekmīgu sadarbību ar biedrību „Gaujas Partnerība”, kas ievieš LEADER pieejas 
programmas vietējā teritorijā. Pašvaldība izīrē biedrības darbībai nepieciešamās telpas.  

http://www.adazi.lv/
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5. PLĀNOTIE PASĀKUMI 2013.GADĀ 

5.1. Iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu turpināšana  

5.1.1 Uzsākto projektu turpināšana. 

2014.gadā tiks turpināti šādi projekti:  

•  „Vējupes publiskās pludmales labiekārtošana” – lai izveidotu iedzīvotājiem drošu 
infrastruktūru un labiekārtotu vidi brīvā laika pavadīšanai; 

• „Plūdu risku samazināšana Ādažu novadā”, paredzēts uzsākt esošā dambja 
rekonstrukciju, paaugstināšanu, piebēršanu un pagarināšana līdz Kadagas tiltam; 
ūdens ielaides izbūvi pie „Taču” mājām, ūdens izlaides rekonstrukciju pie Vējupes un 
atbalstsienas izbūvi pie Kultūrizglītības centra; 

• 2 informācijas stendu ierīkošana novadā; 

• aizsargdambja posmā Gaujas iela–Gaujas/Daugavas kanāls attīstības projekts – tiek 
palielināta plūdu aizsardzības aglomerācijas zona; 

• domes iestāžu īstenoto LEADER projektu uzraudzība; 

• Ādažu centra publiskā atpūtas parka labiekārtošanas III kārta - bērnu rotaļlaukuma 
izveide, bruģēšanas darbi, soliņu uzstādīšana un apzaļumošanas darbi; 

• domes atbalsta konkurss iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli”; 

• „Gaujas, Dadzīšu un Krastupes ielu rekonstrukcija” 2. kārtas 1. posma realizācija – 
gājēju/veloceliņa izbūve; 

• „Ādažu vidusskolas teritorijas nožogojuma un invalīdu uzbrauktuves izbūve”;  

• ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, II kārtā, turpināsies darbi, kas 
saistīti ar ūdensvadu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu un kanalizācijas sūkņu 
staciju izbūvi un renovāciju. 

• Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Baltezerā plānots turpināt būvniecības 
darbus un uzsākt 2.kārtas būvdarbu iepirkumu procedūru. 

2014.gadā tiks uzsākti šādi projekti: 

• Gaujas ielas (no Rīgas gatves līdz Attekas ielai) tehniskā projekta izstrāde; 

• „Upmalu” aizsargdambja attīstības projekts; 

• Gaujas ielas 7 (tirgus laukums) attīstības projekts. 
 

5.1.2 Iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošana. 

Tiks ieviesta darbībā jauna grāmatvedības programma ar paplašinātu funkcionālo 
pielietojamību, t.sk., budžeta plānošanas un personāla administrēšanas jomās. 

Tiks izstrādāts un aktualizēts pašvaldības galveno pasākumu plāns, izveidojot pārskatāmu un 
savstarpēji koordinētu pasākumu organizēšanas sistēmu. 

Tiks izstrādāts un realizēts vienots pašvaldības organizēto iepirkumu gada plāns. 

5.2. Nākamā gada galvenie uzdevumi un pasākumi  

Galvenais uzdevums 2014.gadā ir nodrošināt nepārtrauktu un ilgtspējīgu pašvaldības 
darbu, ņemot vērā finanšu stabilizācijas procesa nosacījumus. 
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Attīstības jomā pašvaldība paredz: 

• realizēt pašvaldības budžeta plānā paredzētos attīstības projektus - Gaujas ielas 
gājēju un veloceliņa izbūvi līdz Dadzīšu ielai, Līgo laukuma apkārtnes labiekārtošanu, 
Gaujas ielas sākumposma tehniskā projekta izstrādi, 

• organizēt vienotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmu novadā, 

• izstrādāt Kadagas ciema detālplānojumu, 

• izveidot sabiedriskā pārvadājuma maršrutu no Ātariem līdz Ādažu vidusskolai, 

• Izpildot pašvaldības uzņemtās saistības ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā 
ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” 
realizācijā, ieguldīt EUR 335’949 pašvaldības SIA „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā un 
EUR 137’297 SIA „Garkalnes Ūdens” pamatkapitālā projekta „Kanalizācijas sistēmas 
izbūve apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera” realizācijai, 

• ieviest pašvaldības projektu organizācijas un iekšējās kontroles sistēmu. 

Vispārējo valdības dienestu uzturēšanas jomā tiks pilnībā ieviesta darbā jauna 
grāmatvedības datorprogramma. 

Sabiedriskās kārtības un drošības jomā tiks uzsākta novada administratīvās teritorijas 
videonovērošana nozīmīgākajās publiskajās vietās Ādažu ciemā. 

Pašvaldības teritoriju un īpašumu apsaimniekošanas jomā paredzēta: 

• Gaujas aizsargdambja rekonstrukcijas būvniecības turpināšana,  

• maģistrālo grants ceļu atjaunošana 30 km garumā, 

• Ataru ceļa asfalta seguma atjaunošana, 

• ceļu tehnisko projektu izstrāde: Kadagas ceļam (no tilta līdz Kadagai), Inču ielai, 
Muižas ielai, Mežaparka ceļam, Alderu ielai un Kanāla ielai, 

• Gaujas ielas posma (Rīgas gatve-Attekas iela) pārņemšana pašvaldības īpašumā no AS 
„Latvijas Valsts Ceļi”, 

• sabiedriskā transporta apgriešanās laukuma ierīkošana Āņu ciemā. 

Izglītības jomā pašvaldība kompensēs skolēniem braukšanas izdevumus sabiedriskajā 
transportā, kā arī dalību konkursos un olimpiādēs. 

Sociālās aizsardzības jomā pašvaldība turpinās sociālās palīdzības programmas 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, vienlaicīgi rūpīgi izvērtējot esošo pabalstu efektivitāti, lai 
reāli palīdzētu maznodrošinātajiem. Paredzēts daļēji kompensēt novada teritorijā izmantotā 
sabiedriskā transporta pakalpojumu izdevumus gados vecākiem pensionāriem.  

 

5.3. Informācija par būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem  

Pašvaldībai nav pamata uzskatīt, ka 2014.gadā radīsies īpaši riski vai neskaidri apstākļi, kas 
varētu būtiski ietekmēt pašvaldības funkcionālo uzdevumu izpildi vai finanšu stāvokli. 
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1.pielikums 

Ādažu novada pašvaldības organizatoriskā struktūra 
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2.pielikums                                                                                          

Neatkarīgu revidentu atzinums 
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                                                                                3.pielikums                                                                                             

Domes lēmums par 2013.gada pārskata apstiprināšanu                                                                                           
 

  


