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1. Ziņas par Ādažu novadu 

 

Ādažu novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas centra, robežojas ar Garkalnes, 
Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadiem, kā arī ar Vangažu pilsētu. 1992. 
gadā no Ādažu pagasta tika atdalīts Carnikavas pagasts, savukārt administratīvi 
teritoriālās reformas ietvaros 2006. gadā Ādažu pagasts pārtapa par Ādažu novadu 
bez administratīvo robežu maiņas.  

Teritorijas kopējā platība 162,9 km2. Ādažu novads aizņem 5,3 % no bijušās Rīgas 
rajona teritorijas un tajā dzīvo vairāk kā 9 tūkstoši iedzīvotāju (uz 2010. gada 1. 
janvāri novadā tika deklarēti 9596 iedzīvotāji). Ādažu novadu veido 12 ciemi, lielākie 
no tiem ir Ādaži, Kadaga, Baltezers, Garkalne un Alderi. 

48 % no novada teritorijas klāj meži, kuros izkaisīti neskaitāmi ezeri. Lielākie no 
ezeriem – Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers, Lilastes, Mazuikas un Lieluikas ezers. 
Ādažu novadam cauri tek viena no Latvijas garākajām un skaistākajām upēm – Gauja. 

Novada teritoriju šķērso starptautiskas nozīmes autoceļš VIA Baltica. Ādažu novads ir 
strauji augošs un aktīvs novads, kurā uzņēmējdarbība attīstās vairākos virzienos – ir 
gan ražotāji, gan pakalpojumu sniedzēji un liels skaits tirdzniecības uzņēmumu. 
Uzņēmumi izveidojušies gan uz privatizēto uzņēmumu bāzes, gan dibinot jaunus 
uzņēmumus. 
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2. Ziņas par Ādažu novada domi 

 

Nosaukums Ādažu novada dome 

Reģistrācijas Nr. 90000048472 

Reģistrācijas datums 11.03.1996. 

Juridiskā adrese Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 

Tālrunis / fakss 67997350 / 67997828 

E-pasts dome@adazi.lv 

Ādažu novada domes 
iestādes 

Ādažu vidusskola Reģ.Nr. 90000049232 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde Reģ.Nr. 90000049228 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde Reģ.Nr. 4301902762 

Ādažu mākslas un mūzikas skola Reģ.Nr. 90001196428 

Ādažu kultūras nams Reģ.Nr. 90000611494 

Ādažu bibliotēka Reģ.Nr. 90000049196 

Ādažu sporta centrs Reģ.Nr. 90002206333 

Ādažu novada domes 
uzņēmumi 

SIA „Ādažu Ūdens” Reģ.Nr. 90003929148 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” Reģ.Nr. 40003422041 

PSIA „Ādažu glābšanas dienests” Reģ.Nr. 40003439071 

PSIA „Ādažu slimnīca” Reģ.Nr. 40003131022 

Finansu ieguldījumi SIA „Ādažu Ūdens” 100% 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 100% 

PSIA „Ādažu glābšanas dienests” 100% 

PSIA „Ādažu slimnīca” 100% 

SIA „Rīgas Apriņķa Avīze” 3% 

SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas 
klīnika” 

0% 

SIA „Ādažu privātslimnīca” 0% 

SIA „Jaunā skola” 23,31% 

SIA „Gaujas centrs” 45,08% 

SIA „Garkalnes ūdens” 32% 

Pašvaldība ir dalībnieks 
šādās biedrībās 
(nodibinājumos) 

biedrībā „Latvijas pašvaldību savienība” 

biedrībā „Septiņi soļi” 

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā 
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Nodokļu maksātāju asociācijā 

biedrībā „Gaujas Partnerībā” 

Domes priekšsēdētājs Normunds Breidaks Pers.kods 070861-11598 

Izpilddirektors Dainis Popovs Pers.kods 060950-11578 

Galvenā grāmatvede Vēma Vālodze Pers.kods 270249-11600 

Revidents Biruta Vimba Pers.kods 290148-11592 

Sertifikāts Nr. 53 
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3. Ādažu novada dome 

 

2009. gada jūnijā notika pašvaldību vēlēšanas, kurās Ādažu novada iedzīvotāji balsoja 
par jauno novada domi. Kopš 2009. gada 1. jūnija Ādažu novada domē ir 15 deputāti. 
2009. gadā Ādažu novada domē notika 21 domes sēde. Domes sēdes notiek katra 
mēneša ceturtajā otrdienā un tās var apmeklēt ikviens novada iedzīvotājs. Ādažu 
novada domes deputāti piedalās arī vairāku komiteju darbā.  

Atbilstoši Ādažu novada pašvaldības nolikumam, Ādažu novada dome pieņem 
lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju 
un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu, un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai 
deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda 
pašvaldības budžetu. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”, Ādažu novada dome veic šādas funkcijas: 

 organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un 
kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; 
notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā atrodas dzīvojamais fonds; 

 gādā par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību 
(ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, 
laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; 
parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas 
un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku 
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana); 

 nosaka kārtību, kādā izmantojami publiskā lietošanā esošie meži un ūdeņi; 

 gādā par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un 
skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

 rūpējas par kultūru un sekmē tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un 
tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras 
iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.); 

 nodrošina veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicina iedzīvotāju veselīgu 
dzīvesveidu un sportu; 

 nodrošina iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība 
maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco 
ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības 
palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, 
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.); 
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 gādā par aizgādnību, aizbildnību, adopciju un bērnu personisko un mantisko 
tiesību un interešu aizsardzību; 

 sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā; 

 sekmē saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, rūpējas 
par bezdarba samazināšanu; 

 izsniedz atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

 piedalās sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkaro žūpību un netiklību; 

 saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumu nosaka zemes 
izmantošanas un apbūves kārtību; 

 nodrošina savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa tiesiskumu; 

 veic civilstāvokļa aktu reģistrāciju; 

 savāc un sniedz valsts statistikai nepieciešamās ziņas; 

 organizē tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veic nepieciešamos pasākumus 
domes vēlēšanās; 

 veic nepieciešamos pasākumus domes vēlēšanās; 

 piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; 

 organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus; 

 organizē pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko 
darbu; 

 veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti; 

 īsteno bērnu tiesību aizsardzību attiecīgajā administratīvajā teritorijā. 

Ādažu novada domes funkcijas tiek īstenotas vairākās ēkās. Domes galvenā ēka 
atrodas Ādažu centrā, Gaujas ielā 16. Tajā darbojas administrācija, Kanceleja, 
Grāmatvedības un finansu daļa, Juridiskā un nekustamā īpašuma daļa, Iepirkumu 
daļa, Saimniecības daļa, Bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa un Iedzīvotāju uzskaites 
dienests. Sociālais dienests izvietots Gaujas ielā 13/15. Būvvalde, Lauku atbalsta 
dienests un Attīstības un informācijas daļa darbojas Muižas ielā 5. 

Ādažu novada dome darbojas Ādažu novada iedzīvotāju labā, jebkurš novada 
iedzīvotājs var izteikt savu vērtējumu par domes darbu un sniegt ierosinājumus tā 
uzlabošanai. Lai veicinātu savstarpējo komunikāciju, kopš 2000. gada tiek izdots 
laikraksts „Ādažu Vēstis”, bet kopš 2004. gada darbojas Ādažu novada Interneta 
mājas lapa www.adazi.lv. Papildus tam, informācija par novadā notiekošo tiek 
sniegta „Rīgas Apriņķa Avīzē” un citos masu mēdijos. 

Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu 
izlemšanā, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā var 
tikt organizēta publiskās apspriešanas. 

 

http://www.adazi.lv/
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4. Ādažu novada domes deputāti 

 

Līdz 01.07.2009. Ādažu novada dome sastāvēja no 11 deputātiem: 

Normunds Breidaks Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

Pēteris Balzāns Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Armands Alferovs Ādažu novada domes deputāts 

Vilnis Briedis Ādažu novada domes deputāts 

Egils Kietis Ādažu novada domes deputāts 

Ārijs Ūdris Ādažu novada domes deputāts 

Pēteris Pultraks Ādažu novada domes deputāts 

Liāna Pumpure Ādažu novada domes deputāte 

Ieva Roze Ādažu novada domes deputāte 

Jānis Ruks Ādažu novada domes deputāts 

Māris Sprindžuks Ādažu novada domes deputāts 

 

Pēc 01.07.2009. Ādažu novada dome sastāv no 15 deputātiem: 

Normunds Breidaks Ādažu novada domes priekšsēdētājs 

Pēteris Balzāns Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Pēteris Pultraks Ādažu novada domes deputāts 

Ieva Roze Ādažu novada domes deputāte 

Liāna Pumpure Ādažu novada domes deputāte 

Valērijs Bulāns Ādažu novada domes deputāts 

Jānis Duks Ādažu novada domes deputāts 

Juris Krūze Ādažu novada domes deputāts 

Kerola Koziola Ādažu novada domes deputāte 

Jānis Ruks Ādažu novada domes deputāts 

Vita Abricka Ādažu novada domes deputāte 

Marika Ģederte Ādažu novada domes deputāte 

Karina Tinamagomedova Ādažu novada domes deputāte 

Armands Alferovs Ādažu novada domes deputāts 

Adrija Keiša Ādažu novada domes deputāte 
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5. Ādažu novada domes komitejas un komisijas 

 

Lai nodrošinātu savu darbu un izstrādātu domes lēmumprojektus, Ādažu novada 
domē izveidotas 4 pastāvīgās komitejas: 

Komitejas nosaukums Komitejas locekļi 

Sociālo un veselības aprūpes jautājumu komiteja Pēteris Balzāns 

Ieva Roze 

Pēteris Pultraks 

Liāna Pumpure 

Kerola Koziola 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Liāna Pumpure 

Ieva Roze 

Kreola Koziola 

Vita Abricka 

Juris Krūze 

Marika Ģederte 

Attīstības komiteja Jānis Ruks 

Normunds Breidaks 

Valērijs Bulāns 

Jānis Duks 

Juris Krūze 

Marika Ģederte 

Karina Tinamagomedova 

Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja Normunds Breidaks 

Jānis Ruks 

Juris Krūze 

Valērijs Bulāns 

Pēteris Pultraks 

Pēteris Balzāns 

Ieva Roze 

Jānis Duks 

Armands Alferovs 

Adrija Keiša 

 

Pašvaldības funkciju nodrošināšanai 2009. gadā darbojās piecas komisijas: 

 Administratīvā komisija; 
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 Ādažu novada politiski represēto personu statusa noteikšanas, nacionālās 
pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas un nelikumīgi represēto 
personu mantisko jautājumu kārtošanas komisija; 

 Vēlēšanu komisija; 

 Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija; 

 Iepirkumu komisija. 

 

http://www.adazi.lv/page/291#politisko_personu_kartosanas_komisija
http://www.adazi.lv/page/291#politisko_personu_kartosanas_komisija
http://www.adazi.lv/page/291#politisko_personu_kartosanas_komisija
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6. Ādažu novada domes struktūra 

 

 



Ādažu novada domes  
2009. gada publiskais pārskats 

 

13 

13 

7. Ādažu novada domes struktūrvienības, iestādes un 

uzņēmumi 

 

Ādažu novada domes funkciju īstenošanai, darbojas vairākas domes struktūrvienības, 
iestādes un uzņēmumi. 

Struktūrvienības nosaukums, adrese Vadītājs Kontaktinformācija 

Ādažu novada dome 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Normunds 
Breidaks 

67997350 

normunds.breidaks@adazi.lv 

Ādažu novada domes kanceleja 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Aija Blaževiča 67997350 

aija.blazevica@adazi.lv 

Grāmatvedības un finansu daļa 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Vēsma Vālodze 67997971 

vesma.valodze@adazi.lv 

Juridiskā un nekustamā īpašuma daļa 

Gaujas iela 16, Ādaži 

 67997350 

 

Attīstības un informācijas daļa 

Muižas iela 5, Ādaži 

Kristīne Žukovska 67895700 

kristine.zukovska@adazi.lv 

Būvvalde 

Muižas iela 5, Ādaži 

Dace Medniece 67895708 

dace.medniece@adazi.lv 

Iepirkumu daļa 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Agris Sergejevs 26535110 

agris.sergejevs@inbox.lv 

Saimniecības daļa 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Vasilijs Ļitvinovs 29249757 

 

Bāriņtiesa 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Jānis Krasikovs 67997246 

adazu-barintiesa@inbox.lv 

Dzimtsarakstu nodaļa 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Aija Blaževiča 67997350 

aija.blazevica@adazi.lv 

Iedzīvotāju uzskaites dienests 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Rita Makejeva 67996461 

rita.makejeva@adazi.lv 

Sociālais dienests 

Gaujas iela 13/15, Ādaži 

Ieva Roze 67997977 

ieva.roze@adazi.lv 

Lauku atbalsta dienests 

Muižas iela 5, Ādaži 

Vallija Ošiņa 67997657 

 

Sporta darba organizatore 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Dagnija Puķīte 29277363 
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Iestādes nosaukums, adrese Vadītājs Kontaktinformācija 

Ādažu vidusskola 

Gaujas iela 30, Ādaži 

Dace Dumpe 67996165 

vidusskola@adazi.tl.lv 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde 

Pirmā iela 26a, Ādaži 

Sandra Breidaka 67997458 

salneni@one.lv 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde 

„Mežavēji”, Kadaga 

Irēna Kuzņecova 67511520 

piimezaveji@adazi.lv 

Ādažu mākslas un mūzikas skola 

Gaujas iela 30, Ādaži 

Inga Patmalnika 67996165 

makslu.skola@adazi.lv 

Ādažu sporta centrs 

Gaujas iela 30, Ādaži 

Linda Jūra 67389490 

linda.jura@inbox.lv 

Bibliotēka 

Gaujas iela 30, Ādaži 

Mirdza Dzirniece 67996266 

mirdza@adazi.tl.lv 

Kultūras nams 

Gaujas iela 4, Ādaži 

Maija Drunka 67997171 

maijadrunka@inbox.lv 

 

Uzņēmuma nosaukums, adrese Vadītājs Kontaktinformācija 

SIA „Ādažu Ūdens” 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Egils Kietis 29514094 

 

SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

Gaujas iela 13/15, Ādaži 

Arvis Engelbergs 67997029 

arvis@adazi.lv 

PSIA „Ādažu glābšanas dienests” 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Renārs Avetisjans 67997208 

 

PSIA „Ādažu slimnīca” 

Gaujas iela 13/15, Ādaži 

Pēteris Pultraks 67997535 
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8. Ādažu novada domes lēmums par 2009. gada pārskata 

apstiprināšanu 

 

           

                                                      L Ē M U M S 

                   Ādažu novadā  

 

2010. gada 27.aprīlī                                          Nr. 37 

 

Par Ādažu novada domes 

2009.gada budžeta pārskatu 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu,  Ādažu 

novada dome  

 

NOLEMJ:  

 

 Apstiprināt Ādažu novada domes gada pārskatu par 2009.gadu, tai skaitā : 

1. Apstiprināt novada domes 2009.gada pārskatu par pamatbudžeta izpildi:  

- ieņēmumos   Ls 6’244’478,- 

- izdevumos   Ls 6’226’809,- 

2. Apstiprināt novada domes 2009.gada pārskatu par speciālā budžeta izpildi :  

- ieņēmumos         Ls 137’230,- 

- izdevumos     Ls  132’735,- 

3. Apstiprināt novada domes 2009.gada pārskatu par ziedojumu un dāvinājumu 

ieņēmumiem un izdevumiem:  

- ieņēmumos         Ls 1’869,- 

- izdevumos         Ls 1’360,-   

4. Apstiprināt pielikumu gada pārskatam un vadības ziņojumu par novada domes 

saimniecisko darbību 2009.gadā. 

 

Pielikumā  Gada pārskats par 2009.gadu  ar pielikumiem.    

 

Domes priekšsēdētājs       N.Breidaks  
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9. Vadības ziņojums par 2009. gada pārskatu 

 

2009.gadā Ādažu novada domes pamatbudžeta naudas ieņēmumi kopā sastādīja Ls 
6 244 478,00 (pašu ieņēmumi Ls 6 159 543,00 un kredīti no Valsts kases Ls84 935,00) 
no tiem nodokļu ieņēmumi Ls 4 148 902,00 un nenodokļu ieņēmumi Ls 55 350,00, 
maksas pakalpojumi Ls 251 232,00. 

Izdevumi kopā sastādīja Ls 6 226 809,00, atmaksāti kredīti Ls 440 622,00, dotācija 
pašvaldības izlīdzināšanas fondam Ls 739 186,00. 

2009. gada 6.jūnija notika Pašvaldību vēlēšanas, kuru rezultātā Ādažu novadā domē 
tika ievēlēti 15 deputāti. 2009.gada 1.jūlijā pirmajā, domes sēdē, par domes 
priekšsēdētāju ievēlēja Normundu Breidaku, par domes priekšsēdētāja algoto 
vietnieku Pēteri Balzānu un par izpilddirektoru Daini Popovu.         

Ādažu novada domes darbs noritēja domes, komiteju un komisiju sēdēs. 2009.gada 
laikā  notikušas 21 domes sēde, 50  komiteju sēdes un 27 komisiju sēdes. Pārņemot 
funkcijas no Rīgas rajona padomes, izveidota jauna Politiski represēto personu  lietu 
kārtošanas komisija.   

Turpina iznākt domes informatīvais izdevums „Ādažu vēstis”. Informācija 
iedzīvotājiem tiek aktualizēta Ādažu novada domes interneta mājas lapā 
www.adazi.lv. 

Ādažu novadā 2009.gada beigās reģistrēto peronu skaits sasniedza 9595, kas nozīmē, 
ka iedzīvotāju skaits ar katru gadu pieaug. 2009.gadā novada teritorijā miruši 72 
iedzīvotāji, dzimuši 118. Novada platība nav mainījusies. Tā ir 16290,5 ha.     

2009.gadā iedzīvotāju ienākuma nodoklis budžeta ieņēmumu daļā sastāda                 
Ls 3 341 153,00. Kopējais bezdarba līmenis novadā diemžēl pieaug. Gada beigās 
oficiāli reģistrēti 551 bezdarbnieki, jeb 8,5 % no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. 

2009.gadā sociālajos pabalstos izmaksāts Ls 117 658,00,  

t.sk.  pabalsti trūcīgajiem iedzīvotājiem     - 37 824,00 Ls; 

pabalsti komunālajiem maksājumiem      - 11 952,00 Ls; 

pabalsti veselības aprūpei                      - 61 646,00 Ls; 

pabalsti bērniem invalīdiem                    - 2 356,00 Ls; 

pabalsti transporta izdevumu kompensācijai invalīdiem  - 3 880,00 Ls. 

2009.gadā tika nodrošināts visu pašvaldības iestāžu un dienestu darbs. Sociālais 
dienests kā struktūrvienība, ņemot vērā likumdošanas izmaiņas, tika izveidota kā 
iestāde. 2009. gada septembrī dome atvēra jaunu Kadagas pirmskolas izglītības 
iestādi un pieņēma darbā 39 jaunus darbiniekus.       

2009.gadā veikti iepirkumi, kuru summa ir no 1 000 līdz 10 000 latiem par kopējo 
summu Ls 44 080,00. 

Tāpat  2009.gadā veikti šādi cenu aptauju iepirkumi: 

http://www.adazi.lv/
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─ Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ādažu novada Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādei par kopējo summu 34’116 LVL; 

─ Ceļu uzturēšanas un ekspluatācijas darbi Ādažu novadā par kopējo summu Ls 
71 775; 

─ Ceļu seguma materiālu piegāde Ādažu novadam par kopējo summu Ls32 880; 

─ Kravas tehnikas un traktortehnikas ar šoferi noma Ādažu novada domes 
vajadzībām (dažādu ceļa darbu veikšanai) par kopējo summu Ls 9 747; 

─ Ceļu ekspluatācijas speciālās tehnikas ar šoferi noma Ādažu novada domes 
vajadzībām (sniega tīrīšana un aizvākšana, brauktuvju un trotuāru kaisīšana 
slīdamības mazināšanai un brauktuvju un trotuāru tīrīšana) par kopējo 
summu Ls 32 615. 

Atklātu konkursu iepirkumi notikuši par: 

─ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā 
politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās 
partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojekta „Finanšu un 
ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ādažu novada domes 
administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana”” ietvaros Meta un 
skiču projekta izstrāde Ādažu novada domes administratīvās ēkas 
rekonstrukcijai par kopējo summu Ls 41 322,31; 

─ Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes „Reģionālā 
politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas „Valsts un privātās 
partnerības attīstības veicināšana Latvijā” apakšprojekta „Finanšu un 
ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ādažu novada domes 
administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana”” ietvaros Finanšu un 
ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ādažu novada domes 
administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana” par kopējo summu Ls 
28 000. 

2009.gadā Ādažu novada Būvvalde sagatavojusi 104 plānošanas arhitektūras 
uzdevumus, akceptēti 228  projekti, tai skaitā 119 būvju tehniskie projektu ēku 
apjomiem, 109 tehniskie projekti citiem būvobjektiem. Izskatīti 72 būvju skiču 
projekti, apstiprinātas 19 vienkāršotās    rekonstrukcijas, pieņemtas ekspluatācijā 122 
būves. Izdotas 132 būvatļaujas. Konstatēti 25 būvniecību reglamentējošo normatīvo 
aktu pārkāpumi, kā rezultātā sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. Apsekota 
novada teritorija, fiksējot tos zemes īpašniekus un lietotājus, kuri zemi 
neapsaimnieko un zeme netiek izmantota tiem mērķiem, kādiem tā piešķirta 
īpašumā vai nomā. Sastādīti 234 apsekošanas akti par zemes gabala 
neapsaimniekošanu un tā rezultātā uzsāka  68 administratīvā pārkāpuma lietvedības. 
Pabeigti Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumi un uzsākta jauna Ādažu 
novada teritorijas plānojuma izstrāde un Ādažu novada teritorijas attīstības 
programmas 2010. – 2021.gadam izstrāde.    

2009.gadā darbojās četras pašvaldības SIA, kas nodarbojas ar pašvaldību funkciju 
veikšanu un pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem:  
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─ PSIA „Ādažu  slimnīca”, 

─ PSIA „Ādažu Glābšanas dienests”, 

─ SIA „Ādažu Namsaimnieks”; 

─ SIA „Ādažu Ūdens”, 

no kurām vienai tika palielināts pamatkapitāls: 

─ PSIA „Ādažu slimnīca”- par 100 000 Ls, 

SIA „Gaujas Centrs” turpina realizēt kultūrizglītības centra projektu.  

2009.gadā Administratīvo komisija ir izskatījusi 530 administratīvā pārkāpuma 
protokolus, tais skaitā PSIA „Ādažu Glābšanas dienests” 382 sastādītos 
administratīvo pārkāpumu protokolus. Administratīvā komisija 2009.gadā 
administratīvajos sodos iekasēja Ls 20 505. 

SIA „Ādažu Ūdens” līdztekus tekošajiem darbiem 2009.gadā sāka veikt ES kohēzijas 
fonda  projekta realizāciju.   

Ādažu novada dome SIA „Gaujas centrs” pamatkapitālā 2009.gadā ieguldīja zemi Ls 
164 000 apmērā.  

 2009.gadā Ādažu novada dome ir piedalījusies viena jaunu uzņēmuma SIA 
„Garkalnes ūdens” dibināšanā, kas nodarbosies ar ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu Garkalnes un Ādažu novadā. Ādažu novada domes ieguldījums šīs SIA  
pamatkapitālā ir Ls 640. 

2009.gadā saskaņā ar Rīgas rajona reorganizācijas plānu, Ādažu novada dome 
pārņēma Rīgas rajona Bērnu un jaunatnes sporta skolu un Sporta iniciatīvas centru, 
izveidojot jaunu iestādi Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola.   

Būtiski samazinoties budžeta ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 
valsts mērķa dotācijām, bez „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un 
darbinieku atlīdzības likumā” noteiktajiem atlīdzības ierobežojumiem, Ādažu novada 
dome, sākot ar septembra mēnesi samazināja atalgojumu par 15% domes iestāžu,  
struktūrvienību un nodaļu darbiniekiem. Vienlaicīgi darbiniekiem tika atceltas visas 
kompensācijas par degvielu, izmantojot personīgo autotransportu un personīgo 
mobilo telefonu darba vajadzībām. Deputātu samaksa tika noteikta Ls 100 mēnesī un 
par piedalīšanos domes un komiteju (kurās deputāts ir ievēlēts) sēdēs, papildus Ls 
7,00 stundā.   

Nepietiekamo budžeta ieņēmumu dēļ Ādažu novada domei uz 2009.gada beigām 
izveidojās parāds kreditoriem Ls 480 581, t.sk. nodokļu parāds Ls 165 800.     

2009. gadā Ādažu novada dome kopā ar 12 Pierīgas novadiem izveidoja kopīgu 
iestādi. „Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”, kas nodarbojas ar izglītības 
iestāžu darbību uzraudzību, koordināciju un metodisko vadību.  

Pārejot uz jaunām telpām Kultūras un radošās izglītības centrā Gaujas ielā 33A, 
Ādažu novada domei radās iespēja 2010.gadā paplašināt Sociālo dienestu un 
pilnveidot tā darbu slimnīcas ēkā. Vecajā domes ēkā tiks pārvietoti SIA „Ādažu 
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Namsaimnieks”, SIA „Ādažu Ūdens”, PSIA „Ādažu Glābšanas dienests”, 
lauksaimniecības konsultants un ierādītas telpas Valsts policijai.  

2010.gada budžetā nav paredzēti līdzekļi jauniem attīstības projektiem un netiek 
plānoti remonta un celtniecības darbi iestādēm. Jācenšas samazināt iestāžu 
uzturēšanas izdevumus un izveidot atalgojumu sistēmu, atbilstoši LR normatīvajos 
dokumentos paredzētajam.       

       

     

Ādažu novada domes  

priekšsēdētājs                                                                             Normunds Breidaks
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10. Neatkarīga revidenta ziņojums 
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11. SIA „Ādažu Namsaimnieks” gada pārskats 

           

 

 

 

L Ē M U M S 

Ādažu novadā 

 

2010.gada 23.martā                                                     Nr.  

 

Par  SIA “Ādažu Namsaimnieks”  

2009.gada pārskatu  

 

Ādažu novada dome  

 

 NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt  SIA “Ādažu Namsaimnieks” 2009.gada pārskatu  

- ieņēmumos            870’976,00  Ls. 

- izdevumos          818’404,00  Ls 

- peļņa             42’808,00  Ls.    

2. Apstiprināt pielikumu gada pārskatam un vadības ziņojumu par SIA “Ādažu 

Namsaimnieks” saimniecisko darbību 2009.gadā. 

3. Pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 37.p. 43.p.2.d. gūto peļņu izmantot SIA „Ādažu 

namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                 N.Breidaks  
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12. PSIA „Ādažu slimnīca” gada pārskats 

 

          

           

                                                      L Ē M U M S 

                       Ādažu novadā  

 

2010. gada 27.aprīlī                                                      Nr.  

 

 

  Par PSIA  “Ādažu Slimnīca” 

  2009.gada pārskatu  

 

 Ādažu novada dome 

 

 NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt  PSIA “Ādažu Slimnīca” 2009. gada pārskatu  

- ieņēmumos   292.851 Ls, 

- izdevumos   291 845 Ls,  

- peļņa                         1006 Ls. 

2. Apstiprināt pielikumu gada pārskatam un vadības ziņojumu par  pašvaldības SIA 

“Ādažu Slimnīca” saimniecisko darbību 2009. gadā. 

3. Iegūto peļņu novirzīt iepriekšējā gada zaudējumu segšanai.     

   

Domes priekšsēdētājs       N. Breidaks  
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PSIA  “Ādažu  slimnīca” 

Vadības ziņojums 

 

PSIA „Ādažu slimnīcas” pamatdarbība ir iedzīvotāju veselības aprūpe, kas ietver sevī 
gan ambulatoro, gan stacionāro medicīnisko palīdzību. 

Pārskata gada laikā kā galvenais mūsu sniegto medicīnisko pakalpojumu pircējs 
joprojām bija Veselības norēķinu centrs, kas līgumā noteiktās kvotās apmaksā 
medicīniskos pakalpojumus, kas 2009.gadā sastādīja 163315 LVL. 

Pārskata perioda laikā poliklīnikā griezušies pēc medicīniskās palīdzības  37573 cilvēki 
stacionārā un dienas stacionārā  savukārt ārstējušies 562 pacienti. Dienas stacionārā 
ir veiktas 329 operācijas, kas ir daļa no 712  kopējo veikto operāciju skaita. 

Ādažu poliklīnikā turpina darboties Rtg, USG, doplerogrāfijas, kompjūtertomogrāfijas 
un fibrogastroskopijas palīgkabineti. 2009.gada nogalē  tika paplašināts sniedzamo 
medicīnisko pakalpojumu klāsts, piesaistot  jaunus speciālistus, kā kardiologs, 
endokrinologs, neirologs un otolaringologs, kā arī  iespējas veikt  duplex skenēsanu 
asinsvadiem un echokardiogrāfiju. 

2009.gadā slimnīcas kopējie ieņēmumi sastādīja 292851 LVL, bet izdevumi- 291845 
LVL, kas arī noteica, ka 2009.gada finanšu gads tika noslēgts ar 1006 LVL peļņu. 

PSIA „Ādažu slimnīca„ ir akcionāre asociēto sabiedrību kapitālā , kas sadalās: 

(1) SIA „Ādažu privātslimnīca” – 34 % līdzdalība, 

(2) SIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas klīnika „Ādaži”” – 50 % līdzdalība. 

2009.gadā tika palielināts arī Sabiedrības pamatkapitāls par 100000 LVL. 

Sakarā ar to, ka Sabiedrība nepārsniedz  divus no Gada pārskatu likuma 54.pantā 
otrajā daļā  noteiktos kritērijus – 

(1) bilances kopsumma – 250000 LVL, 

(2) neto apgrozījums – 500000 LVL, 

(3) pārskata gada vidējais darbinieku skaits – 25, 

tai nav  nepieciešams zvērināta revidenta atzinums par gada pārskatu , kā arī netiek 
gatavots naudas plūsmas un pašu kapitāla pārskats 

Laikā no pārskata gada pēdējās dienas līdz šī ziņojuma  parakstīšanai nav bijuši 
nekādi ievērojami notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt gada pārskatu par 
2009.gadu.  

2010.gadā turpināsim sniegt veselības aprūpes pakalpojumus  sekundārajā 
ambulatorajā veselības aprūpē -poliklīnikā un dienas stacionārā. 

 

Valdes loceklis                                                              Pēteris Pultraks 
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13. PSIA „Ādažu glābšanas dienests” gada pārskats 

 

 

           

           

                                                      L Ē M U M S 

                      Ādažu novadā  

 

2010. gada 27.aprīlī                                                      Nr.  
 

