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Par pašvaldības finansiālu atbalstu nodibinājumam “Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas 
“Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un izdošanai 

 
Ādažu novada pašvaldības dome izskatīja nodibinājuma SIA “Sibīrijas bērni” (reģ. Nr. 
40008057169, adrese: Graudu iela 41a, Rīga, LV-1058) 2021. gada 29. novembra iesniegumu 
(pašvaldības reģ. Nr. ĀND/1-11/1/2739) ar lūgumu sniegt finansiālu atbalstu nodibinājuma 
“Sibīrijas bērni” aktivitātēm, tajā skaitā, grāmatas “Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un izdošanai. 
Grāmatā tiks publicētas arī Ādažu novadā dzīvojošās iedzīvotājas, 1941. gadā represētās (vārds, 
uzvārds) atmiņas, kas uzskatāms par nozīmīgu ieguldījumu vēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 
(vārds, uzvārds) tika izsūtīta 8 gadu vecumā - kopā ar 4 gadus veco brāli un māti, Latvijā 
drīkstēja atgriezties pēc 20 Sibīrijā pavadītajiem gadiem. No Ādažu pagasta 1941. un 1942. 
gadā tika deportēti vairāk par 30 bērniem, vecumā no 1 gada līdz 16 gadu vecumam, kuri līdzās 
savām mātēm pavadīja daudzus gadus dažādos Sibīrijas apgabalos. Bērnu dzīvesstāsti bija 
neiedomājamu zaudējumu un ciešanu pilni, un šīs vēsturiskās liecības tiks atspoguļotas grāmatā 
“Mātes Sibīrijā”. 

Izdevuma paredzamā tirāža ir 300 eksemplāri, izdošanas izdevumi 2500 euro. Izplatīšanas 
veids: dāvinājumi Latvijas pašvaldībām, represēto biedrībām un organizācijām, kā arī iegāde 
izdevniecību “Zvaigzne” un “J. Rozes” grāmatnīcās. Ādažu novada pašvaldībai tiks piešķirti 2 
bezmaksas eksemplāri.  

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka pašvaldība iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi 
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav 
aizliegta ar likumu. Likuma 14. panta otrās daļas 6. punkts nosaka, ka pašvaldībām ir pienākums 
racionāli un lietderīgi izlietot pašvaldības finanšu līdzekļus. Likuma 15. panta pirmās 
daļas  5.punkts nosaka pašvaldībai pienākumu rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo 
kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla 
palīdzība kultūra iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai, u.c.). 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 14. panta otrās daļas 6. punktu un 15. 
panta pirmās daļas 5. punktu, kā arī domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas 
05.01.2022. atzinumu un Finanšu komitejas 19.01.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības 
dome    

NOLEMJ: 

1. Sniegt Ādažu novada pašvaldības finansiālu atbalstu un piešķirt 300 euro nodibinājumam 
“Fonds Sibīrijas bērni” grāmatas “Mātes Sibīrijā” sagatavošanai un izdošanai.  

2. Līdzekļus lēmuma 1. punkta izpildei paredzēt Ādažu kultūras centra 2022. gada budžeta 
projekta tāmē (Muzeja budžeta sadaļa 0842). 
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3. Juridiskajai un iepirkumu nodaļai mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas sagatavot līguma 
projektu lēmuma 1. punkta izpildei, paredzot, ka pēc grāmatas izdošanas nodibinājums 
“Fonds Sibīrijas bērni” piešķir Ādažu novada pašvaldībai 2 (divus) grāmatas eksemplārus 
bez maksas, kā arī nodod Ādažu kultūras centram iedzīvotājas (vārds, uzvārds) atmiņu 
stāstījuma audioierakstu. 

4. Pašvaldības izpilddirektoram noslēgt lēmuma 3. punktā noteikto līgumu un nodrošināt 
lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  

 
 