  Par PSIA  “Ādažu Glābšanas dienests” 

  2009.gada pārskatu  

 

 Ādažu novada dome 

 

 NOLEMJ:  

1. Apstiprināt  PSIA “Ādažu Glābšanas dienests” 2009. gada pārskatu  

 

- ieņēmumos   611 887 Ls, 

- izdevumos   608 201 Ls,  

- peļņa                   3686 Ls. 

 

2. Apstiprināt pielikumu gada pārskatam un vadības ziņojumu par  pašvaldības SIA 

“Ādažu Glābšanas dienests” saimniecisko darbību 2009. gadā. 

3. Iegūto peļņu novirzīt uzņēmuma attīstībai.     

   

Domes priekšsēdētājs       N. Breidaks  
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PSIA  “Ādažu  glābšanas dienests” 

Vadības ziņojums 

 
DARBĪBAS VEIDS 
Sabiedrības pamatdarbības veids ir sabiedriskās kārtības uzraudzība, ugunsdrošības 
uzraudzība, apsardzes pakalpojumu sniegšana, apsardzes tehnisko sistēmu 
uzstādīšana, apkope un remonts, fizisko personu kustamās mantas un nekustamā 
īpašuma apsardze, apsardzes darbībā izmantojot apsardzes tehniskās sistēmas. 
 
SABIEDRĪBAS ĪSS DARBĪBAS APRAKSTS PĀRSKATA GADĀ 
Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ādažu glābšanas dienests” pārskata 
perioda neto apgrozījums sastādīja 596 411 LVL, pārējie sabiedrības ieņēmumi 
sastādīja 15 476 LVL. Kopējie sabiedrības ieņēmumi sastāda 611 887 LVL. Kopējie 
sabiedrības izdevumi pirms nodokļiem sastāda 606 001 LVL. Uzkrājumi 
atvaļinājumiem sastāda 24 489 LVL. Gada sākumā sabiedrībā strādāja 53 darbinieki, 
gada beigās 57 darbinieki. Strādnieku algām kopā ar sociālā nodrošinājuma 
izmaksām aprēķināts 248 291 LVL, personāla izmaksām 43 816 LVL. 
2009.gadā pavisam sabiedrībai lietošanā ir 24 automašīnas. Par vienu automašīnu 
tiek maksāts kredīts, 17 automašīnas tiek nomātas, 1 automašīna ir finanšu līzingā un 
6 automašīnas ir Sabiedrības pamatlīdzekļi. 
Kopumā sabiedrības pamatlīdzekļi sastāda 192 529 LVL. Sabiedrība 2009.gadu 
pabeidza ar ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem 3 686 LVL. Šāds rezultāts 
izskaidrojums ar to, ka valstī ir palielinājusies inflācija, līdz ar to izdevumu cenas 
sadārdzinājušās ,bet pakalpojumu cenas nevar paaugstināt, sakarā ar konkurenci. 
Sabiedrības pašu kapitāls ir 103 752 LVL. 2008.gadā statūtkapitālā tika ieguldīts 
Ādažu novada domes nekustamais īpašums ēka un zeme Depo ielā 2 Ādažos par 
kopējo vērtību 133 000 LVL, kur pašlaik atrodas sabiedrības pamatdarbības vieta. Tā 
kā 2008.gada pārskatā ēkas vērtība tika palielināta nepamatoti par LVL 40 097, tad 
2009.gada rudenī pamatojoties uz revidenta norādījumu un Ādažu domes lēmumu 
tika veikta korekcija par LVL 40 097 un šī summa tika iekļauta 2009.gada pārskata 
izmaksās. 
 
NOTIKUMI PĒC PĀRSKATA GADA PĒDĒJĀS DIENAS 
Sabiedrība laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad parakstīts 
gada pārskats, nav saskārusies ar būtiskiem riskiem un neskaidriem apstākļiem, kas 
ietekmētu Sabiedrības finansiālo stāvokli un gada rezultātus. 
 
NĀKOTNES IZREDZES UN TURPMĀKĀ ATTĪSTĪBA 
2010.gadā Sabiedrība turpinās attīstīt un pārdot savus pakalpojumus un paplašinās 
sabiedrisko darbību kārtības uzraudzībā. Sabiedrības vadība plāno 2010.gadā celt 
darbinieku kvalifikāciju, radot iespējas apmeklēt kvalifikācijas celšanas kursus, lai 
darbs Sabiedrībā atbilstu visaugstākajiem kritērijiem. Ar Sabiedrības peļņu segt 
iepriekšējo periodu zaudējumus. 
 
Renārs Avetisjans, valdes loceklis 
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14. SIA „Ādažu Ūdens” gada pārskats 

 

            

           

L Ē M U M S 

Ādažu novadā 

 

2010.gada 23.martā                                                      Nr.  

 

  Par SIA  “Ādažu Ūdens” 

  2009.gada pārskatu  

 

 Ādažu novada dome 

 

 NOLEMJ:  

 

1. Apstiprināt  SIA “Ādažu Ūdens” 209. gada pārskatu  

- ieņēmumos   329’572 Ls, 

- izdevumos   321’737 Ls,  

- peļņa                   7’836 Ls. 

2. Apstiprināt pielikumu gada pārskatam un vadības ziņojumu par  pašvaldības SIA 

“Ādažu Ūdens” saimniecisko darbību 2009. gadā. 

 

   

Domes priekšsēdētājs       N. Breidaks  
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15. Iedzīvotāju uzskaites dienesta pārskats par 2009. gadu 

 

Ādažu novadā uz 2009.gada 31.decembri iedzīvotāju dienesta uzskaitē reģistrēti 
9595 iedzīvotāji. No 02.01.2009. līdz 31.12.2009. reģistrā veiktas 1341 izmaiņas. Tai 
skaitā dzīves vietas deklarēšanā (t.sk. adreses maiņa Ādažu nov.) 884 (118-
jaundzimušie) un (izrakstīti) mainījuši ziņas par deklarēto dzīvesvietu citā pašvaldībā 
(norādītas adreses ārzemēs), kā arī anulētas ziņas par deklarēto dzīvesvietu Ādažu 
novadā – kopā 362 (77-mirušie). Izsniegtas 247 izziņas un 1091 izziņa par dzīvesvietas 
deklarēšanas faktu un deklarēto dzīvesvietu. Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldei 
iesniegtas 949 veidlapas ar personu ziņām par dzīvesvietu. Desmit (10) personas ir 
izmantojušas tiesības deklarēt dzīvesvietas adresi Ādažu novadā pa pastu un 
septiņpadsmit (17) personas elektroniskā veidā – izmantojot gan elektronisko 
parakstu, gan elektronisko saišu portālu, kur nav nepieciešams e-paraksts, bet 
pietiek ar internetbankas autentifikāciju (līgumi ir ar „Swedbank”, „SEB banku”, 
„Latvijas Krājbanku”) abos veidos deklarēšanas adrese noteikta PMLP, Rīgā. Sarakstē 
ar juridiskām un fiziskām personām atbildēts uz 45 vēstulēm. Izskatīti 17 iesniegumi 
sakarā ar deklarētās dzīvesvietas anulēšanu un 15 personām anulēta deklarētā 
dzīvesvieta.  

No 02.01.2009. līdz 04.01.2010. iedzīvotāju skaits, kas ir deklarējuši dzīvesvietu 
Ādažu novadā, palielinājies par 398 cilvēkiem. 

Joprojām aktuāla ir problēma sakarā ar dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
„vienkāršību”, kas rada neērtības un sarežģījumus tikai īpašniekiem, bet ne pašiem 
deklarētājiem. Ar 01.11.2009. tika atcelta dzīvesvietas deklarēšana pa pastu, bet ir 
ieviesta deklarēšana elektroniskā veidā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas 
pieņem un aktualizē šīs deklarācijas, neaizpilda aili „tiesiskais pamats”, to atstāj 
pašvaldību ziņā, kuras, pārkāpuma gadījumā, veic ziņu par deklarēto dzīvesvietu 
pārbaudi, izskatīšanu, anulēšanu. 01.07.2009. MK noteikumi nosaka valsts nodevas 
apmēri trīs (3) lati par katru deklarēto personu, kas iemaksājama attiecīgās 
pašvaldības budžetā, bet atbilstoši Dzīvesvietas deklarēšanas likuma pārejas 
noteikumu 11.punktam, kas noteica, ka „ar dzīvesvietas reģistrēšanu saistītos 
izdevumus par periodu 27.04.2006.-30.06.2009. pašvaldībām sedz no valsts budžeta 
šim mērķi paredzētajiem izdevumiem 2010.gadā viena lata apmērā par katru 
dzīvesvietas reģistrācijas gadījumu saskaņā ar attiecīgās pašvaldības pieprasījumu”. 
Ādažu novadam būtu ieskaitāmi 2762 lati, bet 2009.gada nogalē Latvijas valdība 
izlēma šo naudu pašvaldībām vispār neieskaitīt.... 

 

Iedzīvotāju reģistrēšanas speciāliste 
Rita Makejeva 
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16. Dzimtsarakstu nodaļas pārskats par 2009. gadu 

 

Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā 2009.gads bija bagāts gads. Jaundzimušo bērnu 
reģistrācija bija skaita ziņā lielāka kā miršana. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri vēlas savu kopdzīvi noformēt oficiāli reģistrējot 
laulību. 

2009.gadā Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā veiktie darbi: 

─ reģistrētas dzimšanas 79 jaundzimušajiem, no kuriem 23 bērni dzimuši 
ārlaulībā, kuriem paternitāte noteikta pie dzimšanas reģistrēšanas; 

─ 2 bērniem dzimšanas reģistrā nav ziņu par bērna tēvu;    

─ reģistrētas laulības 56 pāriem, no kurām 33 bija baznīcas laulības, 7 laulības 
reģistrētas Dzimtsarakstu nodaļā svinīgos apstākļos, 3 laulības tika reģistrētas 
ar citu valstu pilsoņiem; 

─ reģistrētas miršanas 76 iedzīvotājiem.  

Dzimšanas reģistri ar ziņām par paternitātes atzīšanu papildināti 2 bērniem. 

Vēmi mainīt savus uzvārdus 2009.gadā izteikuši 3 Ādažu novada iedzīvotāji. 

Attēls 1 Ādažu novada domē reģistrēto dzimušo, mirušo un laulību skaits 
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Atkārtotas apliecības pieprasījuši 8 iedzīvotāji no reģistriem, kas atrodas Ādažu 
novada Dzimtsarakstu nodaļā. No citām Dzimtsarakstu nodaļām apliecības 
pieprasījuši un Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā saņēmuši 4 iedzīvotāji par 
reģistrētajiem civilstāvokļa aktiem citās dzimtsarakstu nodaļās. 

Dzimtsarakstu nodaļas reģistri 2009.gadā papildināti ar ziņām par laulības šķiršanu, 
aizgādības tiesību atņemšanu un paternitātes noteikšanu  u.c. 10 reģistru ierakstos. 

 

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Aija Blaževiča 
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17. Sociālā dienesta pārskats par 2009. gadu 

 

Sociālā dienesta galvenais uzdevums ir sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšana, 
veicinot personu pašpalīdzību un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī veicināt šo 
personu atbildības izjūtu pret sevi un savu ģimeni. Sociālie pakalpojumi ietver sociālo 
aprūpi, kuras mērķis ir nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura 
vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pati saviem spēkiem un 
sociālo rehabilitāciju, kuras mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba 
nespējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē.  

Sociālo pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi: 

─ pakalpojumu nodrošināšana klienta dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai;  

─ sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošas aprūpes 
sociālās rehabilitācijas institūcijās tajā gadījumā, ja sociālo pakalpojumu 
apjoms nav klientam pietiekams;  

─ personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums;  

─ starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības nodrošināšana 
institūcijām, sniedzot sociālos pakalpojumus;  

─ personas līdzdarbība lēmuma pieņemšanas procesā;  

─ bērna aprūpe ģimeniskā vidē. 

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām 
trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), lai apmierinātu to 
pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā. Sociālās palīdzības pamatprincipus nosaka Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likums, kurš stājās spēkā 01.01.2003. Likums definē šādus sociālās 
palīdzības veidus pašvaldībās: 

1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai;  

2. Dzīvokļa pabalsts; 

3. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;  

4. Citi pabalsti, ko reglamentē pašvaldības saistošie noteikumi. 

Sociālās palīdzības pabalsti tiek izmaksāti no pašvaldības budžeta. Lai saņemtu 
pašvaldības sociālo palīdzību, palīdzības pieprasītājam jāvēršas ar iesniegumu 
sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka. Sociālā darba speciālists kopā ar palīdzības 
pieprasītāju izvērtē personas vai ģimenes individuālās vajadzības un pieejamos 
resursus un vienojas par piemērotāko palīdzības veidu. 

Ādažu novada  sociālā  dienesta struktūra un pakļautība atspoguļota 2. attēlā.  Visi  
sociālā darba speciālisti  ir ieguvuši  augstāko izglītību sociālā darba jomā un regulāri 
apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus. 

 

http://www.lm.gov.lv/?sadala=749
http://www.lm.gov.lv/?sadala=750
http://www.lm.gov.lv/?sadala=751
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Attēls 2 Sociālā dienesta struktūra un pakļautība Ādažu novadā 

 

Sociālā dienesta galvenie uzdevumi (saskaņā ar Ādažu novada domes Sociālā 
dienesta nolikumu): 

─ Veikt sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām. 

─ Sniegt sociālos pakalpojumus vai organizēt to sniegšanu ģimenēm ar 
bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, 
aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, invalīdiem, 
pensijas vecuma personām, personām ar garīga rakstura traucējumiem un 
citām personu grupām, kurām tas nepieciešams. 

─ Novērtēt pēc sociālās palīdzības vērsušos personu (turpmāk – klientu) 
vajadzības, materiālos un personiskos (motivācija, nepieciešamās zināšanas 
un prasmes, izglītība, profesija u.c.) resursus. 

─ Noteikt klientu līdzdarbības pienākumus. 

─ Izskatīt jautājumus par sociālās palīdzības nepieciešamību vienu reizi nedēļā 
komisijas sēdē. 

─ Administrēt pašvaldības budžeta līdzekļus, kas novirzīti sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības sniegšanai. 

─ Novērtēt sociālā dienesta administrēto un pašvaldības finansēto sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitāti. 

─ Izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, mērķprogrammas un 
priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai. 

─ Informēt iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību. 

2009. gada 8. aprīlī tika izpildīta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
prasība un Ādažu novada domes sociālais dienests tika reģistrēts kā sociālo 
pakalpojumu sniedzējs Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā. 

Sākot ar 2009. gada 1. jūliju, sakarā ar Sociālo pakalpojumu pārvaldes likvidāciju, 
pašvaldības sociālo dienestu darba pārraudzību, atbilstību normatīvo aktu prasībām 

 
Sociālā dienesta vadītāja 

Sociālās palīdzības 

organizatore 
Apkopēja Mūžizglītības 

koordinatore 
Aprūpētājs 

Pensionāru padomes 

priekšsēdētāja 
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un novērtējumu veic Labklājības ministrija. Lai Labklājības ministrija varētu veikt 
sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības politikas pārraudzību un novērtēt 
tendences sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības īstenošanā, sociālajā dienestā 
tiek gatavotas un izsūtītas ikmēneša atskaites un gada pārskati par sociālo palīdzību 
un pakalpojumiem Ādažu pašvaldībā.  

Sociālais dienests sniedz sociālās palīdzības pakalpojumus iedzīvotājiem no dažādām 
sociālām grupām un veic arī šo iedzīvotāju uzskaiti. Sociālā dienesta mērķauditorija 
un personu skaits uz 2009. gada septembri atspoguļots tabulā. 

Tabula 1 Sociālā dienesta mērķauditorija 

Mērķauditorija Skaits* 

I grupas invalīdi 29 

II grupas invalīdi 120 

Bērni – invalīdi   30 

Bērni – bāreņi  12 

Riska ģimenes 15 

Daudzbērnu ģimenes (ar 4 un vairāk bērniem) 8 

Politiski represētie 67 

Černobiļas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki 12 

Pensionāri, no tiem 716 

vientuļie 54 

* personu skaits, kuri reģistrējušies sociālajā dienestā 

Izmantojot katram sociālajam gadījumam piemērotas darba metodes, ievērojot 
ģimenes vajadzības un iespējas risināt sociālās problēmas 2009. gadā atbalsts un 
palīdzība sniegta 644 ģimenēm. Iesniegumi par pakalpojumu un palīdzības 
saņemšanu tiek reģistrēti žurnālā un izskatīti vienu reizi nedēļā sociālā dienesta 
sēdēs. Pabalsti tiek piešķirti apstiprinātā budžeta ietvaros. Katram klientam tiek 
veidota individuāla lieta. Lietā glabājas visi klienta iesniegtie dokumenti, kas ir par 
pamatu pabalsta piešķiršanai. Dati par sociālā dienesta klientiem un saņemtās 
palīdzības apjomu tiek vadīti datora programmā  Sociālās palīdzības administrēšanas 
informatīvā sistēma „SOPA”. Kopumā šajā sistēmā ir ievadīti  un tiek apstrādāti dati 
par 4037 klientiem.  

2009. gadā tika veiktas 400 apsekošanas klientu dzīvesvietās un sastādīti dzīves 
apstākļu izvērtēšana akti, kuros atspoguļota sociālā situācija un ģimenes materiālais 
novērtējums, kas tiek ņemts vērā, nosakot pabalsta vai sociālā pakalpojuma 
nepieciešamību un pabalsta saņemšanas veidu. Lai noteiktu personu vajadzībām  
atbilstošu sociālā pakalpojuma veidu, 44 klientiem tika sastādītas personu vajadzību 
pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas kartes. 163 klientiem ir izstrādāti 
sociālās rehabilitācijas plāni un katru gadu sekots līdzi šo personu sociālās situācijas 
izmaiņām, plāna izpildei. Personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski 
represētām personām un ČAES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kopumā 3 
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personām, tika sakārtota dokumentācija un nosūtīta Sociālās integrācijas valsts 
aģentūrai, lai personas varētu saņemt valsts apmaksātos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus.  

Ādažu novadā uz 2009. gadu ir iekārtoti 4 sociālie dzīvokļi, tie tiek izīrēti riska 
ģimenei, trūcīgai personai, ģimenei, kura audzina bērnu invalīdu un bez vecāku 
gādības palikušam bērnam, pēc pilngadības sasniegšanas. Ādažu novadā jautājums 
par dzīvojamo platību ir aktuāls, jo iedzīvotāju vēlme izīrēt sociālo dzīvokli arvien 
pieaug, bet pašvaldībai brīvu dzīvojamo platību nav.  

Lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, kuri nav pieejami 
pašvaldībā, tie tika pirkti no sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijām: Ģimenes 
atbalsta centra „Austrumi”, A/S „Ezra – Sk” slimnīcas „Bikur Holim”, Saulkrastu 
pašvaldības iestādes „Sociālās aprūpes māja” un V.S.A.C. „Baldone”. 

Sadarbībā ar bāriņtiesu, nepilngadīgo lietu inspektori un Ādažu vidusskolas sociālo 
pedagogu veiktas vairākkārtējas mājas apsekošanas riska ģimenēs, ģimenēs, kuru 
bērni neattaisnotu iemeslu dēļ kavē mācības, kuru bērni iesaistīti pārkāpumos. Tiek 
izvērtēta sociālā situācija, vecāku spēja nodrošināt bērniem pilnvērtīgu aprūpi, veikti 
konsultējoši pasākumi situācijas mainīšanai un uzlabošanai. Četriem novada bērniem 
un divām pieaugušām personām, kuriem bija radušās grūtības orientēties sarežģītās 
dzīves situācijās un rast izeju no tām, tika nodrošinātas bezmaksas individuālas 
psihologa konsultācijas. Turpinās sadarbība ar Mālpils internātpamatskolas sociālo 
pedagogu par četru Ādažu novada bērnu sekmību, kuri šajā skolā iegūst pamatskolas 
izglītības programmu.  

Sadarbībā ar veselības aprūpes speciālistiem tiek risināti dažādi jautājumi par 
veselības aprūpi, klientu veselības stāvokļa uzlabošanu, gatavoti dokumenti Veselības 
un Darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijai invaliditātes grupu piešķiršanai.  

Iedzīvotāju informēšana par sociālo palīdzību un  sociālajiem pakalpojumiem, kā arī 
sociālā dienesta piedāvātajām aktivitātēm un rīkotajiem pasākumiem regulāri tiek 
organizēta ar pašvaldības mājas lapas, vietējo laikrakstu un izstrādāto bukletu 
palīdzību. 

Sociālā dienesta darbinieki sadarbībā ar domes attīstības un informācijas daļas 
speciālistiem 2009. gadā ir izstrādājuši koncepciju un iesnieguši projekta pieteikumu 
Eiropas Reģionālās attīstības fondam par „Alternatīvās aprūpes pakalpojumu centra 
izveidi Ādažu novada Kadagas ciemā”. 

Tiek ņemta dalība arī Ādažu novada attīstības programmas 2010. – 2021. gadam 
izstrādē, veselības aprūpes un sociālo jautājumu darba grupā. 

Ciešais sadarbības tīkls ar pašvaldības un privātajām institūcijām, darbiniekiem palīdz 
ne tikai sekmīgākai darba organizācijai, iedzīvotāju informēšanai un klientu sociālo 
problēmu efektīvākai risināšanai, bet ir ļoti noderīgi arī situācijas apzināšanā par 
pašvaldības iedzīvotāju problēmām, lai plānotu attīstīt iedzīvotāju vēlmēm un 
vajadzībām atbilstošus un kvalitatīvus sociālo pakalpojumu veidus. Ādažu sociālā 
dienesta sadarbības tīkls ar pašvaldības un privātām institūcijām attēlots attēlā. 
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Attēls 3 Ādažu sociālā dienesta sadarbības tīkls ar pašvaldības un privātajām 
institūcijām 

 

Šajā visai sabiedrībai ekonomiski grūtajā laikā, kad atbalsts un palīdzība cilvēkiem 
nepieciešama arvien vairāk, īpaši aktīvi darbojas nevalstiskās labdarības organizācijas 
un Latvijas uzņēmumi. Latvijas Sarkanais Krusts iesaistoties Eiropas komisijas 
programmas realizācijā sniedza iespēju personām, kuras 2009. gadā saņēmušas 
pašvaldības atzinumu par trūcīgas personas/ģimenes statusa piešķiršanu un 
personām bez noteiktas dzīvesvietas, saņemt pārtikas produktu komplektu. Pārtikas 
pakas saturs: auzu pārslas (0,5 kg), četrgraudu pārslas (0,5 kg), makaroni (0,5x2) 
pankūku milti (0,4 kg) un vājpiena pulveris (0,4 kg ). Ādažu  novadā tika izdalītas 600 
šādas pakas.  

17. novembrī A/S „Latvenergo” un biedrība „Latvijas pašvaldību savienība” parakstīja 
līgumu par to, ka „Latvenergo" dāvina (ziedo) un LPS pieņem dāvinājumā 100 000 
dāvanu kartes „Elektrības norēķinu kartes – 500 kWh”. Katras kartes nominālvērtība 
ir LVL 37,15. Šī dāvinājuma (ziedojuma) mērķis – celt īpaši trūcīgo un sociāli 
mazaizsargāto personu grupu sociālo labklājību, veicot sociālā atbalsta kampaņu  
2009.-2010. gada apkures sezonas laikā, nododot kartes elektroenerģijas lietotāju – 
garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju un trūcīgo ģimeņu ar bērniem 
mājsaimniecībām. Pirmajā izdales kārtā pēc pašvaldību pieprasījumiem tika sadalītas 
60 000 kartes. Ādažu pašvaldība saņēma 44 kartes un jau gada nogalē sāka karšu 
izdali. 

Ādažu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem un cita veida sociālajai palīdzībai 
2009. gadā izlietoti 117659 LVL. 
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Tabula 2 Piešķirtie pabalsti 

Piešķirti pabalsti sekojošiem mērķiem:  

1.Pabalsts aprūpei  41300 Ls 

2.Pabalsts apkurei  13952 Ls       

3.Bērnu pūriņa pabalsts      9900 Ls 

4.Pabalsts medicīnas pakalpojumiem 7563 Ls   

5.Labdarības pasākumi un Ziemassvētku paciņas   6307 Ls 

6.Brīvpusdienas skolā 5560 Ls 

7.Pensionāru pasākumiem       4027 Ls 

8.Transporta kompensācija invalīdiem 3880 Ls 

9.Pabalsts apbedīšanai  3850 Ls             

10.Pabalsts apaļās jubilejās 3604 Ls 

11.Mūžizglītības pasākumiem 3000 Ls 

12.Pabalsts politiski represētām personām  2720 Ls 

13.Pabalsts bārenim sasniedzot pilngadību 2360 Ls 

14.Pabalsts bērniem invalīdiem  2356 Ls 

15.Atbalsta centra uzturēšana  1350 Ls 

16.Pabalsts skolas piederumiem 1185Ls 

17.Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām 1027 Ls 

18.Pasākumi bērniem invalīdiem      1000 Ls 

19.Politiski represēto personu pasākumiem 700 Ls 

20.Garantētais iztikas minimums    568 Ls 

21.Sociālās gultas    530 Ls 

22.Pabalsts  krīzes situācijā         500 Ls 

23.Zāļu iegāde mazturīgiem bērniem    420 Ls 

24.Pabalsts dokumentu noformēšanai 30 Ls 

25.Pabalsti ūdens skaitītājiem         30 Ls 
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Attēls 4 2009. gadā sociālās palīdzības pabalstiem un cita veida sociālajai palīdzībai 
izlietotie līdzekļi 
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Attēls 5 Sociālajai palīdzībai izlietoto līdzekļu dinamika 
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Sociālai palīdzībai izlietoto līdzekļu dinamika 5. attēlā parāda, ka katru gadu līdzekļi 
sociālai palīdzībai pieauga, taču jau 2009. gada sākumā valsts ekonomiskās krīzes 
rezultātā samazinājās arī finansu līdzekļi pašvaldībām. Arī sociālās sfēras aktivitātes, 
kas nebija primārās, tika nedaudz ierobežotas, bet neskarot sociālās palīdzības 
pabalstiem atvēlētos naudas līdzekļus. 

Lielākie pabalstu veidi, pēc sniegto līdzekļu apjoma un to salīdzinājums pa gadiem 
atspoguļots 6. attēlā. 

Attēls 6 Lielākie pabalstu veidi, pēc sniegto līdzekļu apjoma 

26925

39610 41300

8615

13055 13952
10100

12400
9900

7640
5606

7563
5540

14456
12254

3200 4070 3850

12182

3563 3880

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2007. 2008. 2009.

Pabalsti aprūpei Pabalsti apkurei Pabalsti bērnu pūriņam

Pabalsti medicīnas pakalpojumiem Pabalsti ēdināšanai Pabalsti apbedīšanai

Pabalsti transporta pakalpojumiem
 

Iedzīvotāju sociālās problēmas ir dinamiskas. Pie jebkurām ekonomiskām izmaiņām 
parādās jaunas sociālā riska grupas. Līdz šim sociālā dienesta klienti galvenokārt bija 
personas pensijas vecumā, personas ar invaliditāti, kuri nestrādāja algotu darbu un 
vienīgie ienākumi bija nelielās pensijas. Šobrīd vērojama tendence, ka klientu vidū 
palielinās ģimeņu ar bērniem un darbspējīgo personu skaits, jo ekonomiskā krīze 
valstī izraisījusi strauji pieaugošu bezdarbu un cilvēki paliek bez pietiekošiem iztikas 
līdzekļiem. Gada laikā tika izsniegtas 80 izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam. Garantētā minimālā iztikas minimuma (GMI) pabalsts piešķirts 
22 personām. 

Pašvaldības pabalstus saņēmušo ģimeņu raksturojums un salīdzinājums pa gadiem 
redzams 7. attēlā. 

Attēls 7 Pašvaldības pabalstu saņēmušo ģimeņu raksturojums 
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Atbalsta centra darbības atskaite par 2009. gadu 

Ādažu novada Sociālā dienesta Atbalsta centrs darbojas jau 7 gadus, sniedzot 
novada iedzīvotājiem bezmaksas sociālos pakalpojumus un brīvā laika pavadīšanas 
iespējas ar mērķi uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. 

Atbalsta centra mērķauditorija: pensijas vecuma cilvēki, cilvēki ar īpašām 
vajadzībām, ģimenes, kuras audzina bērnu ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātās, 
trūcīgās ģimenes un personas, daudzbērnu ģimenes un citi interesenti. 

Atbalsta centra darbības jomas: lekciju un semināru organizēšana, interešu kopu un 
atbalsta grupu organizēšana, jaunu sociālu kontaktu veidošana, individuāla klientu 
konsultēšana, informācijas iegūšanas iespējas, psihosociāla palīdzība, palīdzība krīzes 
situācijās, sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. 

Atbalsta centrs piedāvā: 

─ Periodikas un daiļliteratūras lasīšanu; 

─ Televizora, videofilmu skatīšanos, radio klausīšanos; 

─ Galda spēles; 

─ Datora ar interneta pieslēgumu izmantošanu; 

─ Interešu un atbalsta grupu apmeklēšanu; 

─ Mūžizglītības koordinatora konsultācijas; 

─ Psihologa konsultācijas; 

─ Sociālā darbinieka konsultācijas; 

─ Iespēju izmazgāt veļu; 

─ Iespēju nomazgāties dušā;  

─ Iespēju izmērīt asinsspiedienu; 

─ Iespēju nodot un saņemt humāno palīdzību; 

─ Iespēju  individuāli tikties un darboties atbilstoši katra interesēm. 

Atbalsta centru pārsvarā apmeklē vecie cilvēki un cilvēki ar īpašām vajadzībām, jo 
tieši šīm cilvēku grupām visvairāk nepieciešams atbalsts un palīdzība sociālo un 
ikdienas problēmu risināšanā. Viņiem pietrūkst sociālo kontaktu un sabiedriskās 
aktivitātes, kas viņus pasargātu no vientulības un garīgas izolētības. 

2009. gadā centru apmeklēja, izmantoja tajā piedāvātos pakalpojumus un brīvo laiku 
pavadīja vidēji 20 cilvēki dienā no novada centra un apkārtējiem ciematiem: Kadagas, 
Baltezera, Alderu un Garkalnes.  

Aizvien ļoti pieprasīts bezmaksas pakalpojums ir iespēja nomazgāties dušā un 
izmazgāt veļu automātiskajā veļas mašīnā. Ik dienas šo pakalpojumu izmanto ap 7 
novada iedzīvotāju, kopumā 150 pensijas vecuma cilvēki, cilvēki ar invaliditāti, 
trūcīgās un maznodrošinātās personas un ģimenes. Lielā noslogojuma dēļ no 2007. 
gada septembra mēneša šo pakalpojumu iespējams izmantot nevis reizi nedēļā, bet  
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reizi divās nedēļās. Kopumā 2009. gadā duša tika izmantota 1023 reizes un veļas 
mašīna – 1108 reizes. Atbalsta centra apmeklētāji labprāt laiku pavadīja, lasot 
periodiku (šajā gadā tika abonēti 12 preses izdevumi), regulāri tika izmantos 
internets. Datoru ar interneta pieslēgumu izmantoja, lai iepazītos ar  aktualitātēm 
Latvijā un pasaulē, atrastu noderīgu informāciju, veidotu saraksti ar ārzemēs esošiem 
tuviniekiem un draugiem, kā arī izklaidētos, spēlējot spēles. Šo pakalpojumu 
izmantoja gan pensijas vecuma cilvēki, gan jaunieši ar īpašām vajadzībām un riska 
ģimeņu bērni.  

Tika noslēgts līgums ar Sabiedrības veselības aģentūru par informatīvā stenda 
novietošanu Atbalsta centrā, līdz ar to, centra apmeklētājiem bija pieejams plašs 
veselību veicinošo informatīvo materiālu klāsts. 

 

Atbalsta centrā darbojas 

─ Jaunieši ar īpašām vajadzībām  

4 jaunieši ar īpašām vajadzībām reizi nedēļā pulcējas un pavada brīvo laiku attīstot 
radošos talantus, veidojot dažādus rokdarbus, dekorus, dāvanas un apsveikumus. 
Kopīgi tiek svinēti svētki un atzīmētas jubilejas, apmeklēti novadā organizētie 
izglītojošie, kultūras un izklaides pasākumi. Kā arī tiek papildinātas zināšanas 
apgūstot datoru, minot krustvārdu mīklas un spēlējot intelektuālās spēles. 

Nodarbību mērķis ir paaugstināt jauniešu saskarsmes iespējas, sociālo prasmju un 
darba iemaņu attīstību.  

─ Rokdarbu klubs „Ādažnieces” 

Jau otro gadu Ādažu sociālā dienesta Atbalsta centrā darbojas rokdarbnieču klubs. 
Sākotnēji reizi mēnesī tika pulcētas aktīvās Ādažu pensionāres, rokdarbnieces, bet ar 
laiku interese par kopā darbošanos pieauga un šobrīd dalībnieču skaits ir pieaudzis 
līdz 12 un to vidū ir gan pensionāres, gan dāmas darbspējīgā vecumā. Pulciņā 
darbojas ne tikai tās, kuru sirdslieta un hobijs ir dažādu rokdarbu darināšana, bet arī 
tās, kas vēlas apgūt ko jaunu. 

Kā lielāko ieguvumu darbības attīstībā var uzskatīt sadarbību ar Latvijas lauku  
sieviešu apvienību, kur esam vienīgās pārstāves no Rīgas rajona.  

Reizi mēnesī tiek apmeklēti apvienības rīkotie semināri un konferences, kur informē 
par notiekošajām aktivitātēm un lemj par nākotnes sadarbības iespējām.   

Ar Latvijas lauku sieviešu apvienības atbalstu dāmas šajā gadā  ir piedalījušās vairākās 
izstādēs, gadatirgos un prezentācijās tirdzniecības centros, „Intertextil Balticum 
2009”, „Dārzs. Flora 2009”, „Vasaras svētki dārzam 2009”  u.c.  

Piedalīšanās šādos pasākumos sniedz lielisku iespēju ne tikai tirgoties ar saviem 
darinājumiem, bet arī iegūt jaunus kontaktus un informācijas apmaiņu ar citiem 
amatniekiem. Rokdarbnieces savus darbus izvieto arī amatnieku darbu Internet 
veikalos gan Latvijas, gan ārzemju mājas lapās. 

Dalībnieces bija ieinteresētas un sāka apgūt daiļamatnieču vidū tik aktuālo 
Tekstilmozaīku. Tie ir darinājumi no krāsu un raksta ziņā dažādiem auduma gabaliem, 
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kurus sašujot citu ar citu, var iegūt gan vērtīgus ikdienā lietojamus darinājumus, 
funkcionālus objektus, gan skaistus rotājumus un apģērbu. Tekstilmozaīkas dažādās 
tehnikas mācīja tekstilmāksliniece Aija Rācenāja. Iegūtās prasmes un  zināšanas 
varēja izmantot ne tikai savām vajadzībām, bet arī demonstrēt „Rīgas 
Tekstilmozaīkas” festivālā piedaloties Latvijas lielformāta segas šūšanā. Rokdarbnieču 
darbība kopumā ir ļoti aktīva un nākotnē tiek plānots realizēt dažādas aktivitātes un 
apmācības.  

─ Politiski represēto klubs 

Politiski represēto kluba padomes pārstāvji pulcējās Atbalsta centrā reizi divos 
mēnešos, lai risinātu ar politiski represēto personu aktivitātēm saistītus jautājumus. 
Ar 2009. gada 25. augustu Ādažu novada domē tika izveidota „Politiski represēto 
personu statusa noteikšanas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusa 
noteikšanas un nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu kārtošanas 
komisija 5 locekļu sastāvā. Divi no tiem ir šī kluba pārstāvji.  

2009. gadā Ādažu novadā bija 68 politiski represētās personas. Padome sastāv no 
politiski represēto kluba biedru vidus ievēlētiem 8 aktīvistiem. 

─ Pensionāru klubs „Optimists” 

Pensionāru kluba „Optimists” padomes pārstāvji reizi mēnesī pulcējas Atbalsta 
centrā, lai risinātu ar pensionāru aktivitātēm saistītus jautājumus. Padome sastāv no 
pensionāru kluba biedru vidus ievēlētiem 14 aktīvistiem.  

2009. gadā pensionāru un politiski represēto klubos aktīvi darbojās ap 400 novada 
iedzīvotāju. Tika rīkotas ikmēneša tikšanās, kuras vidēji apmeklēja ap 50 cilvēku. 

Politiski represēto kluba padomes pārstāvji, pensionāru kluba „Optimists” padomes 
pārstāvji, Sociālā dienesta un Atbalsta centra darbinieki regulāri 2009. gadā tikās un 
kopīgi plānoja visus pasākumus, kas saistīti gan ar Atbalsta centra aktivitātēm, gan 
politiski represēto un Pensionāru klubu aktivitātēm. 

 

2009. gadā organizētie pasākumi 

Klubu biedru ikmēneša sapulcēs organizētie pasākumi un tikšanās: 

─ Tikšanās ar Ādažu novada izpilddirektoru D. Popovu. Sarunas par Ādažu 
novadu un tā attīstību. 

─ Tikšanās ar Ādažu novada bibliotēkas vadītāju M. Dzirnieci. 

─ Tikšanās ar psihoterapeiti K. Veckrāci. Sarunu tēma – līdzcietība un pozitīva 
saskarsme. 

─ SIA „Bioefekts” pārstāvji A.Lielpētere un Z. Mazjānis – par bioloģisko 
mēslošanu dārzkopībā. 

─ A/S „Swedbanka” un A/S „Krājbanka” pārstāvji – par banku piedāvātajiem 
pakalpojumiem pensionāriem. 

─ Tikšanās ar Latvijas ārpolitikas institūta direktoru A.Lejiņu un Ādažu 
vidusskolas Eiropas klubiņa „Mazie eiropieši” dalībniekiem. 
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─ Tikšanās ar sirds veselības kabineta medmāsu M.Kronbergu par tēmu 
„Vasaras saulgriežos veseli un skaisti”. 

─ SIA „Aktivi” finanšu konsultants J.Medenieks par tēmu kā izmainīt finansiālo 
situāciju, kā saņemt sociālo aizsardzību u.c. 

─ Literāri muzikāls pasākums ziemassvētku noskaņās ar A.Sirmo un K.Bitēnu 
„Ticot, cerot, mīlot”. 

Tā kā pasākumi ir kupli apmeklēti, daļa no  tiem tiek organizēti Ādažu Kultūras namā. 

Ikgadējie pasākumi: 

─ Lieldienu balle novada senioriem. Koncertu sniedza pašmāju  kolektīvi – deju 
ansamblis „Rūta”, „Sānsolītis”, folkloras kopa „Saulgrieži”, ansambļi 
„Gaujmalas lakstīgalas” un „Mēs tikāmies martā”. 

─ Ziemassvētku balle novada senioriem. Uzstājās Ādažu mākslas un mūzikas 
skolas jaunieši, pensionāru līnijdeju ansamblis „Optimistes” un ansamblis 
„Gaujmalas lakstīgalas”. Par labu deju mūziku rūpējās I.Kraucis un I.Bumbiere. 

─ VisLatvijas Lielās talkas ietvaros pensionāri sakopa Ādažu un Alderu ciematu 
teritoriju. 

─ Komunistiskā terora upuru piemiņas dienā organizēts pasākums novada 
represētajiem iedzīvotājiem ar piemiņas brīdi Baltezera kapsētā. Ādažu 
novada domes organizētā svinīgā atceres pasākuma ietvaros šogad tika 
atklāts jauns piemineklis „Ciešanu vārti” komunistiskā terora upuru piemiņai. 

─ Politiski represēto personu brauciens uz VisLatvijas politiski represēto 
personu salidojumu Ikšķilē. 

─ Ādažu novada sporta svētku ietvaros noritēja arī sestās senioru olimpiskās 
sporta spēles brīvā dabā, kurās piedalījās  seniori un viņu ģimenes locekļi un 
vies komandas no Cēsīm, Engures u.c. 

─ Katru mēnesi pensionāru kluba pārstāvji kopā ar sociālā dienesta 
darbiniekiem sveica novada pensionārus apaļās jubilejās sākot ar 70. gadu 
vecumu. 

─ Politiski represēto kluba padome veic biedru sveikšanu apaļās jubilejās sākot 
ar 55. gadu vecumu. 

Īpašās aktivitātes un pasākumi: 

─ Līnijdejotāju kopas „Optimists” un ansambļa „Gaujmalas Lakstīgalas” 
sadraudzības vakars „Dziesmu un deju putenis”, viesos draugi no Amatas, 
Jaunjelgavas, Engures, Lēdurgas u.c.  

─ Novada senioriem šajā gadā bija iespēja aizbraukt trīs atpūtas ekskursijās, lai 
apskatītu Latvijas skaistākās vietas.   

─ Novada pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti tiek piedāvāta iespēja reizi 
nedēļā par simbolisku samaksu (1,00 LVL) apmeklēt baseinu Ādažu sporta 
centrā. 
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─ Ādažu novada pensionāri un politiski represētās personas piedalījās 
Likteņdārza iekopšanas talkā Kokneseē – Krievkalna salā. 

Pensionāru pašdarbības kolektīvi un interešu pulciņi: 

─ Ansamblis „Gaujmalas Lakstīgalas”, piedalījās 12 dalībnieki. 

─ Līnijdejotāju kopa „Optimistes”, piedalījās  25 dalībnieces. 

─ Folkloras kopa „Saulgrieži”, piedalījās 15 dalībnieki. 

─ Veselības vingrošanas grupa, piedalījās ap 30 dalībnieku. 

─ Nūjošanas grupa, piedalījās 30 dalībnieki. 

 

Saņemtie ziedojumi un to izlietojums 

Sociālais dienests ir izveidojis aktīvu sadarbību ar Latvijas sabiedrisko fondu „GAINS”. 
2009. gada laikā no šīs organizācijas 7 reizes (8 tonnu apmērā) tika saņemti ziedojumi 
ar humāno palīdzību – drēbēm, apaviem, rotaļlietām, saimniecības un pārtikas 
precēm. Šīs organizācijas saņemtā ziedojuma izdales laikā Atbalsta centru  apmeklē 
līdz pat 60 cilvēku dienā. 

─ No A/S „Latfood” tika saņemts ziedojums 40 kastes ar čipsiem un kartupeļu 
salmiņiem, kuri tika izdalīti novada pensionāriem, personām ar invaliditāti, 
trūcīgām, maznodrošinātām personām, riska un daudzbērnu ģimenēm. 

─ No privātpersonām tika saņemti ziedojumā arī sadzīves priekšmeti, dažādas 
datortehnikas un sekcijas komplekts. Datortehnika –  monitors, divi printeri 
un skeneris tika nodoti lietošanā ģimenēm ar bērniem. Sadzīves priekšmeti – 
Sony televizors un automātiskā veļas mašīna nodoti lietošanā vientuļām 
pensionārēm. Sekcijas komplekts personai ar invaliditāti. 

─ No SIA „Keramserviss” ziedojumā tika saņemti invalīdu rati un nodoti 
lietošanā pensijas vecuma personai ar kustību traucējumiem. 

─ Ādažu draudzes Diakonijas centrs sniedza savu atbalstu 15  daudzbērnu, riska 
un trūcīgām ģimenēm ar bērniem sagatavojot paciņas ar dažādiem 
kārumiem, sulām un veselības tējām.    

─ Izdevniecība UNDA IK Atbalsta centra apmeklētājiem ziedoja vairākus simtus 
žurnāla un laikraksta „Pavards” numurus. 

 

Īpašas aktivitātes un pasākumi Sociālajā dienestā 2009. gadā 

Izveidots atbalsta centra humānās palīdzības punkts 

Ar 2009. gada maija mēnesi, kad sociālam dienestam tika iedalīta atsevišķa telpa, 
tika izveidots atbalsta centra humānās palīdzības punkts. Humānās palīdzības punktu 
tā darbības laikā ir apmeklējušas 282 Ādažos dzīvojošās personas. Arī Ādažu 
iedzīvotāji ir ļoti atsaucīgi un regulāri tiek ziedotas noderīgas lietas – apģērbi, apavi, 
sadzīves priekšmeti un dārzā izaudzētie augļi un dārzeņi. 

Labdarības akcija „Skolas soma” 



Ādažu novada domes  
2009. gada publiskais pārskats 

 

42 

42 

Labdarības organizācija „GAiN”, sadarbībā ar Ādažu sociālo dienestu, Baltezera 
baznīcu un sadarbības partneriem no Vācijas šī gada 23. augustā aicināja 6-8 gadīgos 
Ādažu bērnus un viņu vecākus uz labdarības pasākumu „SKOLAS SOMA”. Akcijā 
piedalījās bērni ne tikai no Ādažiem bet arī bērni no Saldus, Viļāniem un 
Vecumniekiem.         

Pasākuma programma bija ļoti daudzveidīga un aizraujoša. Baznīcā kapelāns Dainis 
Markovskis noturēja dievkalpojumu bērniem. Ar skanīgām dziesmām un rotaļām 
visus priecēja Linda Rutule ar „GAiN” pārstāvjiem. Bērniem bija iespēja piedalīties 
sportiskās atrakcijās, stafetēs, gan nodarboties ar papīra locīšanu un mīklu minēšanu.  

Ar Ādažu novada sociālā dienesta un kapelāna māmiņas sarūpētajiem gardumiem  
tika sarūpēts bagātīgs cienasts ar ko pacienāt pasākuma dalībniekus.     

Pasākuma noslēgumā bērniem tika izdalītas no Vācijas atceļojušās skolas somas ar 
burtnīcām, rakstāmpiederumiem u.c. skolai noderīgām lietām. Kopumā tika izdalītas 
200 somas. 

Ziemassvētku labdarības akcija 

Kā katru gadu, arī 2009. gadā, tuvojoties Ziemassvētkiem, sociālais dienests aicināja 
uzņēmējus un ikvienu no ādažniekiem pievienoties Ziemassvētku labdarības akcijai. 
2009. gadā, neskatoties uz nestabilo ekonomisko situāciju, atsaucība bija necerēti 
liela. Kā katru gadu akcijas pamatu veidoja Ādažu novada domes līdzekļi, kuriem 
pievienojās daudzi jo daudzi ziedotāji. Labdarības akcijai Ādažos jau daudzu gadu 
garumā vienmēr pievienojās mūsu lielākie uzņēmumi: SIA „Binders”, SIA „Ādažu 
īpašumi”, SIA „DTD”, SIA „ LeJāņi”, SIA „ Ādažu hidromehanizācija”, SIA „Rimi Latvia”, 
SIA „Ekspress Ādaži”, SIA „Sekura stils”, SIA „Knifs -4”, SIA „Emerald Baltic”, SIA 
„Ģimenes aptieka -10”, SIA „Ādažu aptieka”, A/S  „Latfood”, SIA „ Ādaži –Kover”, SIA 
„Gustiņi” un Ādažu garnizona kareivji.  

Ļoti iepriecina tie uzņēmumi, kas akcijai pievienojās pirmo reizi: SIA „A.M.Ozoli”, SIA 
„Alfor”, laimētava „ Fenikss”, A/S „Hornbaek  baltic”, SIA „Latvia Statoil”, SIA „Saules 
Jums”. Mūs akcijā ir atbalstījušas vairākas privātpersonas : L. Harčenko, K. Ločmele, J.  
Stērniniece, K. Stirāne.  

Liels paldies jāsaka A/S „SEB BANKA” par vislielāko ziedojumu 2000 LVL sociālā 
dienesta atbalstam. Paredzētais ziedojums tiks izlietots bērnu invalīdu un jauniešu ar 
īpašām vajadzībām vasaras plenēra organizēšanai. 

Pirmo reizi  atbalstīt mūsu Ziemassvētku akciju tika aicināti arī  Latvijas zināmākie un 
lielākie uzņēmumi. Mūsu aicinājumam atsaucās: AS „Hanzas Maiznīcas”, apgāds 
„Zvaigzne ABC”. 

Ādažu vidusskolas skolēni un skolotāji,  bija sarūpējuši dažādas noderīgas dāvaniņas 
– rotaļlietas, apģērbu, apavus, saimniecības preces, grāmatas, saldumus, mājās 
gatavotus ievārījumus, kompotus un medu. Katra dāvaniņa bija skaisti iesaiņota un 
varēja just, ka doma par labdarību un dāvināšanas prieku bija katrā ģimenē. Tas bija 
ļoti sirsnīgi un mīļi. 

Ādažu PII „Bitītes” grupiņas bērni kopā ar audzinātājām apciemoja sociālo dienestu, 
lai nodotu kopā ar vecākiem sagatavotās un skaisti iesaiņotās dāvanas citiem 
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bērniem. Pašdarinātus sirsnīgus un saldus apsveikumus mazāko bērnu 
iepriecināšanai bija sagatavojusi Beatrise Leonoviča ar vecākiem. Mazākos bērnus 
iepriecināja privātās PII „PASAKU VALSTĪBAS” bērni, kuri kopā ar iestādes 
darbiniekiem organizēja Labdarības akciju „Dāvināsim prieku”, kuras ietvaros bija 
sagatavots uzvedums „Ziemassvētki pie kazlēniem”, kā arī  sarūpētas dāvaniņas un 
bērnu pašdarinātās apsveikumu kartiņas.  

Bērnu preču veikals „Lāčuks” savu ienākšanu tirdzniecības centra „Apelsīns” telpās 
iezīmēja ar labdarības akciju „Dalies priekā”. Akcijas ietvaros sociālais dienests 
saņēma dažādas bērnu ziedotas rotaļlietas ar novēlējumiem. Akcijas ietvaros pārtikas 
pakas saņēma pirmās grupas invalīdi, bērni invalīdi, vientuļie pensionāri, daudzbērnu 
ģimenes, aizbildniecībā esošie bērni un trūcīgās ģimenes. Katru gadu kopā ar 
Ziemassvētku vecīti esam gaidīti ciemiņi SIA „Anruma” veco ļaužu pansijā, kur 
nesteidzīgi varam patērzēt un uzdziedāt  vecās labās latviešu dziesmas.  

Bērniem invalīdiem, aizbildniecībā esošiem bērniem, riska ģimeņu bērniem, atbalsta 
centra jauniešiem un daudzbērnu ģimenēm bija iespēja priecāties eglītē Atpūtas 
kompleksā „LIDO” un 4.janvarī viesu namā „Gungas”, kur mūs laipni uzņēma Irena 
Gedertsone. Ar muzikālu priekšnesumu priecēja Ādažu mākslas un mūzikas skolas 
audzēkņi Rūta Bēvalde, Dmitrijs Tarasovs, kuriem pievienojas Kristiāna Stirāne no 
grupas „Putnu balle”. Jautrās rotaļās un dejās bērnus aicināja rūķīši un apciemoja 
Ziemassvētku vecītis. 

Ādažu novada bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām vecāku tikšanās 

Atbalsta centrā reizi mēnesī notiek bērnu invalīdu vecāku tikšanās ar psihoterapeiti 
Kristīni Veckrāci. Grupas nodarbības notiek sarunu veidā. Katrs dalībnieks var 
iesaistīties tik, cik vēlas – ar saviem ieteikumiem, jautājumiem, komentāriem, 
pieredzi, kā arī dzirdēt psihologa viedokli un ieteikumus vai vienkārši būt kopā ar 
citiem vecākiem un klausīties notiekošo. Tiek apskatītas dažādas tēmas un ikviens var 
būt sev nozīmīgas tēmas ierosinātājs. Biežāk tiek uzrunāti jautājumi par bērnu 
audzināšanu, vecāku un bērnu attiecībām, brāļu – māsu attiecībām, pārmaiņu 
ietekmi uz ģimeni u.c. 

Sirds veselības kabinets 

Sabiedrības veselības aģentūra sadarbībā ar Ādažu Sociālo  dienestu aicināja Ādažu 
iedzīvotājus apmeklēt sirds veselības kabinetu, kurš vienu dienu darbojās Sociālā  
dienesta telpās. 

Sirds veselības kabineta apmeklētājiem bija iespēja veikt sirds veselības profilaktiskos 
izmeklējumus: noteikt ķermeņa masas un auguma attiecību (ĶMI), izmērīt 
asinsspiedienu, noteikt kopējā holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs, noteikt 
glikozes līmeni asinīs. 

Apmeklētājiem bija iespējams saņemt konsultatīvu informāciju par sirds un 
asinsvadu slimību riska faktoriem un to novēršanas iespējām, veselīgu dzīvesveidu un 
fiziskajām aktivitātēm, kaitīgo ieradumu atmešanu, izmeklējumu rezultātiem, sirds 
veselību informatīvo materiālu, bukletu veidā. Sirds veselības kabinetā profilaktiskā 
izmeklēšana tika veikta personām no 18 gadu vecuma un  bez maksas.  Kopumā 92 
Ādažu iedzīvotāji veica izmeklēšanu pie sirds kabineta māsa M. Kronbergas. 
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AAS „Balva” un Ādažu sociālā dienesta rīkota akcija 

Septembra mēnesī AAS  „Balva” sadarbībā ar Ādažu novada domes sociālo dienestu 
rīkoja akciju, kuras ietvaros jaunās māmiņas saņēma vērtīgu dāvanu – mazuļu ratus. 
Ādažu sociālais dienests kā dāvinājumu no AAS „Balva” saņēma jaunus, modernus 
bērnu ratus, kam pārvadājot bija radušies sīki defekti. AAS „Balva” dāvinājums bija 
tik dāsns, ka tika aicinātas ne tikai Ādažu, bet arī Siguldas, Sējas, Salaspils un Olaines 
māmiņas. Ratiņi tika izdalīti izlozes kārtībā un kopumā tos saņēma 25 ģimenes. 

„ELVI” sociālā atbalsta programma  

Veikals ELVI 2009. gadā ieviesa sociālā atbalsta programmu, lai sniegtu nelielu 
atbalstu – iespēju iegādāties ikdienā nepieciešamās preces (30 dažādus produktus) 
par īpašu zemu cenu dažādām iedzīvotāju grupām (bērni invalīdiem, I grupas 
invalīdiem, II grupas invalīdiem; daudzbērnu ģimenēm, trūcīgās ģimenēm un  
pensionāriem). Kopumā sociālajā dienestā tika izdalītas 324 atlaižu kartes. 

 

Sociālā dienesta darbinieku apmeklētie izglītošanās un kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumi 2009. gadā 

Tabula 3 Sociālā dienesta darbinieku apmeklētie izglītošanās un kvalifikācijas 
paaugstināšanas pasākumi 2009. gadā 

Pasākums Izpildes datums 

Pieredzes apmaiņa Inčukalna pagastā (Inčukalna novads) 27.01. 

Darbs ar „grūtajiem vai smagajiem” klientiem psihopatoloģija, 
intervences tehnikas (Rīga) 

15.02. 

Pozitīvās domāšanas potenciāls krīzē (Rīga) 25.03. 

Sociālo gadījumu vadīšana sociālā darba praksē pašvaldību sociālajos 
dienestos (Rīga) 

25.06. 

Pieredzes apmaiņa Ropažu novadā (Ropažu novads) 10.09. 

Rīgas reģiona sociālo dienestu sociālā darba speciālistu metodiskā 
sanāksme Labklājības ministrijā (Rīga) 

04.12. 

 

Sociālā dienesta mūžizglītības koordinatora darbība 2009. gadā 

Ādažu novada Sociālā dienestā 2005. gada oktobrī tika izveidota jauna 
struktūrvienība – mūžizglītības koordinators.  

Mūžizglītība – izglītības process cilvēka mūža garumā, kas ietver formālo un 
neformālo izglītību, kas pamatojas indivīda mainīgajās vajadzībās pilnīgot esošo un 
iegūt jaunu pieredzi – zināšanas, prasmes un attieksmes. Tā paver iespējas 
sabiedrības locekļiem izglītoties visā dzīves garumā, pilnveidot savu personību, 
paaugstināt vai mainīt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām 
interesēm un vajadzībām. 
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Projekta realizācija „Algotie pagaidu darbi” 

Tika realizēts  nodarbinātības pasākums „Algotie pagaidu darbi” starp  Ādažu novada 
domi un Nodarbinātības valsts aģentūru. No 2009. gada marta līdz 2009.gada 
septembrim pagaidu algotajos darbos nodarbināti 12 bezdarbnieki, 4 vīrieši un 8 
sievietes. Projektā iesaistītie bezdarbnieki veica sekojošus darbus:  

─ Ādažu teritorijas uzkopšanu sadarbībā ar SIA „Ādažu namsaimnieks” – ietvju 
tīrīšanu, krūmu griešanu, zaļās zonas apkopšanu, zāles pļaušanu;  

─ sadarbībā ar sociālo dienestu veica vecu cilvēku un invalīdu aprūpi mājās; 

─ Ādažu pirmskolas izglītības iestādē veikti palīgdarbi virtuvē.  

Kopā projektā piesaistīti 3090,00 LVL. 

 

Rīgas rajona padomes pieaugušo izglītības projektu realizācija 

Ādažu novada dome Rīgas rajona padomes pieaugušo izglītības konkursam izvirzīja 2 
projektus „Rotaslietu izgatavošana” un „Zīmēšanas un gleznošanas pamati”.  

Izvirzītie projekti tika realizēti : 

1. projekts „Rotaslietu izgatavošana” 31.marta – 23.aprīlim Ādažu kultūras namā; 

2. projekts „Zīmēšanas un gleznošanas pamati” 16.aprīļa – 21.maijam. 

Kopā projektā piesaistīti 600,00 LVL. 

 

Realizētie interešu izglītības pasākumi Ādažu novada iedzīvotājiem 

─ Stikla, keramikas, porcelāna apgleznošana 02.marta – 26.martam, 32h (12 
dalībnieki), pasniedzēja Ieva Neikena. 

─ Rotaslietu izgatavošanas kursi 03.marta – 26.martam, 32h (17dalībnieki) un 
no 31.marta – 23.aprīlim, 32h (15dalībnieki), pasniedzēja Agnese Puķe. 

─ Datorkursi ar priekšzināšanām 25.februāra – 01.aprīlim, 12h (15dalībnieki), 
pasniedzējs Gundars Subočs. 

─ Datorkursi bez priekšzināšanām 25.februāra – 01.aprīlim, 12h (15dalībnieki), 
pasniedzējs Gundars Subočs. 

─ Zīmēšanas un gleznošanas pamati  16 aprīļa – 21.maijam, 48h (26 dalībnieki) 
un no 26.oktobra – 30.novembrim, 48h (17 dalībnieki), pasniedzēja Ieva 
Neikena. 

─ Filcēšana 3. marta – 26.martam, 32h (10dalībnieki), pasniedzēja Aija Ausēja – 
Rudzīte. 

─ Zīda apgleznošana un ieskats nuno filcēšana  0.novembra – 10.decembrīm,  
32h (21dalībnieki), pasniedzēja Aija Ausēja – Rudzīte. 

─ Atbalsta nodarbības psiholoģijā „Sevis attīstīšana un jaunu iespēju 
realizācija” 01.oktobra – 05.novembrim, 32 h (26 dalībnieki), pasniedzēja 
Marina Dango. 
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─ Foto 26.oktobra – 11.janvārim, 32 h (26 dalībnieki), pasniedzējs Ojārs 
Jansons. 

Dažādos pieaugušo izglītības kursos 2009. gadā piedalījās 200 Ādažu novada 
deklarētie iedzīvotāji.  

Beidzoties kursiem, tika noorganizēta stikla, keramikas, porcelāna apgleznošanas, 
rotaslietu izgatavošanas, gleznošanas, filcēšanas kursu dalībnieku darbu izstāde no 
22.septembra līdz 22. oktobrim Ādažu novada kultūras namā. 

 

Projekta realizācija „Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 

2009.gada septembrī tika uzsākts Eiropas Sociālā fonda projekta „Darba 
praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un 
uzturēšanai” ieviešana Ādažu novadā. Periodā no 2009.gada 15. septembra līdz 
2009.gada 31.decembrim tika izveidotas 33 jaunas darba praktizēšanas vietas. 

Tabula 4 Projekta izmaksas 

Projekta izmaksu veids Izmaksas, LVL 

Izmaksas darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku ikmēneša 
stipendijām 

11154,64 

Pašvaldības iegādātā darba praktizēšanai nepieciešamā ātri nolietojamā 
inventāra ar kalpošanas laiku līdz vienam gadam (darba apģērbs, darba 
instrumenti, darba materiāli, individuālie aizsardzības līdzekļi, 
medicīnisko materiālu minimums – „aptieciņa”) izmaksas un inventāra 
nomas izmaksa 

1626,59 

Transporta izdevumi darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku 
nokļūšanai uz darba praktizēšanas vietu un atpakaļ 

758,57 

Veiktie izdevumi par obligāto veselības pārbaužu veikšanu darba 
praktizēšanā iesaistītajiem bezdarbniekiem saskaņā ar 2009.gada 
oktobra, novembra faktisko izdevumu tāmi 

49,00 

Izmaksas darba praktizēšanā iesaistīto bezdarbnieku darba 
praktizēšanas vadītāju ikmēneša atlīdzībai 

747,57 

Izmaksas darba prakses vietu organizētāja ikmēneša dotācijai 323,18 

KOPĀ 14659,55 

Domājot par turpmāko sociālo pakalpojumu attīstību Ādažu novadā būtu 
nepieciešams palielināt sociālo darbinieku skaitu atbilstoši Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumam, kurš nosaka, ka jābūt vienam darbiniekam uz tūkstoš 
iedzīvotājiem, kā arī paaugstināt esošo darbinieku kvalifikāciju apmeklējot seminārus 
un kursus.  

Lai spētu klientus nodrošināt ar kvalitatīviem pakalpojumiem, dienestam 
nepieciešams veicināt sociālo pakalpojumu attīstību uzlabojot sociāli mazaizsargāto 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Tam nepieciešams uzlabot esošos sociālos pakalpojumus, 
ieviest jaunus alternatīvus sociālos pakalpojumus – dienas atbalsta centru Kadagas 
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ciemata iedzīvotājiem, sociālo centru dažādām sociālām grupām, aprūpes mājās 
pakalpojumu paplašināšanu. Jāattīsta pašpalīdzības un atbalsta grupu pakalpojumi 
novada iedzīvotājiem  Lai to izdarītu, jāizveido un jāiekārto atbilstošas telpas, 
jāiegādājas aprīkojums. 

 

Sociālā dienesta vadītāja 
Ieva Roze 
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18. Ādažu sporta centra pārskats par 2009. gadu 

 

Ādažu sporta centrs 2009.gada 15.septembrī nosvinēja savu trīs gadu jubileju. Šai 
laikā ir iegūti savi pastāvīgie klienti, kuri sporta centru apmeklē regulāri, izmantojot 
piedāvātās aktivitātes, un kuriem, līdz ar to, ir priekšrocības izmantot peldbaseinu ar 
10% atlaidi.  Sporta centrs noslēdzis sadarbības līgumu ar vairākām apdrošināšanas 
iestādēm –„BTA”, „Ergo”, „Balta”, „Gjensidige Baltic”, „IFF”. 

Trenažieru zāles telpās tagad darbojas biedrība „Spēka pasaule”, kas piesaistījusi 
daudzus sportotgribētājus , kuri vēlas attīstīt savu ķermeni, palielināt muskuļu masu 
un uzlabot veselību. Lieliskākais līdzeklis, ko sporta centrs piedāvā interesentiem, 
kuri vēlas atbrīvoties no liekā svara, ir body bike nodarbības. Tās vada profesionāli 
treneri, kas palīdz izvēlēties pareizo ceļu, lai sasniegtu sava ķermeņa ideālās aprises. 
Body bike nodarbības apmeklē gan sievietes, gan vīrieši, jo tas ir arī lielisks 
kardiotreniņš. Tiek piedāvāts kvalitatīvs plaša sortimenta sporta uzturs, kas papildina 
nepieciešamo vitamīnu daudzumu organismā, un sporta ekipējums.   

Baseinā notiek dažādas intensitātes ūdens aerobikas nodarbības, kā arī ir liela 
interese par bērnu un pieaugušo peldētapmācību. Ir ieviesti jauninājumi izcenojumos 
un abonementu veidos. Apmeklējot peldbaseinu, ievērojamas atlaides ir skolēniem 
un studentiem, kā arī vienam vecākam kopā ar bērnu. 

2009.gadā peldētapmācības nodarbības kopā apmeklēja ap 60 bērnu, kuri ir 
pārvarējuši psiholoģiskas bailes no ūdens un iemācījušies noturēties un peldēt bez 
speciālās jostas. Gadā divas reizes tiek rīkotas audzēkņu peldētapmācības sacensības, 
kurās bērni demonstrē saviem vecākiem peldēšanas iemaņas un sasniegtos 
rezultātus. 

Darba dienu vakaros iecienīts ir galda teniss. Tāpat liela popularitāte ir bērnu rotaļu 
istabai, kurā tiek svinētas bērnu ballītes pasaku tēlu – Pepijas, pirāta, burvju fejas – 
vadībā.  

Ādažu sporta centra sporta zālē un stadionā ir norisinājušās sacensības jauniešiem 
un pieaugušajiem basketbolā, futbolā, florbolā, grieķu un romiešu cīņā, volejbolā, kā 
arī NBS starptautiskās sacensības, kurās piedalījās ap 300 cilvēku. 

Ādažu sporta centra telpās durvis vērusi SIA „Korande”, kurā par ļoti demokrātiskām 
cenām iespējams ieturēt gardas un sātīgas pusdienas. Pēc sporta nodarbībām šeit 
var spēcināt organismu ar svaigi spiestām sulām vai pēc garas darba dienas bez 
steigas iemalkot tasi kafijas. Bērnu ballītēm „Korande” piedāvā klātu galdu ar 
mazajiem viesiem piemērotām uzkodām. Tāpat arī vecākiem, kuri savas atvases 
pavada uz nodarbībām sporta centrā, ir iespēja mierīgā atmosfērā kavēt laiku 
mājīgajā kafejnīcā. 

 

Ādažu sporta centra vadītāja 
Linda Jūra 
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19. Ādažu sporta darba organizācijas pārskats par 2009. 

gadu 

 

Sporta aktivitātes Ādažu novada teritorijā notiek Ādažu Sporta centrā, Ādažu tenisa 
centrā un Ādažu vidusskolas stadionā.  

Neskatoties uz sporta budžeta samazināšanu Ādažu sportisti 2009. gadā piedalījušies 
gandrīz visās Rīgas rajona rīkotajās sacensībās iegūstot arī godalgotas vietas, taču par 
40% samazinājies sporta sekciju audzēkņu dalība augstāka līmeņa sacensībās – 
futbola komanda „Ādaži” atsauca vienas komandas dalību 2009. gada Latvijas 
čempionātā, tāpat Ādažu veterānu futbola komanda nepiedalījās Ziemeļvidzemes 
futbola līgas čempionātā, hokeja klubs „Ādaži”, lai varētu beigt sezonu UHL  
čempionātā apvienojās ar Salacgrīvas komandu, Ādažu grieķu – romiešu cīkstoņi – 
Latvijas izlases dalībnieki, nepiedalījās Eiropas čempionātā, arī sambo un džudo 
cīkstoņi finansējuma trūkuma dēļ nevarēja piedalīties 4 Eiropas un Pasaules kausa 
sacensībās.  

2009. gadā Ādažu novadā  turpina darboties 7 sporta sekcijas, kurās trenējas bērni 
vecumā līdz 19 gadiem (basketbols, džudo, sambo, florbols, grieķu-romiešu cīņa, 
teniss, volejbols) un 2 sporta klubi (futbola un hokeja).  Daudz jaunos cīkstoņus, kuri 
sekmīgi piedalās dažāda mēroga sacensībās (arī Eiropas čempionātos) grieķu – 
romiešu cīņā, piesaistījis treneris V.Zjatkovs, I.Eņģeles vadībā notiek džudo 
nodarbības pašiem mazākajiem bērniem vecumā no 4 līdz 7 gadiem. No 7 gadu 
vecuma bērnus tālāk trenē pieredzējušais treneris L.Kuzņecovs, kurš 2005., 2006., 
2007. un 2008.gadā atzīts par labāko Rīgas rajona treneri, jo viņa audzēkņi ieguvuši 
godalgotas vietas gan Latvijas, Eiropas, gan arī Pasaules mērogā. Jau trešo gadu  
futbola klubs „Ādaži” turpina aktīvi trenēt 7 – 18 gadus vecus bērnus un jauniešus, 
kuri piedalās Latvijas čempionātā. 2009. gadā futbolu turpina spēlēt arī veterānu 
komanda, kas līdz šim regulāri piedalījās Ziemeļvidzemes futbola līgas čempionātos 
un ieguva godalgotas vietas. Treneres A. Aksenenko vadībā Ādažu novada un citu 
pašvaldību iedzīvotāji mācās dažādus peldēšanas stilus. Volejbolā savu prasmi 
piesaistīt tieši meitenes un jaunietes apliecinājusi trenere J.Smirnova. Ādažu 
volejbolistes sekmīgi piedalās arī Latvijas čempionātos. Arī Ādažu tenisa centrā 
pieredzējušu treneru vadībā trenējas gan lieli, gan mazi sportisti, kuri pazīstami jau 
Latvijas un Eiropas mērogā. Jau trešo gadu hokeja klubs „Ādaži” turpina  piesaistīt ne 
tikai pieaugušos, bet arī jauniešus. Ādažos attīstās arī veikbords un motobols.  

2009.gadā Ādažu sporta centrā tika organizētas sacensības peldēšanā, volejbolā, 
basketbolā, futbolā, kā arī sarīkota Ādažu sporta diena, kura bija apvienota ar 
6.Ādažu senjoru olimpiādi. Sacensībās varēja piedalīties ikviens novada iedzīvotājs. 

2009. gadā ir radušās jaunas sportiskas idejas ādažniekiem, kuri aktīvi nenodarbojas 
ar sportu, un  kuru realizācija tiek plānota 2010. gada vasaras nogalē. 

 

Sporta darba organizatore 
Dagnija Puķīte 
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20. Bāriņtiesas pārskats par 2009. gadu 

 

2009.gadā Ādažu novada bāriņtiesa sasauca 24 sēdes, pieņemot lēmumus. Tika 
izskatīti dažādi jautājumi bērnu tiesību aizsardzības jomā – gan Ādažu novada 
iedzīvotāju, gan citur dzīvojošu. Lai risinātu šīs lietas, tika veidota sadarbība ar citām 
Latvijas pilsētu un novadu bāriņtiesām, Valsts Policiju, prokuratūru, Bērnu un 
Ģimenes lietu ministriju, ārvalstu atbildīgajām institūcijām, sniedzot palīdzību 
problēmu risināšanā, kas skar nepilngadīgo un pieaugošo personu intereses un 
tiesības. Bāriņtiesa pārstāvis piedalījās Rīgas rajona, citu pilsētu tiesu un apgabaltiesu 
sēdēs, Augstākās tiesas sēdēs, lai pārstāvētu šīs personas. 

Svarīgākās lietas, kuras risināja Ādažu novada bāriņtiesa, skāra šādus jautājumus: 

─ Nodrošināt bērniem iespēju dzīvot ģimenē, kas palikuši bez vecāku 
aizgādības. Kopējā aizbildnībā nodoto bērnu skaits – 11 (iepriekšējā gadā 21, 
samazinājums ir saistīts ar aizbildņu atlaišanu, ja bērns sasniedz pilngadību), 
par kuriem rūpējās 11 (iepriekšējā gadā 18) aizbildņi. Lai pārbaudītu aizbildņu 
darbību, 2010.gada sākumā no visiem aizbildņiem tika saņemti aizbildņa gada 
norēķini par viņu pienākumu pildīšanu 2009.gadā, kā arī visās aizbildņu 
ģimenēs tika veiktas apsekošanas; 

─ Ģimeņu skaits, kurās nav pietiekami nodrošināta bērna attīstība un  
audzināšana – 12, bērnu skaits – 13. Bāriņtiesa iesaistījās šo problēmu 
risināšanā, bet nelabvēlīgo ģimeņu uzraudzību pašvaldībā turpināja veikt 
Ādažu Sociālais dienests, kas 2006.gadā ir pārņēmis no bāriņtiesas šīs 
funkcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, lai sniegtu efektīvu atbalstu 
ģimenēm; 

─ Adopcijas procesu uzsāka 2 ģimenes, viena pabeidza adopciju ar rajona tiesas 
spriedumu, kas deva iespēja bērnam augt ģimenē. 

Kopumā 2009.gadā tika veiktas 78 ģimenes apstākļu pārbaudes, lai risinātu radušās 
problēmas: 

─ vecāku aizgādības tiesību aprobežošanu, kas atteicās nodrošināt savu bērnu 
sagatavošanu derīgai darbībai; 

─ bērnu namā atrodas viens bērns, jo māte atteicās uzņemties aprūpi, mātei ir 
atņemtas aizgādības tiesības; 

─ bērnu interešu pārstāvība tiesās. Bāriņtiesas pārstāvji piedalījās tiesu sēdēs, 
kurās tika izskatītas lietas par nepilngadīgo pārkāpumiem, rīcībnespējīgo 
personu pārstāvība tiesā, saskarsmes tiesību izmantošanas iespējām ar 
vecākiem, celtas prasības tiesā ar lūguma par aizgādības tiesību atņemšanu, 
sniegti atzinumi (lēmumi) tiesai par aizgādības, saskarsmes un ikdienas 
aizgādības tiesību izmantošanu, sastādīti adopcijas pieteikumi adptētājiem 
tiesas procesos; 

─ nodrošināta bērnu namā mītoša bērna uzturēšanās ģimenē vasaras brīvlaikā 
un citos ģimenei izdevīgos laikos; 
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─ atzītas par aizbildņu pienākumu pildīšanai piemērotas personas, kas savās 
ģimenēs uzņēmušas aprūpēt nepilngadīgus bērnus;      

─ nepilngadīgo bērnu mantisko interešu pārstāvība un aizstāvība attiecībās ar 
vecākiem. 2009.gadā tika pieņemti 2 lēmumi (iepriekšējā gadā 4), kuros 
vecākiem tika dota atļauja pārstāvēt savu bērnu intereses tiesā un pie 
zvērinātiem notāriem mantojumu pieņemšanai, reģistrēt īpašumus uz 
nepilngadīgo bērnu vārda vai atsavinot, ievērojot bērnu intereses; 

─ tiek turpināta aizgādņu lietu un dzīves apstākļu uzraudzība – vienas 
rīcībnespējīgas ārvalsts un trīs LR personu. 

Bez nepilngadīgo tiesību aizsardzības Ādažu novadā, bāriņtiesa izpildīja 187 
(iepriekšējā gadā 188, samazinājums skaidrojams ar īpašumu reģistrācijas 
zemesgrāmatā samazināšanos) notariālos apliecinājumus un iekasētas nodevas 
naudā, kas ieskaitītas Ādažu novada speciālajā budžetā – 1014,- LVL (iepriekšējā gadā 
1021,- LVL, samazinājums sakarā ar pakalpojumu skaita izmaiņām un darījumu un 
citu pakalpojumu tirgus sarukumu), sniedzot dažāda veida pakalpojumus: 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētājs 
Jānis Krasikovs 
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21. Būvvaldes pārskats par 2009. gadu 

 

Ādažu novada būvvalde kā Ādažu domes struktūrvienība, kura, pašvaldības domes 
noteikto pilnvaru ietvaros, 2009.gadā ir veikusi pašvaldības kompetencē esošās 
funkcijas būvniecības jomā. Būvvalde 2009.gadā ir veikusi darbības, saskaņā ar 
būvvaldes nolikumā noteiktajiem darbības mērķiem – līdzsvarotas vides veidošana 
un būvniecības stratēģijas izstrādāšana, realizācija un kontrole Ādažu novada domes 
administratīvajā teritorijā atbilstoši spēkā esošajai attīstības programmai, teritorijas 
plānojumam un apbūves noteikumiem.  

Būvvalde sadarbībā ar valsts un pašvaldības institūcijām ir veikusi būvniecības 
uzraudzību un kontroli saskaņā ar Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu, 
Teritorijas plānošanas likuma, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu 
prasībām. 

 

Ar būvniecību saistītās darbības 

Tabula 5 Ar būvniecību saistītās darbības 

Ar būvniecību saistītās darbības 
Rezultatīvais rādītājs, 

skaits 

Sagatavoti plānošanas un arhitektūras uzdevumi 104 PAU 

Akceptēti projekti, tai skaitā 228 projekti 

būvju tehniskie projekti ēku apjomiem 128 

tehniskie projekti citiem būvobjektiem 100 

Izskatīti skiču projekti 93 skiču projekti 

Saskaņoti firmu reklāmu projekti 22 projekti 

Apsekoti atsevišķi nemeža teritorijā augoši koki un izdotas koku 
ciršanas atļaujas 

21 atļauja 

Apsekotas meža teritorijas un izsniegtas atļaujas meža zemes 
transformācijai 

64 atļaujas 

Apsekotas būves un izdotas izziņas par nepabeigtu būvniecību 29 izziņas 

Izdotas būvatļaujas, tai skaitā 132 būvatļaujas 

ģimenes mājām  69 (t.sk., 16 palīgēkām) 

daudzdzīvokļu rekonstrukcijai 2 

sabiedriskas nozīmes ēkām 3 

piereģistrētas 12 

citiem būvobjektiem 60 

Izdotas izziņas dzīvojamo māju īpašniekiem kurināmā iegādei 24 izziņas 
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Ar būvniecību saistītās darbības 
Rezultatīvais rādītājs, 

skaits 

Sastādīti akti par būvju un ēku pieņemšanu ekspluatācijā, tai 
skaitā 

124 akti 

dzīvojamo māju jaunbūves 48 

dzīvojamo māju rekonstrukcija 4 

citas nedzīvojamās ēkas 11 

nedzīvojamo ēku rekonstrukcija 3 

daudzdzīvokļu ēkas 4 

izglītības iestāde 1 

medicīnas aprūpes centrs 1 

inženierkomunikāciju būves 21 

 

Attēls 8 Izsniegtās būvatļaujas 
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Attēls 9 Izsniegto būvatļauju statistika no 2002. līdz 2009. gadam 
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Attēls 10 Ekspluatācijā pieņemtās būves 
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Saistībā ar patvaļīgas būvniecības pazīmēm, 2009.gadā uzaicināti 106 nekustamo 
īpašumu, kas atrodas Ādažu novada teritorijā, īpašnieki, no kuriem administratīvi 
sodītas 70 personas. Liela uzmanība tiek pievērsta tādiem būvniecības darbiem, kas 
saistīti ar Ādažu novada teritorijā esošo ūdenstilpju krastu patvaļīgu stiprināšanu un 
uzbēršanu. 

Attēls 11 Patvaļīga būvniecība 
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Iesniegtas ikceturkšņa un gada atskaites statistikas pārvaldē un nosūtīta ikmēneša 
informācija Ekonomikas ministrijai par izsniegtajām būvatļaujām un ekspluatācijā 
pieņemtajām būvēm. 

Organizētas novada objektu publiskās apspriešanas par 10 objektiem. 

Piedalīšanās Valsts Būvinspekcijas u.c. organizētajos semināros. 

Apsekoti ceļi un būvobjekti novada teritorijā, un risināti ar būvniecību saistīti 
jautājumi. 

Sniegtas atbildes uz novada iedzīvotāju un dažādu institūciju iesniegumiem, kopā 
458 izejošie dokumenti. 

Veikta būvvaldes rīcībā esošo dokumentu uzskaite un elektroniska arhivēšana. 
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Darbības, kas saistītas ar Ādažu novada teritorijas plānošanu 

Pabeigti Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumi (2009.gada 25.augustā 
apstiprināti domē). 2009.gada 22.septembrī uzsākta jauna Ādažu novada teritorijas 
plānojuma izstrāde /plānotais izstrādes termiņš 2009.-2011.g.; plānojumu izstrādā 
novada Būvvaldes speciālisti/ 2009.gadā sagatavots darba uzdevums; noorganizēts 
sabiedriskās apspriešanas 1.posms; sagatavots pārskats par sabiedriskās 
apspriešanas 1.posma rezultātiem un saņemtajiem institūciju nosacījumiem; 
sagatavotas un nosūtītas atbildes priekšlikumu iesniedzējiem. 
Līdzdalība Attīstības programmas izstrādē: Telpiskās attīstības, vides un teritorijas 
plānošanas darba grupas vadīšana un koordinācija. 
Sagatavotas 26 izziņas par attīstības iespējām zemes īpašumā. 

Attēls 12 Izziņas par attīstības iespējām zemes īpašumā 
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Sagatavota 21 atbilde uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem. 

Attēls 13 Atbildes vēstuļu sagatavošana 

23
27

21

0

5

10

15

20

25

30

2007 2008 2009  
 
 
 
 



Ādažu novada domes  
2009. gada publiskais pārskats 

 

56 

56 

Saskaņoti 105 topogrāfiskie plāni. 

Attēls 14 Saskaņoti topogrāfiskie plāni 
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Uzsākti 16 zemes ierīcības projekti. 

Attēls 15 Uzsākti zemes ierīcības projekti 
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Apstiprināti 12 zemes ierīcības projekti. 

Attēls 16 Apstiprināti zemes ierīcības projekti 
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Uzsākti 5 detālplānojumi. 

Attēls 17 Uzsāktie detālplānojumi 
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Apstiprināti 7 detālplānojumi. 

Attēls 18 Apstiprinātie detālplānojumi 
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─ Elektroniska detālplānojumu un zemes ierīcības projektu uzskaite;  
─ adrešu kartes uzturēšana;  
─ ceļu kartes uzturēšana;  
─ sabiedriskā transporta karte;  
─ dalība attīstības jautājumu komitejas un domes sēdēs, lēmumu gatavošana;  
─ teritorijas plānojuma, detālplānojumu un zemes ierīcības projektu izstrādes 

vadīšana;  
─ detālplānojumu sabiedrisko apspriešanu organizēšana;  
─ topogrāfisko un kadastra datu uzturēšana;  
─ dalība semināros un konferencēs;  
─ līdzdalība projektā „Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna un rīcības 

programmas izstrāde. 
Sagatavotas esošās ūdensapgādes sistēmas shēmas Ādažu novada esošajos ciemos. 
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Attēls 19 Ādažu un Kadagas ciemu ūdensapgādes shēma 

 
 

Attēls 20 Ūdensapgādes sistēma pie Lielā un Mazā baltezera 
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Sagatavotas esošās notekūdens savākšanas sistēmas shēmas Ādažu novada esošajos 
ciemos. 

Attēls 21 Ādažu un Kadagas ciemu notekūdeņu savākšanas shēma 

 

Attēls 22 Notekūdeņu savākšanas shēma pie Baltezera 
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Sagatavotas esošās gāzes apgādes sistēmas shēmas Ādažu novada esošos ciemos. 

Attēls 23 Ādažu un Kadagas ciemu gāzes apgādes shēma 

 

Attēls 24 Gāzes apgādes sistēma pie Lielā un Mazā Baltezera 

 
Tiek koordinēts projektējamo inženierkomunikāciju novietojums ielu šķērsprofilos. 
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Ar būvniecību saistītās darbības 

─ Ik mēneša piedalīšanās tautsaimniecības un finanšu jautājumu komisijās. 

─ Piešķirtas 256 jaunās adreses un nosaukumi atdalītām zemes vienībām. 

─ Regulāri tiek aktualizēts Ādažu pagasta nekustamo īpašuma nosaukumu 
adrešu reģistrs. 

─ Saskaņoti 50 nekustamā īpašuma robežu atjaunošanas akti un noteikšanas 
akti. 

─ Saskaņoti 210 nekustamā īpašuma robežu noteikšanas plāni un 
apgrūtinājumu plāni. 

─ Piedalīšanās nekustamā īpašuma robežu atjaunošanā un uzmērīšanā, ja 
īpašums robežojas ar Ādažu novada pašvaldības zemi.  

─ Jaunie zemes īpašnieki un zemes nomnieki tiek iepazīstināti ar zemes gabala 
robežām dabā. 

─ Noslēgti 74 zemes nomas līgumi ar fiziskām un juridiskām personām. 

─ Sastādīti 130 apsekošanas akti par zemes gabala neapsaimniekošanu. 

─ Sastādīti  12 Administratīvie akti par teritorijas neapsaimniekošanu. 

─ Zemes īpašniekiem izdotas 22 izziņas iesniegšanai Rīgas rajona Valsts 
ieņēmuma dienestam dīzeļdegvielas akcīzes nodokļu kompensācijas 
saņemšanai.  

─ Izsniegtas 25 izziņas Lielrīgas reģionālā lauksaimniecības pārvaldei „Par 
lauksaimnieciskās zemes transformāciju”. 

─ Valsts ieņēmuma dienesta darbiniekiem, Latvijas pastam, SIA „Glābšanas 
dienests” darbiniekiem un Valsts policijai palīdzam noskaidrot Ādažu novada 
nekustamā īpašuma īpašniekus un kā tos atrast. 

─ Sniegta informācija iedzīvotājiem par zemes ierakstīšanu Zemesgrāmatā. 

 

Būvvaldes vadītāja 
Dace Medniece 
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22. Attīstības un informācijas daļas pārskats par 2009. 

gadu 

 
Ādažu novada domes Attīstības un informācijas daļa 2009. gadā īstenoja vairākas 
aktivitātes Ādažu novada teritorijas attīstībai un attīstības plānošanai, iedzīvotāju 
informēšanai, kā arī sabiedrisko attiecību veidošanai. 
 

Projektu vadība un investīciju piesaiste 
2009. gadā Ādažu novada domē tika pabeigti 3 projekti: 

─ Pirmsskolas izglītības iestāde 176 bērniem 

Sadarbībā ar LR Aizsardzības ministriju, Ādažu novada dome Kadagā, kur atrodas 
Nacionālo bruņoto spēku Ādažu garnizons, uzbūvēja jaunu pirmsskolas izglītības 
iestādi. Ēkas būvniecība tika uzsākta 2008. gada maijā, pabeigta – 2009. gada vasarā 
un 2009. gada 1. septembrī iestāde uzsāka darbu. Pirmsskolas izglītības iestāde tika 
būvēta uz pašvaldībai piederošās zemes. Galvenās ēkas kopējā platība – 2800 m2, 
t.sk., sekojošas telpas: 8 grupas, muzikālā zāle, fizkultūras zāle, peldbaseina telpu 
bloks, virtuves bloks, ēdamzāle un medicīnas telpas. Bez tam tika uzbūvēta arī gāzes 
katlu māja 40 m2 platībā. Pirmsskolas izglītības iestāde ir ar diviem stāviem, 
paredzēta 176 bērniem. Pirmsskolas izglītības iestādē izveidotas arī 2 grupas 
bērniem, kas ir jaunāki par 3 gadiem, līdz ar to, tiek nodrošināta iespēja māmiņām 
ātrāk sākt strādāt un iesaistīties darba tirgū. Ādažu novada dome ir atbildīga par 
mācību procesa nodrošināšanu pirmsskolas izglītības iestādē, t.sk., algām iestādes 
personālam, uzturēšanas izmaksām, izmaksām pamatlīdzekļu un inventāra iegādei 
u.c. Projekta kopējās izmaksas: 4 998 582,00 LVL, no kurām 1 000 000,00 LVL sedza 
pašvaldība un 3 998 582,00 LVL – LR Aizsardzības ministrija. 

─ „Ciešanu vārti” / „The Gate of Sorrow” 

Projekts „Ciešanu vārti” / „The Gate of Sorrow” (Id.Nr.REM-2008-006) tika īstenots 
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) programmas 
„Eiropas pilsoņiem” 4. darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas pasākumi” ietvaros laika 
posmā no 2008. gada oktobra līdz 2009. gada jūnijam, noslēdzot projektu ar svinīgu 
pieminekļa atklāšanu 14.jūnija atceres dienā Baltezera kapos. Projekts tika īstenots, 
lai saglabātu Padomju okupācijas laikā bojā gājušo iedzīvotāju piemiņu, atjaunojot 
atceres vietu Ādažu novada Baltezera kapos un īstenojot informatīvus pasākumus 
vietējiem un citu pašvaldību iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tika īstenotas sekojošas 
aktivitātes: 

1) komunistiskā terora upuru piemiņas vietas sakārtošana Baltezera kapu 
teritorijā, 

2) informatīvas lekcijas par Otrā pasaules kara laika notikumiem un sekām, 
Eiropas integrācijas nepieciešamību un iespējamo attīstību nākotnē īstenošana 
Ādažu vidusskolā, 
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3) atjaunotās piemiņas vietas atklāšanas ceremonijas noorganizēšana Baltezera 
kapsētas teritorijā. 

Projekta kopējās izmaksas: 47 173,61 EUR, no kurām 18 869,61 EUR ieguldīja Ādažu 
novada dome un 28 304,00 EUR – EACEA. 

─ Bērnu rotaļu laukuma Līgo laukumā labiekārtošana 

Izmantojot ziedotos līdzekļus (10 000,00 LVL), Ādažu ciema centrā, Līgo laukumā tika 
izbūvēti velosipēdu un gājēju celiņi blakus bērnu rotaļu laukumam. Īstenotais 
projekts ir daļa no „Ādažu centra publiskā atpūtas parka” projekta, kura ietvaros Līgo 
laukumā plānots ierīkot arī citus velosipēdu un gājēju celiņus, soliņus, jaunu spēļu 
laukumu, estrādi, „Līgo” ugunskuru, labiekārtot teritoriju pie „Ziemassvētku” egles, 
uzstādīt publiskās tualetes un veikt citus labiekārtošanas darbus. Projekts tika 
uzsākts 2008. gada decembrī un pabeigts 2009. gada janvārī. 

 

2009. gadā tika uzsākti 2 jauni projekti: 

─ Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ādažu 
novada domes administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana” 

Projekts „Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ādažu 
novada domes administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana”” (Id. Nr. 
NFI/0016/08/07) tika īstenots Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta 
prioritātes „Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība” programmas 
„Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā” ietvaros.  

Apakšprojekta „Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam „Ādažu 
novada administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana”” ietvaros tika 
īstenotas 3 aktivitātes: 

1) izstrādāts skiču projekts ar inženiertehniskajiem risinājumiem, bez kuriem 
nav iespējams veikt precīzu un ticamu finanšu un ekonomiskā pamatojuma 
izstrādi, 

2) izstrādāts finanšu un ekonomiskais pamatojums VPP projektam balstoties uz 
izstrādāto skiču projektu un veiktajām inženierizpētēm, 

3) veiktas apakšprojekta iesniedzēja darbinieku un sadarbības partneru 
apmācības. 

VPP projekts tiks īstenots valsts pārvaldes sektorā, uzlabojot pašvaldības darbības 
kapacitāti, kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Ādažu novada domes 
administratīvās ēkas būvniecība un apsaimniekošana tiktu nodota privātajam 
partnerim uz ilgu laika periodu. Tiktu saglabāta un renovēta esošā ēka, un tai blakus 
izbūvēta jauna būve 2485 m2 platībā. Izbūvētā infrastruktūra nodrošinātu gan 
novada domes, tās pakļautībā esošo iestāžu, kā arī apakšprojekta sadarbības 
partneru darba kapacitātes un attiecīgi arī kvalitātes uzlabošanos un nodrošinātu 
novada iedzīvotājiem ērtu piekļūšanu pašvaldības iestādēm. 
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Projekts tika uzsākts 2009. gada martā un tika pabeigts 2010. gadā. Projekta kopējās 
plānotās izmaksas – 215 709,00 EUR, no kurām 25 885,00 EUR finansē pašvaldība un 
189 824,00 EUR – Norvēģu valdības divpusējais finanšu instruments. 

─ Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Ādažu vidusskolā 

Projekta „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana Ādažu vidusskolā” (Id.Nr.:3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/003) mērķis ir, 
izmantojot darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātes 
„Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.3. pasākuma „Izglītības 
infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošināšanai” 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana” sniegtās iespējas, 
realizēt šādas aktivitātes: 

1) vispārējās vidējās izglītības dabas zinību virziena un matemātikas programmu 
īstenošanai nepieciešamo materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma iegāde un 
uzstādīšana, 

2) vispārējās vidējās izglītības dabas zinību virziena un matemātikas kabinetu 
renovācijas darbi. 

Projekts tika uzsākts 2009. gada maijā un tiks pabeigts 2010. gada novembrī. 
Plānotās projekta kopējās izmaksas – 98 392,00 LVL, no kurām 11 807,20 LVL 
finansēs pašvaldība, 83 633,00 LVL – ERAF un 2 951,80 LVL – valsts. 

 

Joprojām tiek turpināts darbs pie 2 projektiem ūdenssaimniecības jomā. 

─ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos 

Projekta ‘Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” 
Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/048 mērķis ir nodrošināt Ādažu iedzīvotājiem 
ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāti, kā arī 
ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību. 

Projekta ietvaros tiks rekonstruētas vecās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kā arī 
paplašināti un rekonstruēti ūdensapgādes tīkli 1,55km un kanalizācijas tīkli 5,8km 
garumā. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2011.gada beigām. 

Projekta ietvaros Kohēzijas fonda un valsts finansējuma saņēmējs ir SIA „Ādažu 
Ūdens”, savukārt projekta koordināciju veic Ādažu pašvaldība, bet projekta 
administratīvo, tehnisko un vadības uzraudzību nodrošina Vides ministrija 

─ Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde kanalizācijas sistēmas izbūvei 
apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera 

Projekta mērķis ir izstrādāt tehniski ekonomisko pamatojumu kanalizācijas sitēmas 
izbūvei apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Baltezera, lai piesaistot investīcijas no 
Eiropas Savienības fondiem novērstu ezeru piesārņošanu ar nepietiekoši attīrītiem 
notekūdeņiem.  
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Citas aktivitātes 

Bez augstāk minētajiem projektiem, Attīstības un informācijas daļa 2009. gadā veica 
arī citas aktivitātes, lai sekmētu Ādažu novada teritorijas attīstību.  

Ādažu novada teritorijas Attīstības programmas 2010,-2021. gadam izstrāde 

2009. gadā tika uzsākta Ādažu novada teritorijas Attīstības programmas 2010,-2021. 
gadam izstrāde. Aktivitātes ietvaros tika izveidotas 4 darba grupas (Ekonomiskās 
attīstības darba grupa; Izglītības, sporta un kultūras darba grupa; Veselības aprūpes 
un sociālo jautājumu darba grupa; Telpiskās attīstības, teritorijas plānošanas un vides 
darba grupa), kas veica savas jomas esošās situācijas izpēti un vērtēja attīstības 
iespējas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Attīstības programmas izstrādes ietvaros laika posmā no 09.09.2009. līdz 18.10.2009. 
ikviens iedzīvotājs tika aicināts piedalīties iedzīvotāju aptaujā un atbildēt uz anketā 
uzdotajiem jautājumiem. Aptaujas mērķis bija noskaidrot Ādažu novada iedzīvotāju 
domas par novada attīstības iespējām, problēmām un to iespējamiem risinājumiem, 
kā arī sagatavot priekšlikumus Ādažu novada teritorijas attīstības programmas 
izstrādei. Aptaujas laikā tika apkopotas aptuveni 200 anketas. 

Darbs pie Attīstības programmas izstrādes turpinās. 

 

Konkurss „Sabiedrība ar dvēseli Ādažu novadā” 

2009. gadā tika turpinātas sarunas ar Nīderlandes asociācijas KNHM pārstāvjiem par 
iespēju īstenot projektus Ādažu novada teritorijā, kas virzīti uz dzīves vides 
uzlabošanu. Pašlaik KNHM darbojas kā fonds, kas atbalsta iedzīvotāju grupas, lai tās 
pašu spēkiem uzlabotu savu apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti. Kā liecina informācija, 
interese par KNHM fonda atbalstu ir liela, jo tā ir iespēja iedzīvotājiem īstenot 
projektus, kas ir svarīgi gan viņiem, gan citiem, piemēram, bērnu rotaļu laukumu 
izveide, kādas visiem nozīmīgas ēkas vai telpas restaurācija, sporta laukuma izbūve, 
peldvietu u.c. atpūtas vietu uzlabošana utt.  

2009. gada beigās ar KNHM fondu tika parakstīts līgums par konkursa „Sabiedrība ar 
dvēseli Ādažu novadā” īstenošanu 2010. gadā. Tā ietvaros novada teritorijā juridiski 
izveidotām biedrībām vai nodibinājumiem, kā arī neformālām iedzīvotāju grupām 
2010.gadā būs iespēja īstenot savus projektus 1000 EUR apmērā. 

 

LEADER 

2009. gada pavasarī tika uzsāktas darbības, lai nodrošinātu LEADER, kas ir 
saīsinājums no franču valodas „Liaison entre actions de développement rural” 
(„saikne starp lauku attīstības darbībām”) pieejas īstenošanu Ādažu novada teritorijā. 
LEADER būtība sākumā var šķist sarežģītāka un mazāk interesanta nekā citas ES 
finansējuma iespējas, taču šobrīd, kad rodas nepieciešamība meklēt dažādus 
alternatīvus finanšu avotus savu projektu īstenošanai, LEADER pieeja varētu būt 
viens no risinājumiem  kā fiziskām vai juridiskām personām, tā arī pašvaldībai. Šīs ES 
iniciatīvas mērķis bija iedrošināt un atbalstīt iedzīvotājus, palīdzot tiem plānot savas 
teritorijas tālāku nākotni, un tās uzdevums bija veicināt integrētu, kvalitatīvu un 
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oriģinālu pašu veidotu stratēģiju īstenošanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu teritorijas 
attīstību. LEADER ir mērķtiecīgas un savstarpēji koordinētas aktivitātes lauku (Ādažu 
novadā tā ir visa novada teritorija) attīstībai, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, domājot par 
ekonomiskajiem un sociālajiem uzlabojumiem, kā arī vides saglabāšanas iespējām. 

Tā kā līdz tam Ādažu novada teritorija nav bijusi iekļauta kādas vietējās rīcības grupas 
darbības teritorijā, bet tas ir svarīgs priekšnosacījums LEADER pasākumu īstenošanai, 
pēc Attīstības un informācijas daļas iniciatīvas tika izveidota Ādažu vietējā rīcības 
grupa. Aprīļa beigās Ādažu novada domes, nevalstisko organizāciju, uzņēmumu un 
vietējās sabiedrības pārstāvji sanāca kopā un nodibināja biedrību „Gaujas 
Partnerība”, kuras mērķi ir: 

1) Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā; 

2) Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot 
sabiedrības līdzdalības principus; 

3) Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, 
uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot biedrības 
„Gaujas Partnerība" teritorijas attīstību; 

4) Veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos; 

5) Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida 
resursus Partnerības mērķu sasniegšanai; 

6) Pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī. 

Ādažu vietējās rīcības grupas dibināšanas sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki, taču 
2009. gada laikā tajā iestājās vēl 6 jauni biedri. 2009. gada vasaras laikā biedrībā 
notika intensīvs darbs pie vietējās attīstības stratēģijas (tas ir detalizēts plāns, ko 
izstrādā un apstiprina vietējā rīcības grupa, balstoties uz lauku iedzīvotāju 
vajadzībām, un saskaņojot tās ar kopējām attīstības prioritātēm) izstrādes. Tās 
ietvaros tika veikta iedzīvotāju aptauja. 

Izstrādātā stratēģija, kā arī 2 rīcības plāni (vienu – Lauku attīstības programmas 
2007.-2013. gadam ieviešanai pasākumā „Vietējās attīstības stratēģijas”, otru – 
Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.-
2013. gadam pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”) tika iesniegti 
izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā (LAD), lai saņemtu LAD atzinumu par stratēģijas 
atbilstību visiem normatīviem aktiem un lēmumu par biedrības „Gaujas Partnerība” 
izstrādātās Attīstības stratēģijas 2009.-2013. gadam apstiprināšanu. 

 

Ādažu novada domes informatīvā izdevuma „Ādažu Vēstis” izdošana 

Ādažu novada informatīvais izdevums „Ādažu Vēstis” iznāk kopš 2000.gada. 
Informatīvā izdevuma dibinātājs un izdevējs ir Ādažu novada dome, un tā izdošanu 
finansē pašvaldība no budžeta līdzekļiem. Izdevumā tiek sniegta informācija par 
Ādažu novada domes lēmumiem, notikumiem Ādažu novadā un citiem jautājumiem, 
kas attiecas uz novada iedzīvotājiem. „Ādažu Vēstis” publicē Ādažu novada domes un 
tās pakļautībā esošo iestāžu un uzņēmumu sniegto informāciju.  
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Avīze iznāk vienu reizi mēnesī, un tā tiek izplatīta Ādažu novada iedzīvotājiem bez 
maksas, tās tirāža ir 3000 eksemplāri. 2009. gadā tika izdoti 11 avīzes numuri. 

Ir noslēgts līgums ar a/s „Latvijas Pasts” par avīzes izplatīšanu iedzīvotājiem, kuri 
dzīvo privātmājās un kuriem iepriekš avīze bija jāmeklē izplatīšanas vietās. Pieci 
avīzes eksemplāri katru mēnesi tiek nogādāti Valsts bibliotēkas Obligātā eksemplāra 
nodaļā. 

 

Ādažu novada domes interneta mājas lapas www.adazi.lv uzturēšana 

Ādažu novada domes informācijas centrs informē iedzīvotājus un interesentus par 
Ādažu novada domē notiekošo, regulāri tiek aktualizēta informācija mājas lapā. 

Gada griezumā regulāri tika atbildēts uz Ādažu novada domes mājas lapā sadaļā 
„Vēstule pašvaldībai” uzdotajiem jautājumiem. Kopā tika saņemtas 208 vēstules, no 
kurām 77 jautājumi un atbildes, pēc jautājuma uzdevēja vēlmes, tika publicētas 
mājas lapā sadaļā „Atbildes uz pašvaldībai uzdotajiem jautājumiem”. 

Informējot iedzīvotājus par pasākumiem un notikumiem Ādažu novadā, mājas lapā 
tika ievietoti 279 jaunumi un 40 foto galerijas. 

Ik dienu tika atbildēts uz interesentu uzdotajiem jautājumiem, no kuriem visvairāk 
interesējās par domes sniegtajiem pakalpojumiem un Ādažu novada uzņēmumu 
kontaktinformāciju. 

Par mājas lapu www.adazi.lv 2009. gadā: 

─ mājas lapa tika apmeklēta 242308 reizes; 

─ 71558 jauni apmeklējumi; 

─ apmeklēto lapu summārais daudzums ir 1208555; 

─ viena apmeklējuma laikā vidēji tika apmeklētas 4.99 lapas; 

─ vidējais mājas lapas apmeklējuma ilgums ir 3min un 3sek; 

─ vidēji 664 apmeklējumi dienā. 

Attēls 25 Mājas lapas apmeklējumu skaits sadalījumā pa mēnešiem 
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Izvērtējot mājas lapas apmeklējumu daudzuma sadalījumu pa valstīm var secināt, ka 
97,7% apmeklējumu bija no Latvijas, jeb 236628 apmeklējumi, bet no ārvalstīm 
visvairāk tika skatīts no: 

1. Vācijas 709 apmeklējumi 

2. Zviedrijas 639 apmeklējumi 

3. Norvēģijas 488 apmeklējumi 

4. Krievijas 482 apmeklējumi 

5. Lielbritānijas 465 apmeklējumi 

Attēls 26 Pasaules kartē ir redzamas visas valstis, kuras ir apmeklējušas mājas lapu 
2009. gadā 

 

Visbiežāk skatītās lapas ir: 

1. Pirmā lapa 233554 apmeklējumi; 

2. Forums 101581 apmeklējumi; 

3. Sludinājumi 55243 apmeklējumi; 

4. Sabiedriskais transports 28277 apmeklējumi; 

5. Dome 19124 apmeklējumi; 

6. Izglītība 17998 apmeklējumi; 

7. Foto galerija 16439 apmeklējumi; 

8. Iepirkumi 14918 apmeklējumi; 

9. Uzņēmējdarbība 13951 apmeklējumi 

10. Aktualitātes 11817 apmeklējumi. 

 

Attīstības un informācijas daļas vadītāja 

Kristīne Žukovska 
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23. Juridiskās un nekustamā īpašuma daļas pārskats par 

2009. gadu 

 

Juristu darbs 2009. gadā (K.Dadzīte, M.Dadze) 

─ Administratīvajā rajona tiesā ierosinātas jaunas 6 administratīvās lietas, kurā 
pašvaldība ir lietas dalībnieks un sniegti paskaidrojumi likumā noteiktajā 
kārtībā. 

─ Rīgas apgabaltiesā ierosinātas jaunas 13 civillietas, kurā pašvaldība ir lietas 
dalībnieks un sniegti paskaidrojumi likumā noteiktajā kārtībā. 

─ Tiesa pieņēmusi nolēmumus, kuri stājušies likumīgā spēkā lietās, kurā 
pašvaldība ir lietas dalībnieks, kopumā 13 lietās, no kurām par 4 lietas 
izskatītas Administratīvajā procesā, bet 9 Civilprocesa ietvaros. 

Attēls 27 Ierosinātie un izskatītie administratīvie procesi 
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Attēls 28 Ierosinātie un izskatītie Civiltiesiskie procesi 
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─ Joprojām tiesā tiek turpināts izskatīt 37 lietas, no kurām 10 ir civilprocesi, 25 
administratīvie procesi un 2 kriminālprocesi. Tiesvedība notikusi visās tiesas 
instancēs – rajona, apgabala un Augstākajā tiesā. 
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Attēls 29 Ierosināto procesu skaits pēc gadiem 
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Attēls 30 Izskatīto tiesas procesu skaits pēc gadiem 
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─ 2009.gadā pašvaldība divos Kriminālprocesos atzīta par cietušo, procesi 
ierosināti, pamatojoties uz pašvaldības iesniegumu.  

─ Izstrādāti 7 jauni Saistošo noteikumu projekti, no kuriem 4 apstiprināti un 
stājušies likumīgā spēkā. 

─ Sagatavoti un nodoti izpildei 150 lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdus kārtībā. 

─ Sagatavoti un rediģēti lēmuma projekti, kas tiek pieņemti saskaņā ar Ādažu 
novada domes Nolikuma 19.15.  punktu, kopskaitā 26.   

─ Lēmuma projektu sagatavošana izskatīšanai komiteju sēdēs, atbildes uz 
iedzīvotāju un juridisko personu iesniegumiem (regulāri). 

─ Līgumu projektu sagatavošana un rediģēšana (regulāri). 

─ Piedalīšanās domes un tās sadarbības partneru sarunās (regulāri).  

─ Atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem un sūdzībām (regulāri) 

─ Iesniegti kreditora pieteikumi maksātnespējas procesos, kopskaitā 6. 

─ Piedalīšanās Augstākās tiesas organizētā konferencē „Administratīvo tiesu un 
administratīvā procesa tiesvedības pieci gadi Latvijā”, kā arī Latvijas 

http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chamber.lv%2F&rct=j&q=R%C5%ABpniec%C4%ABbas+kameras&ei=9_RWS9qdN877_AbwpdXwAw&usg=AFQjCNEB8SUba_Ypt9-Tw_T0xNrC4rG0HQ
http://www.google.lv/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chamber.lv%2F&rct=j&q=R%C5%ABpniec%C4%ABbas+kameras&ei=9_RWS9qdN877_AbwpdXwAw&usg=AFQjCNEB8SUba_Ypt9-Tw_T0xNrC4rG0HQ
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Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētajā seminārā par PPP 
īstenošanu praksē. 

─ Sagatavoti un iesniegti dokumenti LR Uzņēmumu reģistrā izmaiņu veikšanai, 
kopskaitā 3. 

─ Piedalīšana Rīgas rajona pašvaldību sporta spēlēs un sacensībās. 

 

Nekustamā īpašuma speciālista Volli Kukk atskaite par 2009.gada darbu 

─ Lēmuma projektu par zemes vienību un zemes starpgabalu noteikšanu 
sagatavošana – 40. 

─ Lēmuma projektu par īpašumu sadalīšanu vai apvienošanu un adrešu 
piešķiršanu sagatavošana – 26. 

─ Grafisko pielikumu lēmumiem par zemes vienību un zemes starpgabalu 
noteikšanu un adrešu piešķiršanu sagatavošana – 80. 

─ Lēmuma projektu par adrešu un nosaukumu piešķiršanu, maiņu vai 
precizēšanu un dzīvokļa numuru piešķiršanu sagatavošana – 32.  

─ Lēmuma projektu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu 
sagatavošana – 3. 

─ Lēmuma projektu par zemesgabalu platību precizēšanu sagatavošana – 10. 

─ Lēmuma projektu par zemes piešķiršanu nomā sagatavošana – 15. 

─ Lēmuma projektu par agrāk pieņemto lēmumu precizēšanu sagatavošana – 2. 

─ Lēmuma projektu par zemes vienību piederību vai piekritību pašvaldībai 
sagatavošana – 191. 

─ Lēmuma projektu par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu sagatavošana – 10. 

─ Lēmuma projektu par domes piekrišanu darījumiem ar nekustamo īpašumu 
zemēm sagatavošana – 4. 

─ Lēmuma atlikšanas vai atteikšanas projektu sagatavošana – 2. 

─ Uzziņu zemesgrāmatu nodaļai par zemes vienībām sagatavošana – 14. 

─ Atbildes uz fizisko vai juridisko personu un valsts iestāžu vēstulēm – 17. 

─ Saistošo noteikumu „Par pašvaldības zemes nomu un nomas maksas apmēru 
Ādažu novada teritorijā” sagatavošana. 

─ Informācijas apmaiņa un apstrāde ar Valsts zemes dienesta Kadastra un 
Adrešu reģistriem – regulāri. 

─ Pasūtījumu iesniegšana un saņemšana Valsts zemes dienestā – regulāri. 

─ Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas paziņojumu apstrāde – regulāri. 

─ Konsultācijas zemes ierīcības, zemes reformas, zemes privatizācijas un 
nekustamā īpašuma kadastra lietās – regulāri. 
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─ Pašvaldības zemes robežu kadastrālās uzmērīšanas darbu organizēšana, 
piedalīšana mērniecības darbos un zemesgabala robežu nospraušana un 
noformēšana (kupicu rakšana) – 9.  

─ 2009.gadā Zemesgrāmatā reģistrēti 10 pašvaldības zemes īpašumi ar kopējo 
platību 71,409 ha. 

 
Nekustamā īpašuma speciālista nekustamā īpašuma atsavināšanas un 

reģistrēšanas jomā jurista M. Vētras atskaite par darbu 2009.gadā 

─ Lēmums par apbūvēta zemesgabala „Āķi”, Baltezers, Ādažu novads (kad.Nr. 
8044 013 0271) atsavināšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 
„MAKŠĶERNIEKU KLUBS PASAULE”, reģ.Nr. 40003368722.  

─ Zemesgrāmatā reģistrētie 9 īpašumi. 

─ Konsultācijas par pašvaldības tiesībām un iespējām atsavinot tai piederošo 
nekustamo  īpašumu  un kustamo mantu. 

─ Organizētā kadastrālā uzmērīšana Ādažu novada domes nekustamajam 
īpašumam kopskaitā 7.   

─ Izpildīti Ādažu novada domes lēmumi sagatavojot līgumu projektus, palielinot 
pašvaldību kapitālsabiedrību pamatkapitālu. 

─ Sagatavoti juridiskie atzinumi par komisijā izskatāmiem jautājumiem, sniegtas 
atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem, un sūdzībām veikta sarakste ar 
Specializēto vairāku nozaru prokuratūrā. 

 



                                                                                                                                Ādažu novada domes  
                                                                                                                                      2009. gada publiskais pārskats 

 

73 

24. Iepirkumu daļas pārskats par 2009. gadu 

 
2009. gadā Ādažu novada domē tika izsludināti 2 atklātie konkursi un 21 mazais iepirkums. 

Atklātie konkursi 

Iepirkuma ID 
Nr. 

Iepirkuma nosaukums (Atklātie konkursi) 
Publikācijas 

datums 
Lēmuma 

pieņemšanas datums 
Uzvarētājs 

Līguma summa 
(bez PVN) 

ĀND2009/01AK Meta un skiču projekta izstrādei Ādažu novada domes 
administratīvās ēkas rekonstrukcijai 

14.04.2009. 26.06.2009. SIA „Modus-R” 41 322,31 

ĀND2009/02AK Finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrāde VPP projektam 
„Ādažu novada domes administratīvās ēkas būvniecība un 

apsaimniekošana” 

31.08.2009. 14.10.2009. SIA „Fidea” 28 000,00 

 

Mazie iepirkumi 

Iepirkuma ID 
Nr. 

Iepirkuma nosaukums 
Publikācijas 

datums 
Lēmuma 

pieņemšanas datums 
Uzvarētājs 

Līguma summa 
(bez PVN) 

ĀND09/01SP Siltumtehnisko iekārtu piegāde Ādažu novada domes 
vajadzībām 

16.01.2009. 16.01.2009. A/S „Lafipa” 3 123,64 

ĀND09/02 Ādažu novada domes ikmēneša avīzes „Ādažu vēstis” 
izgatavošana 

23.01.2009. 28.01.2009. - 0,00 

ĀND09/03 Elektriskā vārāmā katla piegāde, uzstādīšana un apmācība Ādažu 
vidusskolā 

30.01.2009. 05.02.2009. SIA „Inkomercs K” 1 190,08 

ĀND09/04 Ādažu sporta centra baseina un masāžas vannas nepārtrauktas 06.02.2009. 12.02.2009. SIA „Baltijas 3 612,84 
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Iepirkuma ID 
Nr. 

Iepirkuma nosaukums 
Publikācijas 

datums 
Lēmuma 

pieņemšanas datums 
Uzvarētājs 

Līguma summa 
(bez PVN) 

darbības nodrošināšana Baseini” 

ĀND09/05 Automašīnas Nissan X-Trail (reģ. Nr. ST6214) operatīvā līzinga 
pakalpojuma pagarināšana Ādažu novada domes vajadzībām 

20.02.2009. 26.02.2009. SIA „Baltijas 
Autolīzings” 

1 817,49 

ĀND09/06 Telpu noma pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai 19.02.2009. 26.02.2009. SIA „Emerald 
Baltic” 

2 035,44 

ĀND09/07 Ādažu novada domes ēku apdrošināšana 26.02.2009. 04.03.2009. - 0,00 

ĀND09/08 Baltezera ciema autoceļa posma „Via Baltija” piegulošo teritoriju 
kopšanas darbu veikšana 

02.03.2009. 09.03.2009. SIA „ORCHIS” 1 690,22 

ĀND09/09 Ādažu novada domes ēku apdrošināšana 03.03.2009. 09.03.2009. AAS „BTA” 390,00 

ĀND09/10 Kasešu rullo žalūziju izgatavošana un uzstādīšana Ādažu 
vidusskolā 

24.04.2009. 30.04.2009. SIA „Alenta” 1 309,00 

ĀND09/11 Lamināta ieklāšanas darbi Ādažu vidusskolā 24.04.2009. 30.04.2009. SIA „RD Invest” 1 133,60 

ĀND09/12 Skolēnu krēslu, galdu un korpusa mēbeļu piegāde un 
uzstādīšana Ādažu vidusskolā 

24.04.2009. 30.04.2009. SIA „Edvanss” 4 777,00 

ĀND09/13 Zaļo platību kopšanas pakalpojumi Ādažu novadā 07.05.2009. 14.05.2009. SIA „Monitorings 
GJ” 

425,02 

ĀND09/14 3.d. Frontālā iekrāvēja - ekskavatora ar šoferi noma Ādažu novada 
domes vajadzībām (dažādu ceļa darbu veikšanai) 

08.05.2009. 14.05.2009. SIA „Knifs 4” 3 000,00 

ĀND09/14 2.d. Kravas pašizgāzējs ar manipulatoru ar šoferi noma Ādažu 
novada domes vajadzībām (dažādu ceļa darbu veikšanai) 

08.05.2009. 14.05.2009. SIA „AGLV” 2 700,00 

ĀND09/14 1.d. Kravas pašizgāzēja ar šoferi noma Ādažu novada domes 
vajadzībām (dažādu ceļa darbu veikšanai) 

08.05.2009. 14.05.2009. SIA „Leģenda 
Gold” 

2 847,00 
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Iepirkuma ID 
Nr. 

Iepirkuma nosaukums 
Publikācijas 

datums 
Lēmuma 

pieņemšanas datums 
Uzvarētājs 

Līguma summa 
(bez PVN) 

ĀND09/15 Speciālo galdu un korpusa mēbeļu piegāde un uzstādīšana 
fizikas un ķīmijas kabinetiem Ādažu vidusskolā 

08.05.2009. 14.05.2009. SIA „Mebekom” 2 573,50 

ĀND09/16 Ādažu novada domes un tās iestāžu datortehnikas un datortīkla 
administrēšana 

02.06.2009. 11.06.2009. „Eddi” SIA 2 870,00 

ĀND09/17 Parka solu piegāde un uzstādīšana komunistiskā terora upuru 
piemiņas vietas Baltezera kapos labiekārtošanai programmas 

„Eiropa pilsoņiem” 4. darbības „Aktīvi Eiropas piemiņas 
pasākumi” projekta „Ciešanu vārti” / „The Gate of Sorrow” (Nr. 

REM-2008-006) ietvaros 

05.06.2009. 12.06.2009. SIA „Brimax” 4 380,00 

ĀND09/18 Automašīnas Volvo S80 (reģ. Nr. GD 6041) iegāde finanšu līzingā 
Ādažu novada domes vajadzībām 

03.07.2009. 09.07.2009. - 0,00 

ĀND09/19 Datortehnikas piegāde Ādažu novada Kadagas pirmsskolas 
izglītības iestādei 

01.08.2009. 06.08.2009. SIA „Ermitāžas 
risinājumi” 

1 760,00 

ĀND09/20 Pārtikas paciņu piegāde Ziemassvētku labdarības pasākumam 10.12.2009. 17.12.2009. SIA „Kabuleti 
Fruit” 

1 999,80 

ĀND09/21 PSIA „Ādažu glābšanas dienests” zvērināta revidenta 2009. gada 
11 mēnešu finanšu darbības dokumentālā pārbaude 

10.12.2009. 17.12.2009. SIA „Auditoru 
birojs D.M.” 

 

450,00 

 

Iepirkumu speciālists 
Dzintars Kronbergs 
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25. Kultūras nama pārskats par 2009. gadu 

 
2009. gads Ādažu novada kultūras dzīvē ir bijis veiksmīgs un atstās skaistas atmiņas 
kultūras norišu līdzdalībniekiem. 
Laikam jau visgrandiozākais pasākums pēdējos gados Ādažos bija plašais jubilejas 
koncerts deju kolektīvam „SPRIGULĪTIS” (vadītājs Jānis Kalašinskis), kurš atzīmēja 
savu 40-to gadadienu un kurš notika brīvā dabā Līgo laukumā 23. maijā. Jau no paša 
rīta Ādažu centrā skanēja mūzika un tika ievingrināti dejotāju soļi uz lielās 
koncertskatuves, lai vakarā priecētu skatītājus. Kaut arī koncerta laikā rasināja lietus, 
tas nemazināja interesi par šo pasākumu, jo skatītājiem gribējās redzēt gan 
„Sprigulīša” jauniešu sniegumu, gan „veco sprigulēnu” deju soļus, kuri uz skatuves 
nebija kāpuši vairākus gadu desmitus, kā arī draugu deju kolektīvu („Teiksma”, 
„Liesma”, „Raitais solis”, „Ūsiņš”, „Sānsolītis”, „Rūta”, „Piebaldzēni”) daudzveidīgās 
dejas un skaistos tērpus. Tas tiešām bija grandiozi! Arī balle ar grupas „Labvēlīgais 
tips” un DJ „Japānis” piedalīšanos pulcināja daudz interesentu un izraisīja lielas 
ovācijas. Šī pasākuma rezultātā izveidojās jauns kolektīvs – vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Spigulis’, kurā apvienojās vecie „Sprigulīša” dejotāji. 
Otrs viskuplāk apmeklētākais pasākums bija Līgo svētki, kuros KN amatierteātris 
„Kontakts” (režisore Vaira Baltgaile) izrādīja savu jauno iestudējumu A.Banka 
„Žnaudzavas zelts”, kas ieguva lielu publikas atsaucību un no sirds izsmīdināja visus 
līgotājus. Ar M.Zālītes un S.Mežores izrādi „Eža kažociņš” amatierteātris šajā sezonā 
piedalījās gan skatē pašu mājās, gan Rīgas rajona amatierteātru svētkos „Mīlestības 
ķīmija” Carnikavā, kā arī viesojās Latgales pilsētās Daugavpilī un Krāslavā. 
2009. gadā kultūras namā darbojās sekojoši amatierkolektīvi: 

─ jauktais koris „JUMIS” – 52 dalībnieki; 

─ jauniešu deju kolektīvs „SPRIGULĪTIS” – 19 dalībnieki; 

─ vidējās paaudzes deju kolektīvs „SPRIGULIS” – 20 dalībnieki; 

─ vidējās paaudzes deju kolektīvs „SĀNSOLĪTIS” – 23 dalībnieki; 

─ folkloras kopa „SAULGRIEŽI” – 12 dalībnieki; 

─ pirmskolas vecuma bērnu dziesmu un deju kopa „KAMOLĪTIS” – 35 dalībnieki; 

─ jauktais vokālais ansamblis „MĒS TIKĀMIES MARTĀ” – 9 dalībnieki; 

─ senioru vokālais ansamblis „GAUJMALAS LAKSTĪGALAS” – 11 dalībnieki; 

─ amatierteātris „KONTAKTS” – 21 dalībnieks; 

─ senioru līnijdeju grupa „OPTIMISTES” – 22 dalībnieki. 

Visaugstākie sasniegumi aizvadītajā sezonā bija jauktajam korim „Jumis”, kurš 
februāra mēnesī Prāgā piedalījās ļoti prestižajā Starptautiskajā mūsdienu koru 
mūzikas festivālā – konkursā Canti Veris Praga un izcīnīja uzvaru, iegūstot festivāla 
Zelta diplomu. Nenoliedzami šis augstais rezultāts ir liels diriģenta Ginta Ceplenieka 
nopelns, kurš ar mūsu kori strādā tikai divarpus gadus, kormeistare – Eva Pērkone, 
vokālais pedagogs – Egils Jākobsons. 
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Ārpus Latvijas robežām marta mēnesī koncertēja arī senioru kolektīvi: līnijdeju grupa 
„Optimistes” (vadītāja Lilita Lēruma) un vokālais ansamblis „Gaujmalas lakstīgalas” 
(vadītāja Elžbeta Bukovska), kuri ar savām dziesmām un dejām kuplināja Lietuvas 
pilsētas Kauņas tūkstošgades svinības. 

Visi amatierkolektīvi ir bijuši aktīvi savās darbībās. Bez dejošanas un dziedāšanas 
pašu mājās tie ir snieguši izbraukuma koncertus dažādās vietās Latvijā: Tukumā, 
Engurē, Aglonā, Jaunpiebalgā, Zvejniekciemā, Ventspilī, Baldonē, Ogrē, Suntažos, 
Garkalnē, Daugavpilī, Krāslavā, Turaidā, Rīgā, Mālpilī, Vidrižos, Amatā u.c. 

Bez augstāk minētajiem kolektīviem, kultūras namā aktīvi darbojās sekojoši kolektīvi 
un interešu kopas: 

─ veselības vingrošanas grupa pensionāriem – 23 dalībnieki; 

─ EDMUNDA VEIZĀNA Modes deju studija – 20 dalībnieki; 

─ deju studija „DIAMOND GROUP” – 6 dalībnieki; 

─ VĒDERDEJU kursi – 8 dalībnieki; 

─ SIRDS un GARA taidzi – 25 dalībnieki; 

─ estētikas klubiņš „SPĀRĪTE” – 35 dalībnieki; 

─ pensionāru klubiņš „OPTIMISTS” – 50 dalībnieki; 

─ bērnu un pieaugušo apmācība – 70 dalībnieki. 

Turpinājās sadarbība ar novada Sociālo dienestu, kurš kultūras nama telpās 
organizēja rotu izgatavošanas kursus. 

Kā katru gadu, tika organizēti tradicionālie pasākumi: mazo vokālistu konkurss 
„ĀDAŽU CĀLIS – 2009”, Lieldienas, Līgo svētki, pašdarbnieku draudzības koncerti, 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Baltezera kapos, LR proklamēšanas 
gadadienai veltītais svinīgais sarīkojums, novada Lielās egles iedegšanas svētki, Bluķa 
vakars, Ziemassvētku sarīkojumi, Jaungada balle u.c. 

Aizvadītajā sezonā kultūras namā jau otro reizi tika organizēts bērnu popmūzikas 
festivāls – konkurss „PLAUKSTOŠĀ ŪDENSROZE”, kurā kopā piedalījās 23 solisti – 
vokālisti, 2 dueti un 2 trio no Ādažiem, Vangažiem, Madonas un Trapenes (Alūksnes 
rajons). Dziedātāju vecuma amplitūda bija liela: no 4 līdz 18 gadiem. Katrs izpildīja 
vienu dziesmu klavieru vai ģitāras pavadījuma vai ari dziedāja izmantojot 
fonogrammu. Vislielākā konkurence bija jaunākās grupas (1.– 4. klase) dziedātājiem. 
Pēc laureātu apbalvošanas sekoja pārsteigums: IGO (arī žūrijas vadītājs) dvēseliskā 
muzicēšana, kuru klausītāji uzņēma ar ovācijām. 

2009. gadā mazajiem ādažniekiem uz vietas kultūras namā bija iespēja noskatīties 
dažādas Latvijas leļļu teātru viesizrādes: „Ansītis un Grietiņa”, „Saldais sapnis”, 
„Gudrais zobiņš”, „Stāsti par Sunīti un Kaķīti”, „Vecīša Cimdiņš”, „Šis un tas par 
Vilcieniņu”, kā arī Lietuvas zvēru cirka „Arino” izrādi. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas 
audzēkņi mūsu telpās ir pulcinājuši skatītājus uz pašu iestudētajām izrādēm 
„Sprīdītis”, „Princešu modinātāji” un „Sūnu ciema zēni”. 



                                     Ādažu novada domes  
                                   2009. gada publiskais pārskats 

 

78 

78 

Lielos skatītājus ir iepriecinājusi Austrumu robeža ar izrādi: „Salidojums”, bet Mirdza 
Martinsone un Juris Kalniņš viesojās ar izrādi „Mīlestības vēstules”. Kolektīvi Rīgā 
Nacionālajā teātrī esam redzējuši: „Vadoni”, „Teātra žurku 2009”, savukārt Jaunajā 
Rīgas teātrī skatīta izrāde „Soņa”. 

2009. gadā ādažniekiem tika piedāvāta iespēja noklausīties dažādus koncertus. 
Kultūras namā uz skatuves muzicējuši ir koru šovu uzvarētāji Ata Auzāna Daugavpils 
Oranžais koris un Olgas Violetais koris. Ļoti sirsnīgs izvērtās Jāņa Paukštello radošais 
vakars-koncerts „Tiem, ko mīlēsim arvien...”. Tāpat neaizmirstama paliks atmiņā IGO 
muzicēšana, čellu trio „Melo M” sniegums, kā arī Dailes teātra dziedošo aktieru 
grupas „Ilga” Ziemassvētku koncerts „Kad divpadsmit Rūķi sastājas aplī, tad visiem ir 
svētki...”. 

Kultūras namā uz vietas 2009. gadā tika organizētas arī dažādas izstādes: 

─ Lilitas Joņinas gleznu izstāde „Mirdz varavīksne acu mirdzumā”; 

─ Ādažu Brīvās Valdorfa skolas audzēkņu darbu izstāde; 

─ fotoizstāde „Viss sākas ar mīlestību”; 

─ Ievas Dziedātājas eļļas gleznu personālizstāde „No sirds uz sirdi”; 

─ tematiska izstāde „Sprigulītim – 40”; 

─ Sociālā dienesta organizēto kursu dalībnieku darbu izstāde; 

─ Kaspara Breidaka fotoizstāde „Svētki”. 

Kā katru gadu, arī pagājušajā sezonā kultūras namā tika iznomātas telpas juridiskām 
un fiziskām personām – dažādu sadzīves pasākumu organizēšanai. 

Kultūras nama telpās darbojās arī Ādažu novada publiskais interneta pieejas punkts. 

Kultūras nama ienākumus un izdevumus skatīt tabulās. 

Tabula 6 Kultūras nama ienākumi 

Kultūras nama ienākumu veidi Ienākumi 

Valsts mērķdotācija 838,00 LVL 

Pašvaldības budžets 103 241,00 LVL 

VKKF piešķīrumi  

Ārvalstu fondu piešķīrumi  

Ieejas maksa 8 092,00 LVL 

Citi maksas pakalpojumi 2 035,00 LVL 

Sponsorējumi, ziedojumi  

Pārējie ienākumi  

Ienākumi kopā 114 206,00 LVL 
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Tabula 7 Kultūras nama kārtējie izdevumi 

Kultūras nama izdevumu veidi Izdevumi 

Bruto darba samaksa 61 663,00 LVL 

Darba devēja VSAOI, pabalsti, kompensācijas 13 403,00 LVL 

Tālākizglītība  

Autortiesību apmaksa 631,00 LVL 

Komunālie maksājumi 15 125,00 LVL 

Pārējie kārtējie izdevumi 23 384,00 LVL 

Izdevumi kopā 114 206,00 LVL 

 

Parādi par 2009. gadu – 52314,00 LVL. 

 

Kultūras nama direktore 
Maija Drunka 
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26. Bibliotēkas pārskats par 2009. gadu 

 

Bibliotēkas darbības vispārīgs raksturojums 

Ādažu novadā ir viena bibliotēka un tā ir Ādažu novada pašvaldības patstāvīga 
struktūrvienība, kura no 1993. gada izvietota Ādažu vidusskolas telpās.  
Bibliotēkas lietotāju skaitam ir tendence pieaugt un tā 2009. gadā ir 886  
salīdzinājumā ar 2008. gadu 794. Lielāko daļu no lasītājiem sastāda skolu audzēkņi, 
kuri izmanto enciklopēdijas, uzziņu literatūru un daiļliteratūru, pārējie ir Ādažu 
novada iedzīvotāji, kā arī tuvāko novadu iedzīvotāji. Apmeklējumu skaits pieaudzis 
vērojot pēdējo gadu statistiku. 

Tabula 8 Pēdējo 3 gadu dinamika 

 2007. 2008. 2009. 

Lietotāju skaits  811 794 886 

Bibliotēka 2009. gada oktobrī tika akreditēta uz 5 gadiem. 

 

Bibliotēkas pakalpojumu pieejamība 

Bibliotēkas darbība ir iedzīvotāju bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā 
apkalpošana. Bibliotēka lielu uzmanību pievērš pakalpojumu kvalitātei un 
apmeklētāju interesēm, tādējādi uzlabojot bibliotēkas darbību un sniegtu 
apmeklētājiem atbilstošu apkalpošanu. 

Bibliotēka ir izvietota Ādažu vidusskolas telpās 1. stāvā, bet diemžēl nav pieejama 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Informācija par bibliotēkas darba laiku un 
aktivitātēm izvietojama redzamā vietā, kā arī ievietojam Ādažu domes informācijas 
lapā un vietējā laikrakstā „Ādažu vēstis”.  

Bibliotēka nodrošina tās lietotājiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu. 

Interneta brīvpieejas ieviešana bibliotēkā devusi pozitīvus rezultātus: 

─ palielinājies apmeklējums; 

─ uzlabojusies bibliotēkas lietotāju iespējas iegūt dažādu informāciju. 

Laikam ejot, bibliotēka ir attīstījusies un tajā ir pieejams plašāks grāmatu klāsts visām 
vecumu un interešu grupām, kā arī ir iespējas izmantot internetu. Bibliotēka abonē 
44 nosaukuma žurnālus un 8 nosaukuma laikrakstus. Ņemot vērā, ka bibliotēka ir 
viena no tām iestādēm, kas sniedz iespēju iegūt nepieciešamo informāciju, tad arī 
mēs esam ieinteresēti pēc iespējas labāk nodrošināt bibliotēku ar jaunākajām 
grāmatām un informācijas avotiem. 

Darba laiks ir piemērots skolu audzēkņu un iedzīvotāju vajadzībām, apkalpojam arī 
sestdienās. Bibliotēkas lietotājiem tiek dota iespēja izteikt viedokli par bibliotēkas 
darbu, jo ir ierīkota atsauksmju un ierosinājumu grāmata. 

 



                                     Ādažu novada domes  
                                   2009. gada publiskais pārskats 

 

81 

81 

Tabula 9 Bibliotēkas izmantošanas dinamika pēdējo trīs gadu laikā 

 
2007. 2008. 2009. 

Kopējā dinamika 
(=/-) 

Lietotāju skaits  811 794 886 + 

izsniegums 15250 16311 21746 + 

Apmeklējumu skaits 5760 10215 20483 + 

Bibliotēkas pakalpojumi: 

─ Iespieddarbu izsniegšana lasīšanai mājās; 

─ Uzziņu literatūras fonds bibliotēkā  

─ Prese izdevumi – 44 dažādu nosaukumu;  

─ Datoru un interneta izmantošana; 

─ Tematiskās izstādes. 

Ādažu bibliotēka ir iestāde, kuras bezmaksas un maksas pakalpojumus ir tiesības 
izmantot jebkuram bibliotēkas apmeklētājam (neatkarīgi no dzīves vietas, vecuma 
vai jebkādiem citiem nosacījumiem). 

Bibliotekārās apkalpošanas darbā tiek darīts viss, lai arvien kvalitatīvāk un savlaicīgāk 
apmierinātu lasītāju vajadzības, lai neviens neaizietu neapmierināts. 

Attēls 31 Bibliotēkā 

 

 

Krājumu komplektēšanas un organizācijas politika 

Ādažu novada budžetā tiek plānoti līdzekļi jaunu grāmatu iegādei un preses 
abonēšanai. Ar katru gadu finansējums pieauga līdz ekonomiskai krīzei un bija fondu 
iespējams papildināt ar lielāku grāmatu skaitu. Tomēr, sākot ar 2009.gadu, 
finansējums ir ievērojami mazāks, tādejādi arī grāmatu fondu papildināšana tiek 
veikta no grāmatām, kas tiek dāvinātas.  

Pakāpeniski pieaug arī abonētas preses vienību skaits. Tā kā presi 2009. gadam 
abonējām 2008. gada nogalē, tad nosaukumu apjoms nesamazinājās. Jāpiezīmē, ka 
sakarā ar preses dārdzību ir augusi interese pēc preses izdevumiem un ir izveidojies 
patstāvīgs lasītāju loks, kuri regulāri apmeklē bibliotēku, lai izlasītu sev interesējošo 
jaunāko presi. 

2009. gada budžeta finansējums, sakarā ar krīzes situāciju  valstī un novadā ir ļoti 
samazinājies, tāpēc krājumu iegādei ir tikai 650,-LVL. 
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Tabula 10 Lietotāju skaits un līdzekļi krājumu komplektēšanai 

 2007.g. 2008.g. 2009.g. Vērtējums 

Lietotāji 811 794 886 + 

Finanses krājuma komplektēšanai (Ls) 2000 2586 650 - 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 
vienu lietotāju (Ls) 

2,46 3,25 0,73 - 

Līdzekļi krājuma komplektēšanai uz 
vienu iedzīvotāju pašvaldībā (Ls) 

024 3,34 0,07 - 

2009. gadu beidzām ar neapmierinošu vērtējumu bibliotēkas krājumu atjaunošanā, 
cerams, ka 2010. gadā finansiālais stāvoklis uzlabosies un varēsim fonda 
atjaunošanai izmantot vairāk līdzekļu. 

Fonda komplektēšanā noteicošais motīvs ir apmeklētāju pieprasījumi. Joprojām 
visvairāk uzziņu un nozaru literatūrā dominē psiholoģija, jurisprudence, pedagoģija, 
uzņēmējdarbība. 

Krājums tiek veidots universāls, pamatojoties uz lasītāju pieprasījumu un interesēm. 
Komplektējot krājumu, galvenā vērība tiek pievērsta uzziņu literatūrai, vispārēja 
rakstura nozaru literatūrai, bērnu un pieaugušo dažādu žanru daiļliteratūrai. 
Bibliotēkas krājumi vēl būtu jāpapildina arī ar elektroniskajiem resursiem. 

Tabula 11 Krājumu attīstības dinamika pēdējo 3 gadu laikā, tās vērtējums 

Krājuma apjoms 

2007. 2008. 2009. 
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ā

 

Iz
sl

ēg
ts

 

Ie
n

āc
is

 

K
o

p
ā

 

Iz
sl

ēg
ts

 

Ie
n

āc
is

 

K
o

p
ā

 

Grāmatas 460 482 15307 178 475 15604 746 138 14996 

Seriālizdevumi 101 117 964 130 381 1215 242 386 1359 

Audiovizuālie 
dokumenti 

- - 2 - - 2 - - 2 

Pārējie 
dokumenti 

- - - - - - - - - 

Kopā 561 722 16273 308 856 16821 988 524 16357 

Ikvienas bibliotēkas lielākā vērtība ir tur esošais grāmatu krājums – fonds. Mēs to 
cenšamies regulāri papildināt un jauno grāmatu iegūšanas avoti ir vairāki. Galvenais 
finansētājs ir pašvaldība, kura atvēl līdzekļus grāmatu iegādei, bet arī tiek rakstīti 
projekti Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammām: „Jauno grāmatu un citu 
izdevumu iegāde publiskām bibliotēkām” un „Lasīšanas veicināšana” 
apakšprogrammas „Bērnu žūrija”, kā arī lasītāju dāvinājumi. Savu finansiālo iespēju 
robežās plānojam bibliotēkas krājuma atjaunošanu uzziņu literatūrai, jo esošajā 
fondā ir vēl novecojušas grāmatas. Salīdzinot pa gadiem ienākušo grāmatu skaitu un 
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izlietotos finanšu līdzekļus, tad viennozīmīgi var teikt, ka katru gadu pieaug jauno 
grāmatu skaits bibliotēkā. 

Bibliotēkā tiek pakāpeniski veikta krājuma attīrīšana, jo fondā vēl ir novecojusi un 
laikmetam neatbilstoša literatūra. 

Krājumu attīstības koncepcija balstās uz lasītāju vajadzību apmierināšanu: 

─ Visu vecuma grupu lasīšanas aktivitātes atbalstīšanai; 

─ Skolēnu un studentu mācību apgūšanai; 

─ Pieaugušo bibliotēkas lietotāju pašizglītībai un interešu apmierināšanai; 

─ Praktiska rakstura informācijas un uzziņu literatūru. 

Bibliotēka plāno iegādāties programmu ALISE. Automatizēta lietotāju apkalpošana 
atvieglotu bibliotēku darbinieku darbu ieviešot elektronisko iespieddarbu 
izsniegšanu un saņemšanu. 

 

Informācijas pakalpojumu attīstība 

Bibliotēkā pastāv alfabētiskais katalogs kartīšu formā, kurš tiek regulāri papildināts. 

No 2002. līdz 2006. gadam Baložu bibliotēka veidoja Rīgas rajona elektronisko 
kopkatalogu, kur bibliotēka nosūtīja iegādāto jaunieguvumu sarakstus un ir pieejams 
pēc interneta adreses http://91.200.67.222/alise/, bet no 2007. gada jaunieguvumi 
tiek atspoguļoti Salaspils novada bibliotēkas elektroniskajā katalogā 
http://katalogs.biblioteka.salaspils.lv. 

Pateicoties valsts aģentūrai „Kultūras izglītības sistēmas”, kura realizēja Bila un 
Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā attīstības projekta ietvaros „Datortehnikas un 
multifunkcionālo iekārtu piegāde publiskām bibliotēkām”, bibliotēka savu esošo 
datortehniku papildinājusi ar 7 jauniem datoriem, 2 multifunkcionālām iekārtām un 
bezvadu interneta pieslēgumu. 

Tabula 12 Bibliotēkā esošā datortehnika 

Nosaukums 
Darbiniekiem 

(skaits) 
Lietotājiem 

(skaits) 

Pašvērtējums 

apmierinošs neapmierinošs 

Datori 2 12 + - 

Printeri  2 - + - 

Multifunkcionālās 
iekārtas 

- 2 + - 

Ar jaunas datortehnikas ienākšanu bibliotēkā, pieaugusi ir lietotāju interese. 

Audzis apmeklējumu skaits. It sevišķi tas ir skolēnu projektu dienās un studentu 
kursu darbu veikšanas laikā. 

Bibliotēka nodrošina tās lietotājiem brīvu literatūras un informācijas saņemšanu. 

http://91.200.67.222/alise/
http://katalogs.biblioteka.salaspils.lv/
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2009. gadā bija iespēja izmantot elektronisko informācijas klāstu, proti, pieeju datu 
bāzēm – LURSOFT, NAIS, LETONIKA. Bibliotēkas lietotājiem bija dota iespēja 
piedalīties konkursā „Meklē un atrodi datu bāzē Letonika.lv”. Visās 874 Latvijas 
bibliotēkās lietotājiem ir arī iespēja skatīties filmas portālā filmas.lv. 

Bibliotēka ir dokumentu iesējēju aparāts, kuru var izmantot diplomdarbu, dažādu 
dokumentu, kā arī brošēto grāmatu iesiešanu. 

 

Novadpētniecības darbs 

Pamazām pilnveidojas darbs novadpētniecības jomā. Palielinājušās iespējas sniegt 
vairāk informācijas, jo piedāvājam ne tikai materiālus, kuri atrodas mapēs, bet arī 
adreses internetā, kur var gūt plašāku informāciju. Novadpētniecības materiāli sastāv 
galvenokārt no laikrakstu un žurnālu materiāliem. Lielu papildinājumu dod vietējais 
domes izdotais laikraksts „Ādažu vēstis”, kā arī informācija no „Rīgas Apriņķa avīzes”. 

Bibliotēkā esošos novadpētniecības materiāli papildinājušies ar grāmatu „Ādažu 
novads un tā ļaudis”. Sakarā ar skolas apaļo jubileju ir sagatavots disks „Ādažu 
vidusskolai – 20”. 

Ādažu vidusskolas skolēni LIIS projektu ietvaros sadarbībā ar skolotājiem un 
bibliotēkas darbiniekiem, kuri palīdz ar materiāliem, turpina vākt un apkopot 
materiālus par izcilākajiem Ādažu novada ļaudīm. Labākie apkopotie materiāli ir 
ievietoti interneta enciklopēdijā „Latvijas ļaudis uz 21. gadsimta sliekšņa”. 

 

Projektizstrāde 

Bibliotēka ir piedalījusies projektos – mērķprogrammās, lai veicinātu lasīšanu un 
piesaistītu vairāk lasītājus. 

Kopš 2003. gada Ādažu bibliotēka iesaistās VKKF lasīšanas veicināšanas programmā 
„Bērnu žūrija”. Bibliotēkas projekts visas reizes ir atbalstīts, līdz ar to ir daudz bērnu 
un jauniešu, kuri ekspertu darbā iesaistās gadu no gada. Projekta darba noslēgumā 
rīkojam „Bērnu žūrijas” ekspertu pēcpusdienu, kurā mazie lasītāji dalās grāmatu 
lasīšanas piedzīvojumos, kā arī piedalāmies Rīgas rajonā rīkotajos pasākumos. 

 

Metodiskā un konsultatīvā darba un sadarbības raksturojums 

Aizvadītajā gadā apmeklējām Rīgas rajona Salaspils galvenās bibliotēkas rīkotos 
darba seminārus, kuri bijuši galvenie regulārie tālākizglītības pasākumi, kā piem., 
informācijas meklēšana elektroniskajos resursos, digitalizācija, bibliotēkas publicitāte 
u.c. tēmas.  

Piedalījāmies metodiskās padomes rīkotajos Pierīgas novadu grāmatu svētkos, kurus 
2009.gadā organizēja Ķekavas novada bibliotēka. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja 
iepazīties ar Ķekavas novada bibliotēkām Daugmalē, Katlkalnā un Ķekavas pagasta 
bibliotēku, novadpētniecības muzeju un informācijas centru. Noslēgumā norisinājās 
interesanta tikšanās ar rakstniekiem A.Jundzi un L.Muktupāvelu, aktrisi I.Burkovsku. 
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Darbs ar bērniem un jauniešiem 

Darbs ar bērniem un jauniešiem tiek veikts, sadarbojoties ar skolu: 

─ organizējam bibliotekāro un bibliogrāfisko zināšanu un lasīšanas 
popularizēšanas pasākumus; 

─ vadītas bibliotekārās stundas jaunākā skolas vecuma bērniem. 

2009.gadā sagatavotas un novadītas 10 bibliotekārās stundas Ādažu vidusskolas 
jaunāko klašu skolēniem. Viņi tika iepazīstināti kā izmantot tās iespējas, ko piedāvā 
bibliotēka, kā arī ar lasītāju noteikumiem. Skolēniem tika skaidrots kā kļūt par lasītāju 
un kā apgūt informācijas meklēšanu lasītavā un bibliotēkā. 

Katra mācību gada sākumā arī citi jaunāko klašu skolēni kopā ar klases audzinātājiem 
ierodas bibliotēkā un bibliotēkas darbinieki iepazīstina ar krājumu un informācijas 
resursiem. Apmācība informācijas ieguvē pārsvarā norit ikdienā – individuālajā darbā 
ar bērniem un jauniešiem. 

 

Apmācība bibliotēkas darba iemaņās un informācijas apguves prasmē 

Katra gada sākumā jaunāko klašu skolēni nāk nelielā ekskursijā uz bibliotēku, lai 
iepazītu grāmatas, uzzinātu tiem piedāvātās iespējas bibliotēkā un lasītavā. Tai pat 
laikā bibliotēkas darbinieki iepazīstina ar savu darbu un pienākumiem, lai palīdzētu 
bērniem saprast, cik nozīmīgs ir bibliotekāru darbs. Bērniem tiek sniegta iespēja 
apgūt kā pareizi un labāk meklēt informāciju, kādus līdzekļus izmantot. Speciālās 
apmācības nenotiek, jo nav bijusi interese no klasēm. Ja kādam bērnam vai jaunietim 
ir interese par bibliotēku un tās darbu, tad informācija tiek sniegta. Turklāt, lai 
katram, kas meklē uzziņas materiālus, tiek sniegta neliela informācija, par to kā labāk 
atrast nepieciešamos uzziņas materiālus. 

 

Sadarbība ar skolām, skolu bibliotēkām u.c. 

Ņemot vērā, ka Ādažu bibliotēka atrodas Ādažu vidusskolas telpās, tad sadarbība ar 
mācību bibliotēku ir nemitīga. Skolas skolēni ir arī tie, kas ir biežākie apmeklētāji. 
Bērniem bibliotēka šķiet interesanta, jo ir iespēja aplūkot enciklopēdijas klusi 
pasēdēt un likt puzli, kā arī ir iespēja iegūt jaunu informācija. Turklāt bibliotēkā 
programma „Bērnu žūrija” ir piesaistījusi vairāk jaunāko klašu lasītāju. Skolotāji un 
skolēni nereti bibliotēku izmanto savu stundu ietvaros, lai meklētu informāciju. 

 

Bibliotēkas materiālā un tehniskā stāvokļa vērtējums 

Regulāri katru gadu tiek plānots bibliotēkas budžets un iesniegts pašvaldībā 
apstiprināšanai. Tā 2009. gadā no plānotā budžeta 14300,-LVL  tas tika  samazināts 
līdz 11000,- LVL . 

Bibliotēkā ir pabeigts telpu remonts un ir labiekārtota iespēju robežās.  Protams, ir 
nepieciešamas plašākas telpas bibliotēkai un lasītavai, jo pietrūkst vietas mazo 
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lasītāju stūrīša labiekārtošanai un plašākas vietas novadpētniecības un informācijas 
stendu izvietošanai. 2010.gada martā tiks nodots Ādažu kultūras centra jaunā ēka, 
kuras telpās būs arī izvietota bibliotēka. Tad visas iepriekš minētās problēmas 
atrisināsies. 

Bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis 2009.gadā tiek vērtēts kā labs. 

 

Bibliotēkas personāls 

Bibliotēkā strādā divi darbinieki. Vienam darbiniekam ir augstākā pedagoģiskā 
izglītība, bet otrs darbinieks mācās Rīgas Stradiņa Universitātē, Eiropas studiju 
fakultātē, programmā – politikas zinātne. Bibliotekāres profesionālo pilnveidošanu 
nodrošina apmeklējot seminārus, kursus, kā arī pieredzes apmaiņas braucienus uz 
citām bibliotēkām. Kā, piemēram, Rīgas pilsētas bibliotēku „Vidzeme”, Allažu, 
Daugmales u.c. 

 

Bibliotēkas finansiālais nodrošinājums 

Bibliotēku finansē Ādažu novada dome. Pašvaldības vadība ar finansiālajiem 
līdzekļiem iespēju robežās  atbalsta bibliotēkas attīstību visās jomās: 

─ grāmatu fonda papildināšanai; 

─ preses abonēšanai; 

─ bezvadu interneta pakalpojumi (daļēja dotācija no valsts). 

Tabula 13 Bibliotēkas finansējums 

Finansējums 2007. 2008. 2009. 
Kopējā dinamika 

(+/-) 

Kopā 19064,- 16270,- 11070,- - 

Pašvaldības budžets 18164,- 15070,- 9870,- - 

Fondu piešķīrumi (VKKF u.c.) - - -  

Maksas pakalpojumi - - -  

Sponsorējumi, ziedojumi 900,- 1200,- 1200,- + 

2009. gada finansiālie rādītāji ir zemāki sakarā ar to, ka budžeta līdzekļu finansējumu  
bibliotēkai tika samazināts līdz minimumam. 

 

Bibliotēkas publicitāte un darbs ar sabiedrību 

Bibliotēka sniedz informāciju Ādažu mājas lapā www.adazi.lv par notikumiem 
bibliotēkā, gaidāmajiem pasākumiem, jaunākajām grāmatām, darba laikiem u.c. 
Protams, tiek izmantota iespēju publicēt rakstus arī vietējā laikrakstā „Ādažu vēstis”. 

Ņemot vērā, ka bibliotēka atrodas skolas telpās, ir grūti organizēt lielas izstādes. 
Tomēr cenšamies veidot izstādes par konkrētām tēmām piemēram, Jāņi, 

http://www.adazi.lv/


                                     Ādažu novada domes  
                                   2009. gada publiskais pārskats 

 

87 

87 

Mārtiņdiena, Lieldienas, Ziemassvētki u.c. Lielu uzmanība pievēršam savu bibliotēkas 
lietotāju informēšanai par ievērojamu cilvēku nozīmīgākajām jubilejām. Veidojam 
izstādes par šiem cilvēkiem, to ieguldījumu, literatūrā, mākslā vai kādā citā nozarē. 

 

Bibliotēkas vadītāja 
Mirdza Dzirniece 
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27. Ādažu vidusskolas pārskats par 2009. gadu 

 

Skolēnu skaits 

2009. gada 1. septembrī mācības skolā uzsāka 944 skolēni, t. sk. 24 audzēkņi 
pirmsskolas grupā. 

Pedagogu skaits 

2009. / 2010. mācību gadā skolā strādā 75 pedagogi, t.sk. 22 maģistri. Mācības 
maģistrantūrā turpina viens pedagogs. Salīdzinot ar 2008./ 2009. m. g., maģistru 
skaits ir palielinājies par 5 pedagogiem jeb 22 % no visu maģistru skaita. 

 

Izglītības programmas un klašu komplekti 

Skola īsteno četras izglītības programmas: 

─ pamatizglītības programmu (kods – 21011111), skolēnu skaits – 608; klašu 
komplektu skaits: 

1. klases – 4 klašu komplekti 

2. klases - 4 klašu komplekti 

3. klases – 3 klašu komplekti 

4. klases – 2 klašu komplekti 

5. klases – 2 klašu komplekti 

6. klases – 3 klašu komplekti 

7. klases – 2 klašu komplekti   

8. klases – 3 klašu komplekti 

9. klases – 2 klašu komplekti 

─ pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu (kods – 21011121), 
skolēnu skaits – 138; klašu komplektu skaits – pa vienam klašu komplektam 
no 1. – 9. klasei. 

─ vispārējās vidējās izglītības programma vispārizglītojošā virziena programmu 
(kods – 31011011), skolēnu skaits – 174;. klašu komplektu skaits - pa diviem 
klašu komplektiem no 10. – 12. klasei. 

─ pirmsskolas izglītības programmu (kods – 00011111), izglītojamo skaits – 24. 

Skolā strādā skolēna atbalsta personāls: psihologs, logopēds, speciālais pedagogs 
vispārizglītojošā skolā, sociālais pedagogs, skolas ārste un medmāsa.  

Lai īstenotu izglītības programmu saturu, ir tarificētas 98 pedagoģiskās likmes un 11 
skolas administrācijas likmes (skolas administrācijā ietilpst skolas direktors, direktora 
vietnieki, 2 bibliotekāri, psihologs, logopēds un speciālais pedagogs). Šo pedagogu 
darba samaksa tiek nodrošināta no valsts mērķdotācijas. Sociālajam pedagogam un 
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direktora vietniekam izglītības jomā administratīvajā darbā darba samaksa tiek 
nodrošināta no Ādažu novada domes skolai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.  

Uzsākot 2009./ 2010. m. g., skolēnu – skolotāju attiecība uz vienu pedagoģisko likmi: 
8,66 skolēni uz 1 pedagoģisko likmi. 

 

Skolēnu mācību sasniegumi 

Pamatskolas absolventi 

2008./2009. m. g. Ādažu vidusskolas pamatizglītības programmu absolvēja 87 skolēni 
un pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmu – 10 skolēni. Lielākā daļa 
skolēnu (99%) turpina apgūt vispārējās vidējās izglītības programmu.  

Ādažu vidusskolā tika uzņemtas divas 10. klases ar kopējo skolēnu skaitu 60; 51 
skolēns jeb 85% no visu skolēnu skaita ir Ādažu vidusskolas pamatizglītības 
programmu absolventi. 

Vidusskolas absolventi 

2008./ 2009. m. g. Ādažu vidusskolu beidza 51 absolvents, kas apguva vispārējās 
vidējās izglītības programmu. 84 % visu absolventu turpina izglītību augstākajās 
mācību iestādēs, t.sk. 11 absolventi tika uzņemti budžeta grupās. Viena skolniece 
izglītību turpina Nīderlandē.   

Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, absolventiem bija jākārto pieci eksāmeni: trīs 
obligātie eksāmeni: latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un vienā no 
svešvalodām; 92% mūsu skolas absolventu kārtoja eksāmenu angļu valodā. 2009. 
gadā pirmo reizi tika noteikts, ka eksāmens matemātikā ir obligātais eksāmens. 
Vidusskolas absolventiem bija jākārto arī divas ieskaites – sportā un informātikā.  

Centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti 2009 

─ latviešu valoda un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmā) 9. klasē; 

─ Eksāmenu kārtoja 10 pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmas 
absolventu; 9 skolēni jeb 90% (Rīgas rajonā - 54%) no visiem skolēniem ieguva 
ABC līmeņus; t.sk. 1 skolēns ieguva A līmeni un 5 skolēni – B līmeni; 

─ CE rezultāti vidusskolā.   

Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, Ādažu vidusskolas absolventi kārtoja 8 
centralizēti vērtētos eksāmenus; kopā 214 CE faktu. Mūsu skolēnu sasniegumi vidēji 
ir augstāki nekā Rīgas rajonā un valstī kopumā. 

Tabula 14 Eksāmenu vērtējumu salīdzinājums 

 AB C D E F 

Ādažu vidusskolā (skolēnu skaits) 60 83 60 11  

Ādažu vidusskolā skolēnu skaits % 28% 38,7% 28,3% 5,0%  

Rīgas rajonā skolēnu skaits %  24% 32% 27% 11% 2% 

Valstī skolēnu skaits % 23% 26,2% 27% 17,8% 6,2% 
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9 skolēnu mācību sasniegumi tika novērtēti ar A (visaugstākajā līmenī); 3 skolēniem 
angļu valodā, 4 skolēniem krievu valodā (svešvalodā) un 2 skolēniem latviešu valodā 
un literatūrā. Neviena skolēna mācību sasniegumi netika novērtēti viszemākajā – F 
līmenī.  

Mācību priekšmetu olimpiādes  

2008./2009. m. g. Ādažu vidusskolas 67 skolēni piedalījās dažādu mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos Rīgas rajonā; 26 skolēni ieguva apbalvotas vietas, un 
Tatjana Ščeglova, 7.d klases skolniece tika izvirzīts uz valsts olimpiādi latviešu valodā 
un literatūrā (mazākumtautību izglītības programma), skolotāja R. Eihmane.   

3 Ādažu vidusskolas 11. a klases skolēni ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem 
(ZPD) piedalījās Rīgas rajona ZPD lasījumos un ieguva atzinību: Māra Kalniņa ar darbu 
„Literāra darba dramatizējums” (darba vadītāja – skolotāja V. Baltgaile) un Jevgenijs 
Berdovs un Jaroslavs Kuzņecovs ar darbu „IT tehnoloģiju izmantošana matemātikas 
stundās” (darba vadītāja skolotāja I. Mičule). 

Skolēni, kas apgūst Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas 
B (biznesa) variantu, iegūst praktiskas uzņēmējdarbības prasmes, dibinot un 
darbojoties skolēnu mācību firmu (SMF) ietvaros. Katru gadu biznesa izglītības 
biedrība Junior Achievement rīko konkursu SMF, 2009. gada konkursa finālistu vidū 
tika nominēta Ādažu vidusskolas SMF „Prieks mācīties”, kurā darbojās Dmitrijs 
Tarasovs, Anne Reinbooma un Agne Dambe, 11. b klases skolēni ekonomikas 
skolotājas J. Fursas vadībā. 2009. gadā skolotāja J. Fursa tika atzīta par vienu no 
labākajām ekonomikas skolotājām Latvijā. 

 

Interešu izglītība un ārpusstundu darbs 

Skolēniem ir iespējas savas spējas un prasmes izkopt interešu izglītības pulciņos; 
skolā darbojas 5 sporta un 9 kultūrizglītības un 2 jaunatnes darba programmas 
pulciņi. Lielākais kultūrizglītības kolektīvs ir tautas deju kolektīvs „Rūta” (vad. skolot. 
I. Mičule un V. Reinbooma); „Rūtas” 6 dažāda vecuma grupās dejo 150 skolēnu. 
Vairākus gadus skolā veiksmīgi darbojas drāmas studija (vad. skolot. V. Baltgaile). 
Jauniešiem ir iespēja apgūt neformālās izglītības iemaņas, darbojoties Jauniešu 
padomē (vad. skolot. S. Jēkabsone) un Eiropas klubā „Mazie eiropieši” (vad. skolot. S. 
Savicka)  

Jauniešu padome pilnveido un bagātina skolas tradīcijas un aktīvi iesaistās visa 
novada dzīvē: vairāku gadu garumā jaunieši skolā organizē akcijas „Šķiro pats un 
māci citus!”. 2009. gadā tika organizēta makulatūras un izlietoto bateriju vākšana; 
tika savākts 6929 kg makulatūras. Otro gadu pēc kārtas mūsu skolēni iesaistās 
pavasara Lielajā talkā, sakopjot skolas un novada teritoriju, kā arī stāda mežu Latvijas 
Valsts mežniecības teritorijā. 

Jauniešu padome labprāt piedalās Ādažu novada senioru Olimpisko spēļu 
organizēšanā. Otro gadu tika organizēts Lāpu gājiens Lāčplēša dienā uz Komunisma 
terora upuru piemiņas vietu Baltezera kapos; 2009. gadā Lāpu gājienā piedalījās arī 
Ādažu novada domes pārstāvji; Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji, jauniešu koris 
„Mundus”, kā arī Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni un skolotāji.   
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Trešo gadu I mācību semestra noslēgumā tiek organizēts koncerts – šovs „Dziedi ar 
skolotāju”.  

2009. gada 23. oktobrī skolā pirmo reizi tika organizēts skolas ZZ čempionāts 7 – 11. 
klašu skolēniem. 

Kopš 2002. gada skolā aktīvi darbojas Eiropas klubs „Mazie eiropieši”; kluba biedri 
aktīvi piedalās dažādos konkursos un pasākumos ārpus skolas, kā arī paši organizē 
daudz interesantu un  radošu pasākumu. ANO miera dienas ietvaros septembrī 
Eiropas kluba biedri kopā ar skolas vadību stādīja kociņus skolas apkārtnē: skolas 
ainava tika papildināta ar 9 priedītēm.  

Katru gadu aprīlī skolā tiek organizētas Eiropas dienas. No 2009. gada 20. – 24. 
aprīlim skolā tika rīkotas septītās Eiropas dienas, kuru tēma šogad bija „Radošums un 
inovācija”. Eiropas dienu pasākumu plāns atbilda sauklim „Iztēlojies. Radi. Ievies 
jauninājumus !”, un tajās piedalījās 5. -12. klašu skolēni; tika organizēta zīmējumu 
akcija, ierosmei izmantojot I.Ziedoņa krāsaino pasaku sižetus, skatuves runas pulciņš 
bija sagatavojis uzvedumu „Krāsu mistērijas” (skolot. I. Lancmane); skolēni varēja 
piedalīties tradicionālajā konkursā „Eirozinis”, kā arī papīra lidmašīnu tālmešanas un 
strītbola sacensībās.  

Par tradīciju ir kļuvuši kluba organizētie muzikālie un dziesmotie konkursi 5. – 12. 
klašu skolēniem: martā – ģitāristu konkurss „Zelta Stīga” un oktobrī „Dziesma manai 
paaudzei”. 2009. gada konkurss pulcināja rekordlielu dalībnieku skaitu – 22 jaunos 
izpildītājus.       

Kluba biedru vidū ir daudz talantīgu jauniešu – 2009. gada pavasarī viņi piedalījās 
Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā organizētajā fotokonkursā „Izvēlas 
jaunietis”, ieguva trešo vietu un iespēju piedalīties EUROSCOOLAS pasākumā Eiropas 
Parlamentā Strasbūrā 2009. gada 14. maijā. Eiropas Parlamenta darbā piedalījās 25 
Eiropas kluba pārstāvji.  

Ar koncertu 2009. gada decembrī bērnu namā „Apīte” Rīgā noslēdzās Eiropas kluba 
rīkotā  labdarības akcija „Ziemassvētku brīnums”, kuras mērķis bija palīdzēt tiem 
bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības un sirds siltuma.  

Ādažu vidusskolas skolēniem patīk sportot, vispopulārākie sporta veidi ir basketbols, 
volejbols meitenēm, džudo un aerobika. 2009. gadā mūsu basketbolisti Rīgas rajona 
sacensībās visās vecuma grupās ir izcīnījuši godalgotas vietas, komandas ar labiem 
panākumiem ir startējušas arī Vidzemes novada sporta spēlēs: skolas 4. – 5. klašu 
meitenes Tautas bumbā uzvarēja Vidzemes novadā un LR finālsacensībās ieguva III 
vietu; jaunākās grupas zēnu un meiteņu komandas Vidzemes novada sporta spēles 
basketbolā „Oranžā bumba“ izcīnīja III vietu (skolotāji M. un J. Dzirnieki).  

Skolas meiteņu volejbola komandas Rīgas rajona sacensībās 2009. gadā arī ir 
izcīnījušas godpilnās 2. un 3. vietas (skolot. J. Smirnova).   

Mūsu meiteņu aerobikas komandas visās četrās vecuma grupās ir stabili 
nostiprinājušās Rīgas rajona komandu pirmajā sešniekā (skolot. I. Lēruma).  
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Labi panākumi ir mūsu cīkstoņiem – starptautiskajā džudo turnīrā „Ādažu čipsi” 
izcīnītas divas I vietas un divas II vietas un Latvijas atklātajās meistarsacensības 2009. 
gada martā viena I un viena III vieta (skolot. L. Kuzņecovs).   

Labi sasniegumi ir arī skolas vieglatlētiem, piedaloties Rīgas rajona sacensībās 
vieglatlētikā „Jauno vieglatlētu kauss“ un „Vidusskolu kauss“, mūsu skolēni izcīnīja 4. 
un 5.vietu.  

Sacensību pieredzi sāk apgūt arī jaunie peldētāji. 

 

Skolas vide un resursi 

Skola mērķtiecīgi plāno un īsteno skolas tēla veidošanu, veicinot skolēnos, vecākos 
un skolas darbiniekos lepnumu par piederību skolai: kopš 2007./ 2008. m. g. skolai ir 
vienota parauga skolēnu dienasgrāmatas, skolas Vecāku padome ir ieguldījusi milzīgu 
darbu un izveidojusi skolas formas tērpu kolekciju, un ar 2008./2009. m. g. ir uzsākta 
skolas formas tērpu ieviešana sākumskolā.  

2009. gadā skola sāka apgūt ESF līdzekļus un labiekārtoja bioloģijas, ķīmijas, 
matemātikas un fizikas kabinetus: tika nomainīts grīdas segums, logi aprīkoti ar 
žalūzijām un iegādātas jaunas kabinetu mēbeles kopsummā par 12 000 LVL.  

2009. gadā visos mācību kabinetos ir nodrošināts interneta pieslēgums, visi kabineti 
ir aprīkoti ar datoriem, un skola ir atteikusies no papīra formāta klases žurnāliem un 
savā darbībā izmanto skolvadības sistēmu „e-klase”.  

Skolas apkārtne ir labiekārtota, tā tiek uzturēta tīra un kārtīga. 

 

Ādažu vidusskolas direktore 
Dace Dumpe 
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28. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes pārskats par 

2009. gadu 

 

Mūsu izglītības iestādes mērķis – veidot radošu un brīvu personību, attīstot katra 
bērna vispārējās spējas, sniedzot stabilu, vecumam piemērotu zināšanu, prasmju un 
iemaņu bāzi, kas ļautu sekmīgi turpināt mācības un sagatavotu dzīvei nemitīgi 
mainīgā vidē. 

 

Galvenie uzdevumi 2009. mācību gadam 

Īstenot programmas galveno mērķi: sagatavot bērnus pamatizglītības uzsākšanai. 
Turpināt attīstīt katra bērna garīgo, intelektuālo aktivitāti, veidojot pozitīvu vēlmi 
izzināt pasauli un apgūt pieaugušo pieredzi. Nostiprināt bērnā ES apziņu, kas balstīta 
uz savas rīcības, jūtu, vēlmju un interešu apzināšanos. Veicināt pasākumu 
organizēšanu starp pirmsskolu un skolu pēctecības nodrošināšanai. 

Turpināt darbu pie bērnu pilsoniskās audzināšanas, veicinot piederības sajūtu savai 
dzimtajai vietai, veicinot interesi par daiļliteratūru, izstrādāt metodiskos paņēmienus 
bērnu iepazīstināšanai ar daiļliteratūru jaukta vecuma grupā. 

Pedagoģiskā personāla profesionalitātes celšana: 

─ studiju turpināšana izglītības un vadības fakultātē pirmsskolas skolotāja 
bakalaura iegūšanai; 

─ semināru-praktikumu organizēšana iestādē starp grupiņām; 

─ semināru organizēšana skolotāju palīgiem un bērnu vecākiem; 

─ piedalīšanās IK pārvaldes rīkotajos semināros un kursos; 

─ sadarbība, pieredzes braucieni uz citām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Veicināt prasmes pašapkalpošanās kultūras veidošanā, bērnu fiziskajā attīstībā un 
veselīga dzīvesveida popularizēšanā. 

Turpināt sadarbību ar vecākiem: 

─ palīdzība āra rotaļu laukumu labiekārtošanā; 

─ palīdzība jaunatvērto grupu labiekārtošanā un materiālās bāzes 
pilnveidošanā; 

─ piecgadīgo-sešgadīgo bērnu vecāku sadarbība ar pirmsskolas skolotājiem; 

─ vecāku un pedagogu tematiskie vakari; 

─ ģimeņu iesaistīšana peldēšanas nodarbībās, vecāku ūdens aerobikas 
nodarbību organizēšana. 

Iestādē darbojas  13 jaukta vecuma (3 – 7 g.) ģimenes tipa grupas, kuras apmeklēja 325 
bērni, viena no tām krieviski runājošiem bērniem. Mācību gada noslēgumā 54 bērni 
uzsāka skolas gaitas. Iestādes darbu nodrošina 65 darbinieki, no tiem 37 pedagogi. 
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2009. gadā tika organizēti šādi pasākumi 

─ „Krāsainā pasaule” viesojas D.Rijnieks 

─ Seminārs Rīgas rajona IK pārvaldē – Metodiskā darba formas Metodiķis kā 
palīgs skolotājam 

─ Seminārs skolotāju palīgiem Ezerciema PII 

─ „Ansītis un Grietiņa” – Liepājas leļļu teātra izrādes apmeklējums Ādažu 
kultūras namā 

─ Seminārs – pieredzes skola skolotājiem Siguldas PII 

─ Pifa piedzīvojumi Ādažu PII 

─ Bērnu piedalīšanās konkursā „Cālis 2009” 

─ Lieldienu pasākumi 

─ Seminārs Rīgas rajona PII vadītājām Inčukalna PII „Minka” 

─ Ādažu Gadatirgus – piedalās mūsu dejotāji 

─ Mātes dienai veltītais koncerti  

─ Pasākums sešgadniekiem Gudrais zobiņš Siguldā 

─ Sešgadīgo bērnu izlaiduma pasākumi (olimpiāde, ekskursija, dāvanu 
gatavošana, sveikšana) 

─ Izlaidums 

─ „Vējupītes” gada atskaites koncerts 

─  Mācību gada noslēguma pedagoģiskā sēde 

─ Nometne PII skolotājām Salaspils PII „Daugaviņa” 

─ Līgo svētku pasākumi 

─ Darbinieku un vecāku pasākumi PII jaunā mācību gada darba uzsākšanai, 
mācību un materiālās bāzes uzlabošanai 

─ Kadagas PII atvēršanas svētki – piedalās mūsu dejotāji 

─ Zinību dienas pasākumi kopā ar bērnu vecākiem. 

─ Vecāku sapulce „Sešgadīgo bērnu psiholoģiskā gatavība skolai, nepieciešamo 
pasākumu plāns jaunajam mācību gadam” 

─ „Dziesmu pasaciņa” viesojas I.Paura 

─ Seminārs metodiķiem – Integrētā  pr-ma PII 

─ Miķeļa dienas bērnu un vecāku kopīgo darbu izstāde 

─ Krāsainās dienas – dārziņa dzimšanas dienas nedēļas pasākumi 

─ Pieredzes apmaiņa mūzikas skolotājiem 

─ Viesojas Kadagas PII skolotāji 
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─ Mārtiņdienas gadatirgus, maizītes cepšana 

─ Lāčplēša dienas pasākums 

─ Latvijas dzimšanas dienas pasākumi bērniem un darbiniekiem 

─ Kursi „Jaunākās novitātes pedagoģijā” 

─ Adventes dārzs kopā ar vecākiem 

─ Lielās egles iedegšana novadā 

─ „Vējupītes”  Ziemassvētku koncerts 

─ Ziemassvētku pasākumi 

─ Darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Ķekavas PII „Ieviņa” 

─ Darbinieku  Ziemassvētku pasākums kino pilsētiņā Cinevilla 

 

Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja 
Sandra Breidaka 
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29. Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes pārskats par 

2009. gadu 

 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde ir jauna izglītības iestāde, kura tika pabeigta 
celt 2009. gada maijā. Jūlija un augusta mēnesīt tika veiktas pārrunas ar 
darbiniekiem, kas pieteicās uz vakantajām darba vietām.  

17. augustā darbu uzsāka visi iestādes darbinieki, kas gatavojās mācību procesa 
uzsākšanai un iestādes atklāšanas pasākumam, kas norisinājās 1. septembrī.  

Pedagoģiskais darba process iestādē tika uzsākts 2009. gada 2. septembrī ar mērķi: 
pozitīvi emocionāla un droša vide pirmsskolā, balstoties uz bērnu interesēm, 
vajadzībām un attīstības līmeni – attīstīta katra bērna aktivitāte (ētiski estētiskā, 
intelektuālā, fiziskā), iekšēja vēlme izzināt apkārtējo pasauli attīstot savu personību.  

Iestādē strādā pedagoģiskais darba personāls un tehniskais darba personāls. 
Pedagoģiskajā darba personālā ietilpst – pirmsskolas izglītības skolotājas, mūzikas 
skolotāja, sporta skolotāja, logopēds, izglītības metodiķis, iestādes vadītāja. Tehniskā 
darba personālā ietilpst – pirmsskolas izglītības skolotāju palīgi, saimniecības daļas 
vadītājs, medmāsa, sētnieks, apkopēja, lietvede, iestādes dežuranti. Kopā iestādē 
strādā 39 darbinieki, no tiem pedagoģiskie darbinieki ir 21 un tehniskie darbinieki ir 
18. 

Līdz 2009. gada nogalei iestādi apmeklēja 168 bērni vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem. 
Iestādē darbojas 8 bērnu grupas: 

1. Grupa „Putniņi” (1.5-2 gadi) 

2. Grupa „Zilonītis” (2 gadi) 

3. Grupa „Gotiņa” (2-3 gadi) 

4. Grupa „Mārīte” (3 gadi) 

5. Grupa „Gliemezītis” (3 gadi) 

6. Grupa „Zirdziņi” (4 gadi) 

7. Grupa „Žirafīte” (4-5 gadi) 

8. Grupa „Valītis” (5-6 gadi) 

Grupā strādā pirmsskolas izglītības skolotāja un pirmsskolas izglītības skolotāja 
palīgs. Pedagoģiskais darba process tiek plānots, organizēts un vadīts pēc 
apstiprinātās, licenzētas integrētās mācību programmas. Tāpat bērniem notiek 
sporta nodarbības telpā, baseinā, pastaigas laikā. Divas reizes nedēļā bērni apmeklē 
mūzikas nodarbības. Bērni, kuriem ir runas attīstības traucējumi, apmeklē logopēdu. 

Iestādes darbība ir balstīta uz bērnu, caur darbībām, kas visas dienas garumā izriet 
caur rotaļnodarbībām, tematiskajiem pasākumiem, pastaigu, dažādām izklaidējošām 
aktivitātēm un, protams, darbību, kas ir saistīta ar tehnisko darba personālu. 
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Septembra mēnesis mums bija adaptācijas mēnesis. Kādai grupai tas bija vieglāks, 
kādai tas bija smagāks. Bija individuāli bērniņi, kas ilgi nevarēja iejusties pirmskolā. 
Kopīgi rūpējāmies par bērnu labsajūtu un drošību. 

Tika organizēti tematiski izklaidējošiem, muzikāli pasākumi: 

1.septembris – būs ne tikai Zinību diena, bet mūsu pirmsskolas dzimšanas diena. 
Pirmo reizi grupās tika sagaidīti bērniņi, kurus gaidīja kāds pārsteigums. 

Septembra beigās „Miķeļi”.  

Oktobra sākumā Izstāde „Rudens pasaka” (Vecāku un bērnu kopīgi gatavota 
kompozīcija no rudens veltēm). Bērnu un vecāku gatavotās kompozīcijas bija ļoti 
interesantas, fantāzijas bagātas un radoši veidotas. 

Novembrī „Mārtiņi” – izklaidējošs pasākums, uz kuru arī tika aicināti vecāki.  

„Latvijas dzimšanas diena”, kur bērniem tika rādīta multfilma „Neparastie rīdzinieki”. 
Par godu „Latvijas dzimšanas dienai” tika rīkota bērnu praktisko darbu izstāde „Mana 
dzimšanas dienas dāvana Latvijai.”  

Decembrī – Adventes Rīta aplis – 3 pirmdienas rītus pirms Ziemassvētkiem, kopīgi 
sanācām, lai iedegtu svecītes gaidot Ziemassvētkus. To varētu ieviest kā mūsu 
iestādes tradīciju. 
„Ziemassvētki” „Jaunais gads”. 

 

Svarīgākais uzdevums 2009. gadā un arī šogad pirmskolā ir rūpēties par bērnu 
drošību un veselību, tāpēc tika rīkoti pasākumi par bērnu drošību: 

─ „Ciemos Zilonītis Baltiņš” – sniedza priekšstatu un zināšanas par uzmanīgu 
rīkošanos ar uguni, kas jādara ugunsgrēka gadījumā. 

─ Īpaši jāuzsver pasākums, notikums – „Bērnu mācību evakuācija ugunsgrēka 
gadījumā”.  

 

Tāpat tika organizēti arī pasākumi iestādes darbiniekiem: 

─ Pieredzes apmaiņas ekskursijas uz Ādažu pirmsskolas izglītības iestādi un 
Ādaži Brīvo valdorfskolu; 

─ Tika aicināta psiholoģe Iveta Aunīte ar dažādām lekcijām par mums 
interesējošām tēmām. 

 

Sadarbība, darbs ar vecākiem notika nepārtraukti, caur: 

─ Kopīgiem tematiskajiem pasākumiem (visos tematiskajos pasākumos tika 
aicināti vecāki); 

─ Iesaistīšanos pedagoģiskajā un audzināšanas darbā (vecāki labprāt apmeklēja 
rotaļnodarbībās, iesaistījās materiālās bāzes nodrošināšanā grupām, labprāt 
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pieskatīja bērnus diendusas laikā, kad visi iestādes darbinieki piedalījās 
psihologa lekcijās); 

─ Informatīvajām sanāksmēm, vecāku sapulcēm (iestādē ir nodibināta vecāku 
padome); 

─ Kopīgām ekskursijām (decembrī iestādes bērni ar vecākiem apmeklēja 
Tērveti); 

─ Individuālajām pārrunām. 

 

Uzskatam, ka veiksmīgi esam pārdzīvojuši adaptācijas periodu, esam pēc savā 
iespējām labiekārtojuši iestādi, nepārtraukti pilnveidojuši savu iekšējo un ārējo tēlu. 
Kopumā var teikt, ka mums ir izveidojusies laba sadarbība ar vecākiem, kas mūs 
atbalsta.  

Perspektīvajā darbā turpināsim pilnveidoties, attīstīties, lai mūsu bērni Kadagas 
pirmsskolas izglītības iestādē justos ne tikai droši, bet pilnvērtīgi varētu attīstīties, 
paplašināt savu pieredzi un justies laimīgi. 

 

Kadagas pirmsskolas izglītības iestādes metodiķe 
Solvita Vasiļevska 
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30. Ādažu mākslas un mūzikas skolas pārskats par 2009. 

gadu 

 

Ādažu mākslas un mūzikas skolas darbību nosaka NOLIKUMS, kas apstiprināts Ādažu 
novada domes sēdē 2006. gada 25. aprīlī. 

Skolas darbs tiek organizēts atbilstīgi LR likumdošanai un spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

Izglītības programmas un audzēkņu skaits 

Ādažu mākslas un mūzikas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas 
mākslā un mūzikā.  

Tabula 15 2009./2010. mācību gada sākumā skolā mācības uzsāk sekojošs audzēkņu 
skaits 

Izglītības programmas 
nosaukums 

Apakšprogrammas 
nosaukums 

Audzēkņu skaits 
apakšprogrammā uz 

01.01.2009. 

Taustiņinstrumentu spēle Klavierspēle 56 

 Akordeona spēle 12 

Stīgu instrumentu spēle Vijoļspēle 17 

 Čella spēle 6 

 Kokles spēle 4 

 Ģitāras spēle 22 

Pūšaminstrumentu spēle Flautas spēle 15 

 Klarnetes spēle 1 

 Saksofona spēle 8 

Sitaminstrumentu spēle  11 

Vokālā mūzika  19 

Kopā:                  171 

Vizuāli plastiskā māksla 179 

Kopā visās programmās: 350 

 

Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi 

Ādažu mākslas un mūzikas skolas mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi ir noteikti 
skolas NOLIKUMĀ.  
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Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, 
kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmās 
noteikto mērķu sasniegšanu. 

Tabula 16 Ādažu mākslas un mūzikas skolas darbības pamatvirzieni, pamatuzdevumi 

Pamatjoma 2008./2009.m.g. 2009./2010.m.g. 

1.Mācību saturs Mācību priekšmetu 
programmu pilnveidošana un 
izstrādāšana 

Jaunu profesionālās ievirzes 
izglītības programmu 
izstrādāšana un pedagoģisko 
kadru piesaistīšana to 
realizēšanai 

2.Mācīšana un mācīšanās Mācību stundas norises 
kvalitātes palielināšana 

Audzēkņu zināšanu 
vērtēšanas metožu 
dažādošana 

3.Audzēkņu sasniegumi Audzēkņu sasniegumu 
uzlabošana pārcelšanas 
ieskaitēs, eksāmenos un 
ikdienas darbā 

Audzēkņu patstāvīgā darba 
kvalitātes uzlabošana 

4.Atbalsts audzēkņiem Audzēkņu mērķtiecīga 
sagatavošana nākošajai 
izglītības pakāpei un sadarbība 
ar vecākiem 

Audzēkņu radošās iniciatīvas 
attīstīšanas pilnveidošana 

5.Skolas vide Attīstīt jaunrades spējas un 
sekmēt mākslinieciskās 
darbības pieredzi 

Skolas tēla veidošana un 
popularizēšana un 10 gadu 
jubilejas sagatavošana 

6.Resursi Audzēkņu līdzdalība un 
sasniegumi dažādos konkursos, 
izstādēs, koncertos, festivālos 
u.c. 

Jaunās skolas ēkas 
celtniecība 

7.Skolas darba 
organizācija, vadība un 
kvalitātes nodrošinājums 

Pedagoģiskā procesa 
pārraudzības sistēmas 
pilnveidošana 

Sadarbības paplašināšana ar 
dažādām valsts, pašvaldības 
un sabiedriskajām 
institūcijām 

 

Tabula 17 Absolventi 2008./2009.m.g. 

N. p.k. Izglītības programma  2008./2009.m. g. 

1.  māksla  20 

 t. sk. turpina izglītību profesionālās vidējās izglītības iestādēs  4 

2. mūzika 8 

 Kopā 28 
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Tabula 18 Audzēkņu skaits no citām pašvaldībām 

N. p.k. Pašvaldība  skaits 

1. Rīgas pilsēta 8 

2. Carnikavas novads 16 

3. Saulkrastu novads 5 

4. Garkalnes novads 11 

 Kopā 40 

 

Attēls 32 Ādažu mākslas un mūzikas skolas audzēkņu skaita pieauguma dinamika 
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Skolas tradicionālās ārpusstundu aktivitātes: 

─ Audzēkņu darbu izstādes pašvaldības iestādēs un uzņēmumos četras reizes 
gadā (1. septembrī, Ziemassvētkos, mākslas dienās, mācību gada noslēgumā 
diplomdarbu skates). 

─ Mūzikas nodaļas audzēkņu tradicionālie Adventes koncerti Baltezera baznīcā, 
Baltezera rehabilitācijas centrā, Ādažu kultūras namā. 

─ Līdzdalība starptautiskos bērnu un jauniešu zīmējumu konkursos Ķīnā, Čehijā, 
Polijā un Grieķijā. 

─ Līdzdalība jauno mūziķu konkursos „Talants Latvijai” un starptautiskajos 
jauno mūziķu konkursos Siguldā. 

─ Sadraudzības koncerti un izstādes ar Rīgas rajona mākslas un mūzikas skolām. 

─ Vasaras prakses nometnes kopš 1995. gada. 

─ Skolas kalendāra izveidošana kopš 1999. gada.  

─ Līdzdalība Eiropas valodu portfeļa sākumskolas skolēniem vizuālā 
noformējuma izveidošanā Valsts valodas aģentūras projekta ietvaros. 

 

Attēls 33 Skolas budžeta nodrošinājums 
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Izvirzīto prioritāšu īstenošana 

Skolas perspektīvās attīstības plāns aptver laika periodu no 2007. – 20010. gadam. 
Plānā ir aprakstīta skolas nākotnes vīzija un noteiktas prioritātes, mērķi un virzieni 
tās sasniegšanai.  

Vīzija:  

Skola kā profesionālās ievirzes reģionāls kultūrizglītības centrs, kas nodrošina 
ikvienam iedzīvotājam profesionālo prasmju attīstību un kultūriemaņu apguvi, 
garīgās pilnveides vajadzību izveidi un nostiprināšanu visa mūža garumā un rūpējas 
par mantoto un iegūto kultūras vērtību saglabāšanu, aktualizēšanu un izplatīšanu. 

Prioritātes: 

─ Ilgtspējīga, progresīva skolas attīstība. 

─ Labvēlīgas radošās, psiholoģiskās un estētiskās vides veidošana skolā un 
Ādažu novadā. 

Mērķi: 

─ Nodrošināt ikvienam audzēknim iespēju apgūt zināšanas, prasmes un 
iemaņas mākslā un mūzikā. 

─ Veicināt katra audzēkņa personības harmonisku veidošanos un attīstību. 

─ Veidot pamatu un motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās 
izglītības pakāpē. 

─ Izkopt audzēkņu atbildīgu attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, savu novadu un 
valsti. 

Galvenie profesionālie mērķi: 

─ Radīt iespēju audzēkņiem iegūt labu profesionālās  

─ ievirzes izglītību. 

─ Izstrādāt jaunas profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmas. 

─ Nodrošināt audzēkņu spēju izkopšanai un attīstīšanai nepieciešamo materiāli 
tehnisko bāzi, telpas un to aprīkojumu. 
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─ Attīstīt sadarbības iespējas ar ārvalstu partneriem, citām mākslas un mūzikas 
skolām. 

Sasniegumi:  

─ Izstrādātas un licencētas izglītības programmas vijoļspēlē, akordeona spēlē, 
čella spēlē un ģitāras spēlē.  

─ Programmu īstenošanai piesaistīti profesionāli pedagogi. 

─ Pilnveidota pedagogu profesionālā meistarība. 

─ Izstrādāta kārtība talantīgo audzēkņu atbalstam. 

─ Iekārtota un pilnveidota veidošanas un keramikas klase. 

─ Iegādāti mūzikas instrumenti (koncertflīģelis, digitālās klavieres, akordeoni, 
vijoles, flautas, čelli, ģitāras).  

─ Mūzikas nodaļas pedagogi un audzēkņi nodrošināti ar mācību procesam 
nepieciešamajām telpām.  

─ Pedagogi ir nodrošināti ar datortehniku. 

 

1.Mācību saturs 

Izglītības programmas 

Skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, kuras izstrādātas atbilstīgi 
Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma prasībām. Visas programmas ir 
licencētas IZM profesionālās izglītības administrācijā (PIA).  

Visām izglītības programmām ir noteikti mērķi, uzdevumi, apgūstamās tēmas un 
vērtēšanas formas. 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās katram mācību priekšmetam izstrādātas 
mācību programmas, kurās iekļautas teorētiskās un praktiskās nodarbības, 
izstrādātas prakses programmas un gala pārbaudījumu prasības vai eksāmena 
programma, kas atbilst apgūstamās programmas mērķiem, uzdevumiem un 
iegūstamās profesionālās ievirzes izglītības līmenim. 

Izglītības programmu īstenošanas organizēšana 

Skola īsteno 13 profesionālās ievirzes izglītības programmas – vienu mākslas izglītībā 
un 12 mūzikas izglītībā.  

Visas nodarbības noris saskaņā ar Ādažu mākslas un mūzikas skolas Nolikumu. 
Atbilstoši licencētajām izglītības programmām un audzēkņu skaitam tajās sastādīta 
pedagoģisko darbinieku tarifikācija un stundu saraksts.  

Skolas administrācija pārrauga izglītības programmu realizāciju un mācību 
priekšmetu programmu izstrādi, kā arī kalendāri tematisko plānu izstrādi. Vadība 
nodrošina nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību. 

Skolotāji zina un izprot profesionālās ievirzes izglītības programmās noteiktos 
mērķus, uzdevumus, obligāti apgūstamo mācību saturu un ievēro vienotas audzēkņu 
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sasniegumu vērtēšanas formas un kārtību. Plānojot darbu, skolotāji ņem vērā katra 
audzēkņa vajadzības un spējas.  

Nodarbības tiek plānotas un stundu saraksts tiek izveidots atbilstoši skolas 
Nolikumam, ievērojot programmu apguves specifiku.  

Visas izglītības programmas, kā arī pārējie izglītības procesu reglamentējošie 
dokumenti atrodas mākslas un mūzikas nodaļu vadītāju metodiskajos kabinetos un ir 
brīvi pieejami visiem skolotājiem. 

 

2.Mācīšana un mācīšanās 

Mācību metožu daudzveidība un atbilstība mācību priekšmeta saturam 

Skolotāji izmanto daudzveidīgas, audzēkņu vecumam, spējām, mācību priekšmeta 
specifikai un mācību programmu prasībām atbilstošas mācīšanas metodes.  

Skola ir uzsākusi darbu pie pašvērtējuma ieviešanas un realizēšanas mācību darbā.  

Iepriekšējos mācību gados ir izveidots metodisko materiālu krājums, kas tiek 
mērķtiecīgi papildināts. Skolotāji šos materiālus izmanto, lai dažādotu mācību 
procesu un paaugstinātu skolēnu sniegumu.   

Skolotāji sākuši novērtēt interaktīvo mācību metožu nozīmi mācību priekšmetu 
programmu mērķu sasniegšanai.  

Lielākā daļa skolotāju pievērš uzmanību kritiskai domāšanai, kas ļauj analizēt, izteikt 
savu viedokli. MK analizē un nosaka katrā klašu grupā mācāmās tēmas, izmantojamo 
materiālu, projektu darbus, projektu iesniegšanas laikus. Skolotāji dalās pieredzē par 
metodēm darbam ar audzēkņiem, kuriem ir grūtības mācībās.  

Mācību priekšmetu programmas paredz saikni ar reālo dzīvi, iesaistot audzēkņus 
praktiskā darbībā. Skola iespēju robežās veicina pašatklāsmes procesu par teorijas un 
prakses saistību. Šis jautājums turpmāk būs viena no prioritātēm. Skola strādā pie 
mērķtiecīgas mācību ekskursiju mērķu izstrādes. Vērojot stundas, jāsecina, ka 
skolotāju skaidrojums visbiežāk ir atbilstošs mācāmajai tēmai, skolēna vecumam. 

Audzēkņu mācīšanās darba organizēšana ir prioritāra. Mācību gada sākumā katrs 
skolotājs izskaidro audzēkņiem mācību darba izvirzītās prasības, rosina strādāt 
mērķtiecīgi, atbilstoši spējām, izmantot un attīstīt dabas dotumus, talantu, spējas. 
Skolotāji un audzēkņi rada iespējas parādīt un demonstrēt sava darba rezultātu, 
aicinot piedalīties konkursos, izstādēs, festivālos, koncertos. 

Vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa 

Skolā ir izstrādāta mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji pa atsevišķām 
specialitātēm. 

Pārbaudes darbu formas atbilst mācību priekšmetu un profesionālajai specifikai. 
Skolotāji regulāri veic ierakstus klašu/ kursu žurnālos. Skolotāji prot izmantot 
vērtēšanas sistēmu, lai motivētu audzēkņus turpmākajam darbam, un lai veidotu 
audzēkņos prasmi sevi adekvāti pašnovērtēt. 
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Gada beigās tiek izvērtēti mācību rezultāti; kopā ar skolas vadību tiek veidots skolas 
pašvērtējums, ar kuru tiek iepazīstināts skolas dibinātājs un vecāki 

Gandrīz visi skolotāji izmanto vienotas un atbilstošas vērtēšanas metodes, kas atbilst 
audzēkņu vecumam un mācību priekšmeta specifikai. Gandrīz visi audzēkņi zina 
vērtēšanas principus. Vadība un MK vadītāji kontrolē vērtēšanas sistemātiskuma 
ievērošanu un to, kā skolotāji pamato darba vērtējumu, kā arī veikta pašvērtēšana.  

Skolā ir noteikta kārtība vērtējumu uzskaitei, tie tiek pārraudzīti un kontrolēti, tomēr 
audzēkņu aptauja liecina, ka dažiem skolotājiem sarunās un kontaktos ar 
audzēkņiem jāpanāk lielāka audzēkņu pārliecība, ka vērtējums ir objektīvs, detalizēti 
skaidrojot, kāpēc sniegums vai izpildījums ir labs vai slikts. Skolotājiem bieži un 
konsekventi jāmudina audzēknis apgūt pašnovērtēšanas paņēmienus un to, kā tie var 
palīdzēt mācīties. 

Vērotās stundas un sarunas ar audzēkņiem, mācību rezultāti, klases kontingenta 
izpēte liecina par to, ka dažiem skolotājiem jāmaina mācīšanas metodes, lai būtu 
pozitīvs rezultāts. Dažos gadījumos jāpārliecina vecāki par līdzatbildību mācību 
procesā. 

Sadarbība ar vecākiem 

Kaut arī lielākā daļa vecāku regulāri sadarbojas ar skolu, vecāku līdzatbildība savu 
bērnu mācīšanās, savstarpējo attiecību, uzvedības normu ieaudzināšanā dažos 
gadījumos varētu aktīvāka. Vecākiem sniegtā informācija ir savlaicīga, regulāra, 
lietderīga – to atzinuši paši vecāki, kuru iniciatīva ir palīdzējusi skolai atrisināt 
nevienu vien jautājumu. Skola un ģimenes slēdz īpašu vienošanos par sadarbību.  

Pirmo reizi tika rīkota atvērto durvju diena, kas kā jau pirmo reizi nepulcēja tik daudz 
vecāku, cik gaidījām, kaut arī informētas bija visas ģimenes un Ādažu sabiedrība.  

Skolā ir noteikta kārtība vecāku informēšanai par skolēnu sasniegumiem 
(dienasgrāmatas, vēstules, diplomi, atzinības raksti, informācija Ādažu avīzē).  

Skolā regulāri tiek organizēta informācijas apmaiņa vecāku sapulcēs (vismaz 2 reizes 
gadā), kā arī skolas padomes darbs. Vecākiem tiek piedāvāta iespēja iepazīties ar 
mācīšanas procesu atvērto durvju dienā (1 reizi gadā pavasarī). Vecākiem tiek 
organizētas izglītojošas nodarbības, tikšanās ar skolas speciālistiem, koncerti, 
Ziemassvētku balle, nometnes. Pasākumi tiek organizēti augstā kvalitatīvā līmenī, par 
ko liecina to vecāku atsauksmes, kuri pasākumus apmeklē. 

 

3.Audzēkņu sasniegumi 

Audzēkņu mācību sasniegumu analīze 

Audzēkņu mācību sasniegumi tiek vērtēti atbilstīgi Audzēkņu mācību sasniegumu 
vērtēšanas kārtībai. Audzēkņi un viņu vecāki ir iepazīstināti ar vērtēšanas nolikuma 
prasībām un izprot vērtēšanas kārtību.    

Tiek veikta iepriekšējā mācību gada audzēkņu sasniegumu uzskaite un analīze. 
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Audzēkņi tiek motivēti piedalīties ar mācību procesu saistītos pasākumos – 
konkursos, izstādēs, projektos, festivālos u.c. Audzēkņiem ir iespēja savu sniegumu 
prezentēt skolai, vecākiem un sabiedrībai.   

Labākie audzēkņi tiek atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma, un viņiem ir iespēja  gada 
beigās saņemt naudas balvu, ko piešķir pašvaldība – tas motivē audzēkņus mācību 
darbam un ceļ viņu  pašapziņu. 

2008./2009.m.g. beidzot, apliecības par profesionālās ievirzes izglītību ieguva 28 
audzēkņi. 

Audzēkņu uzņemšanas, uzskaites un atskaitīšanas sistēma 

Katru gadu ar direktores rīkojumu tiek nozīmēta audzēkņu uzņemšanas komisija, kas 
organizē iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai skolā. Audzēkņu uzņemšanu 
skolā reglamentā Audzēkņu uzņemšanas noteikumi, kuri ir apstiprināti skolas 
pedagoģiskās padomes un Ādažu novada domes sēdēs.  

Uzņemšanas rezultāti tiek analizēti skolas pedagoģiskās padomes sēdēs.  

Audzēkņu pārcelšana nākošajā klasē vai kursā notiek atbilstīgi kārtībai par audzēkņu 
zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē / kursā, 
audzēkņu atskaitīšanu. 

Mācību prakses norises pārraudzība 

Mācību prakse ir paredzēta un tiek organizēta profesionālās ievirzes izglītības 
programmā Vizuāli plastiskā māksla. Ir izstrādāta prakses mācību programma.  

Atbilstīgi MK noteikumiem regulāri tiek organizētas audzēkņu vasaras nometnes.  

Audzēkņu mācību prakses rezultāti tiek izvērtēti mākslas nodaļas sēdēs. 

 

4.Atbalsts audzēkņiem 

Veselības aprūpe, skolēnu drošība un sociālā palīdzība 

Skolā ir izstrādāts evakuācijas plāns, un audzēkņi ir informēti, kā rīkoties ekstremālu 
situāciju gadījumā. Skolas pedagoģiskais un tehniskais personāls ir instruēts, kā 
rīkoties attiecīgās situācijās. Nodaļu vadītājiem ir izsniegtas instruktāžas, ar kurām 
skolēni tiek iepazīstināti, par ko viņi parakstās žurnālos. Skolotāji iespēju robežās 
pārzina skolēnu mājas apstākļus, un saskarsmē ar skolēniem viņi cenšas būti taktiski 
un iejūtīgi.  

Skola iespēju robežās rūpējas par skolēnu drošību skolas telpās un tās teritorijā. 
Stundu laikā tiek ierobežota skolēnu iziešana ārpus skolas teritorijas, lai samazinātu 
negadījumu risku uz ielām, kurās bērni var iekļūt. 

Atbalsts personības veidošanā 

Audzēkņiem tiek dota iespēja ierosināt sev interesējošu jautājumu pārrunāšanu un 
izdiskutēšanu. Ikviens var brīvi un droši izteikt savus priekšlikumus, kā arī apspriest 
skolas dzīvei aktuālus jautājumus, pārstāvēt savu viedokli. Ādažu mākslas un mūzikas 
skolai ir savi apstiprināti iekšējās kārtības noteikumi, kuri katru mācību gadi tiek 
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atkārtoti izskatīti, un, ja nepieciešams, papildināti. Mācību gada sākumā audzēkņi 
tiek iepazīstināti ar tiem. 

Skola cenšas katru gadu rīkot pasākumus, iesaistot gan pašus audzēkņus, gan arī viņu 
ģimenes. Audzēkņu vecāki tiek informēti par skolas rīkotajiem pasākumiem, kā arī 
informē audzēkņus, vecākus un apkārtējo sabiedrību par audzēkņu sasniegumiem. 

Atbalsts karjeras izvēlē 

Audzēkņi tiek informēti par izglītības iespējām pēc skolas beigšanas, par prasībām, 
kādas ir nepieciešamas, lai savā izvēlētajā iestādē tiktu. Tiek rīkotas ekskursijas uz 
atvērto durvju dienām, aicināti jau studējošie uz pārrunām. Audzēkņiem ir pieejama 
informācija par skolas piedāvātajām izglītības programmām. Audzēkņi savlaicīgi tiek 
informēti par izvirzītajām prasībām vidējās mākslas un mūzikas izglītības iestādēs.  

Audzēkņiem ir iespēja izmantot jaunākās tehnoloģijas, lai iegūtu informāciju par 
karjeras izvēli. 

Mācīšanās procesam sniegtais atbalsts 

Skolā ir nodaļu vadītāji, kuri koordinē talantīgo audzēkņu līdzdalību konkursos, 
festivālos, koncertos, izstādēs u.c. Skola savu iespēju robežās veicina un atbalsta 
talantīgo audzēkņu šajās aktivitātēs. 

 

5.Skolas vide 

Telpu nodrošinājums teorētiskajām un praktiskajām mācībām 

Skola atrodas Ādažu vidusskolas telpās, par telpu izmantošanu 1998. gadā ir noslēgts 
patapinājuma līgums uz nenoteiktu laiku.  

Atbilstoši Darba aizsardzības likumam notiek skolas darbinieku instruktāža. 

Skolā darba drošības un darba aizsardzības kontroli veic Ādažu vidusskolas darba 
aizsardzības speciālists.  

Skolā ir profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās telpas 
un iespēju robežās materiāltehniskie resursi.  

Mācību un koplietošanas telpas iekārtotas atbilstoši sanitāri - higiēniskajām 
prasībām. Skolā ir pieejama medicīniskā palīdzība. Audzēkņi un darbinieki ir 
iepazīstināti ar rīcību ekstremālos gadījumos un ar darba drošības noteikumiem 
klasēs. 

Skolas telpas tiek regulāri uzkoptas. Ir izstrādāts telpu uzkopšanas grafiks.   

Mūzikas nodaļas vajadzībām ir izbūvētas jaunas telpas individuālajām un 
teorētiskajām nodarbībām.  

Skola ir aprīkota ar ugunsdrošības un drošības signalizācijām. 

Vides sakoptība 

Skolā ir izstrādāti iekšējās kārtības un darbinieku darba kārtības noteikumi. 
Administrācija regulāri kontrolē šo noteikumu ievērošanu. Skola ir gaumīgi 
noformēta ar audzēkņu darbiem, ekspozīcijas tiek mainītas trīs reizes mācību gada 
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laikā. Saskaņojot ar Ādažu vidusskolas administrāciju, skolas absolventi izstrādā un 
realizē diplomdarbus dekoratīvi monumentālajā glezniecībā, padarot skolas vidi 
estētiski pievilcīgu un emocionāli izglītojošu. 

Vides un izglītības pieejamības nodrošināšana izglītojamiem ar īpašām vajadzībām 

Skolas pedagogi pārzina audzēkņu problēmas un vajadzības, un savu iespēju un 
kompetences robežās, sadarbojoties ar pašvaldību, skolas administrāciju un 
audzēkņu vecākiem, cenšas tās risināt.  

Ir izstrādāts projekts jaunajai skolas ēkai, kur paredzēts, ka visās telpās – gan mācību, 
gan koplietošanas, būs iespēja iekļūt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Jaunajā skolā 
darbosies arī lifts. 

Skolas mikroklimats 

Piederības apzināšanās tiek veidota caur ilggadīgām skolas tradīcijām (piem., 
1.septembris, skolotāju diena, patiriotiskā nedēļa, Ziemassvētku pasākumi, koncerti, 
izlaidumi, skolotāju pasākumi). Kā liecina audzēkņu aptaujas, viņiem ir daudz draugu 
un saprotoši skolotāji. Skolai ir sava atribūtika un simbolika: logo, atzinības raksti, 
bukleti, mājas lapa, dienasgrāmatas, krūzītes, atslēgu piekariņi, pildspalvas u.c. 

Tiek veicināta uzmanīga attieksme un iecietība, audzēkņiem, vecākiem un skolas 
darbiniekiem ir iespēja izteikt priekšlikumus un ierosinājumus. 

 

6.Resursi 

Nodrošinājums ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un personāla attīstības 
plānošana 

Visu skolotāju kvalifikācija atbilst LR MK 03.10.2000. noteikumiem Nr. 347 
„Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai izglītībai un profesionālajai 
kvalifikācijai” un to grozījumiem.  

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku darba 
pienākumos un amatu aprakstos. 

Pedagogu profesionālā pilnveide attiecīgajā profesijā 

Skolas vadība plāno skolotāju tālākizglītošanos atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
Skolotāji zina, kādas ir skolas prioritātes skolotāju tālākizglītībai. Skolā tiek veidota 
sistēma tālākizglītības efektivitātes izvērtēšanai.  

Skolas datu bāzē ir sistematizēta informācija par katra pedagoga tālākizglītību, 
direktores vietnieku darba pienākumos ir iekļauta atbildība par personāla 
tālākizglītības koordinēšanu. 

Teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums un jaunāko 
tehnoloģiju apgūšana 

Teorētisko un praktisko mācību materiāltehniskais nodrošinājums atbilst 
profesionālās ievirzes izglītības programmu prasībām; tiek organizēta materiālo 
resursu plānveidīga papildināšana un atjaunošana.  

Skolas telpu labiekārtošana tiek mērķtiecīgi plānota. 
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Ir iegādāti mūzikas instrumenti (koncertflīģelis, digitālās klavieres, akordeoni, vijoles, 
flautas, čelli, ģitāras). 

Mākslas un mūzikas nodaļas ir nodrošinātas ar datortehniku. 

Ādažu mākslas un mūzikas skola ir noslēgusi patapinājuma līgumu ar Ādažu 
vidusskolu uz nenoteiktu laiku, un skolai ir iespēja izmantot Ādažu vidusskolas 
materiāli tehnisko bāzi – multimediju projektorus, audio un video iekārtas, skaņu 
aparatūru, u.c. . 

Ir uzsākti jaunās skolas ēkas projektēšanas darbi. 

Teorētisko un praktisko mācību un prakses metodiskais nodrošinājums 

Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā būtiska loma ir metodiskajām 
komisijām, kuras sniedz atbalstu skolotājiem mācību priekšmetu programmu izvēlē 
un izstrādē, un plāno savstarpējā pieredzes apmaiņu.  

Tiek veidota mācību metodiskās literatūras un video fonotēkas bibliotēka.   

Ir iespēja pavairot nepieciešamo literatūru un nošu materiālus. 

Interneta pieslēguma izmantošana 

Skolas darbiniekiem ir pieejams Internets informācijas iegūšanai un elektroniskai 
saziņai darba vajadzībām.  

Audzēkņiem ir pieejams Internets Ādažu bibliotēkas lasītavā. 

Skolas finansu resursu nodrošinājums un izmantošana 

Skolas finanšu resursi ir pietiekami izglītības programmu realizēšanai, infrastruktūras 
uzturēšanai un skolas darbībai. Likumā noteiktajā kārtībā skola veic iepirkuma 
procedūras. Skolas finansu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši skolas vajadzībām un 
izvirzītajām prioritātēm, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību, 
konsultējoties ar skolas administrāciju un darbiniekiem, kā arī skolas padomi, kura 
saņem informāciju par finansu resursu izlietojumu un iesaka prioritātes. 

Personāla attīstība 

Skola analizē situāciju tālākizglītībā, virza skolotājus uz kursiem. Tālākizglītības 
pasākumus piedāvā arī skolā. Vēlama lielāka pašatbildība par tālākizglītības ieguvi. 

Skolas darbinieki sniedz pārskatus par apmeklēto kursu saturu un efektivitāti. Skolas 
darbiniekiem ir iespējas tālākizglītības nolūkos apmeklēt citas mācību iestādes.  

Skolotāji piedalās dažādos ar pedagoģisko darbu saistītos pasākumos, organizē savu 
darbu metodiskajās komisijās, kā arī iesaistās radošās aktivitātēs, līdzdarbojas 
projektos, izstrādā metodiskās tēmas, mācību programmas. 

Metodiskā darba organizēšana 

Skolā metodiskais darbs tiek plānots un organizēts atbilstīgi skolas Nodaļu un 
Metodisko komisiju nolikumiem.  

Lai paaugstinātu skolotāju profesionālo meistarību un rosinātu profesionāla dialoga 
veidošanu, skolā izveidotas mākslas un mūzikas nodaļas. Mūzikas nodaļas ietvaros 
darbojas 4 metodiskās komisijas: 
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─ taustiņinstrumentu spēles; 

─ pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēles;  

─ stīgu instrumentu spēles;  

─ mūzikas teorētisko priekšmetu.  

Katra nodaļa un metodiskā komisijā izstrādā darba plānu visam mācību gadam 
atbilstīgi skolas mērķiem un galvenajiem uzdevumiem. Mācību gada laikā notiek 
regulāras nodaļu un metodisko komisiju sēdes, kurās tiek risināti aktuāli metodiskā 
darba jautājumi.   

Notiek stundu vērošana un to analīze. Tiek sniegta metodiska palīdzība jaunajiem 
speciālistiem. 

 

7.Skolas darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana 

Izglītības iestādes darbības organizēšana 

Skolas darba organizēšanai ir izveidota skolas pārvaldes komanda, kas savu darbību 
plāno un veic demokrātiski, ņemot vērā pedagogu priekšlikumus un ierosinājumus.  

Visu skolas darbinieku pienākumi, tiesības un atbildība ir noteiktas darbinieku amata 
aprakstos. Skolas galveno uzdevumu veiksmīgai īstenošanai ir izveidotas skolas 
specifikai atbilstošas nodaļas – mākslas un mūzikas; katru nodaļu vada nodaļas 
vadītājs, un katras nodaļas mācību darbu pārrauga direktora vietniece mācību darbā.  

Regulāri tiek organizētas administrācijas sanāksmes un nodaļu sēdes, kā arī MK 
sanāksmes.  

Darbinieku štatu saraksts izveidots atbilstīgi skolas vajadzībām un skolas Nolikumam. 
Visu pedagogu kvalifikācija atbilst MK noteikumu prasībām.  Administrācija veicina 
un kontrolē pedagogu tālākizglītību, pedagogi tiek informēti par IZM PIA, KM un 
KRIIC rīkotajiem pasākumiem. Ir apzinātas pedagogu tālākizglītības vajadzības un 
sastādīts plāns to īstenošanai.   

Skola iespēju robežās piedalās dažādos profesionālās ievirzes pasākumos -  
konkursos, izstādēs, koncertos u.c. 

Kvalitātes vadības sistēma iestādē 

Pamatojoties uz skolas attīstības plānu un iepriekšējā mācību gada darba analīzi, 
katru gadu tiek izstrādāts skolas darba plāns un iekšējās kontroles plāns.  

Skolas vadība pārzina katra skolotāja spējas un kompetenci, un katru mācību gadu 
pārskata un optimizē pedagogu pienākumu sadali: skolā darbojas 2 nodaļas un 4 
metodiskās komisijas, kuru darbs tiek regulāri izvērtēts.   

Ir uzsākts darbs pie audzēkņu sasniegumu datu bāzes izveidošanas.  

Vecāki tiek regulāri informēti par audzēkņu sasniegumiem, audzēkņu sasniegumi tiek 
regulāri izvērtēti nodaļu sēdēs un pedagoģiskās padomes sēdēs.   
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Pedagoģiskās padomes sēdes tiek organizētas trīs reizes mācību gada laikā, tās ir 
tematiski plānotas, lai iepazīstinātu pedagogus ar jaunākajām pedagoģiskajām un 
metodiskajām aktualitātēm un nodrošinātu audzēkņu mācīšanas kvalitāti skolā.  

Darba kolektīva sanāksmes notiek vienu reizi gadā vai pēc nepieciešamības. 

Iestādes darba un attīstības plānošana 

Skolai ir izstrādāts attīstības plāns 2007. – 2010. gadam, kur noteiktas skolas attīstība 
un pilnveides prioritātes, attīstības plānā norādīti resursu avoti, atbildīgās personas, 
izpildes laiks. Regulāri izvērtējot skolas stiprās un vājās puses, paredzot problēmas un 
riska faktorus, tiek izstrādāti attīstības plāna grozījumi un papildinājumi.  

Attīstības plāna izstrādāšanā un tā pilnveidošanā ir iesaistīts pedagogu kolektīvs un 
tehniskais personāls, skolas padome un pašvaldība.  

Pamatojoties uz skolas attīstības plānu, un iepriekšējā mācību gada darba analīzi, 
katru gadu tiek izstrādāts skolas darba plāns un pedagoģiskā procesa pārraudzības 
plāns.  

Darba plāni tiek apspriesti nodaļu un MK sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs, 
apstiprināti skolas padomes sēdēs un saskaņoti ar skolas dibinātāju. 

Vadības darba plānošana, struktūrvienību darba organizācija un koordinācija 

Skolas vadība, sadarbībā ar skolas padomi un pašvaldību, īsteno attīstības plānu, 
regulāri analizē tā izpildes gaitu un koriģē atbilstoši apstākļiem. Skolā ir nepieciešamā 
obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija.  

Atbilstīgi skolas vajadzībām un skolas Nolikumam ir izveidota skolas vadības darba 
komanda.  

Skolā ir izveidotas mākslas un mūzikas nodaļas un četras mūzikas skolotāju 
metodiskās komisijas.  

Skolā darbojas pedagoģiskā padome un skolas padome. 

Skolai ir laba sadarbība ar KRIIC, IKP un Ādažu novada domi.  

Skolas vadība koordinē nodaļu un MK darbu, īsteno iekšējās kontroles mērķus un 
uzdevumus, un izvērtē visas skolas darbības jomas. 

Izglītības iestādes dokumentācijas kvalitāte 

Skolā ir nepieciešamā obligātā skolas darbu reglamentējošā dokumentācija, visi 
dokumenti ir strukturēti un metodiski pareizi sastādīti. 

Dokumentācija ir sakārtota atbilstīgi Siguldas valsts arhīva apstiprinātai 
nomenklatūrai, tā ir indeksēta un glabāta atbilstoši nomenklatūras prasībām un 
likumam par arhīvu. 

Kompetento iestāžu atzinumi par izglītības iestādes atbilstību higiēnas prasībām, 
civilās aizsardzības, ugunsdrošības un darba aizsardzības normām 

Tāpēc, ka skola atrodas Ādažu vidusskolas telpās un par telpu izmantošanu 1998. 
gadā ir noslēgts patapinājuma līgums uz nenoteiktu laiku, skolai ir saistoši Ādažu 
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vidusskolas izstrādātie civilās aizsardzības un ugunsdrošības noteikumi un to 
ievērošana.   

Visiem skolas darbiniekiem ir personas medicīniskā grāmatiņa vai skolas lietveža 
apliecināta oriģinālam atbilstoša grāmatiņas kopija. 

Mācību satura informatīvais nodrošinājums 

Skolotāji pārzina profesionālās ievirzes izglītības programmu mērķus un uzdevumus, 
katram skolotājam ir sagatavota darbu mape ar mācību procesa nodrošināšanai 
nepieciešamajiem dokumentiem (izglītības programmas, skolas mācību procesu 
reglamentējošie nolikumi un darba plāni u.c.).  

Skolotājiem ir iespēja izmantot Ādažu bibliotēkas un informācijas centra 
pakalpojumus, ir uzsākts darbs pie skolas bibliotēkas un fonotēkas izveidošanas.  

Skolotāji var izmantot Internetu un biroja tehniku – datorus un kopēšanas iekārtas.  

Skolotāji ir informēti par tālākizglītības iespējām, un savā darbā efektīvi izmanto 
kursos gūtās atziņas. Pēc kursu apmeklēšanas skolotāji iegūto pieredzi popularizē 
metodiskajās komisijās. 

Normatīvo dokumentu pieejamība 

Skolotājiem ir pieejami, un skolotāji savā darbā ievēro LR normatīvo aktu prasības.   

Skolas vadība nodrošina skolotāju informēšanu par normatīvo aktu prasībām un 
pārrauga šo prasību īstenošanu. 

Sadarbība ar darba devējiem izglītības satura, prakses īstenošanā, izglītības 
procesu kvalitātes novērtēšanā, izglītojamo sasniegumu vērtēšanā 

Skolai ir regulāra sadarbība ar IZM, PIA, KM, KRIIC, IKP un Ādažu novada domi.  

Skolas Attīstības plāns ir izstrādāts, vadoties pēc Ādažu novada attīstības plāna 
prioritātēm. Skolas Nolikums, Nolikums par darba kvalitātes piemaksu piešķiršanu 
pedagogiem, Skolas padomes reglaments, Audzēkņu uzņemšanas kārtība un 
Noteikumi par vecāku līdzfinansējumu ir apstiprināti Ādažu novada domes sēdēs.  

Labākie audzēkņi tiek atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma, un viņiem ir iespēja  gada 
beigās saņemt naudas balvu, ko piešķir pašvaldība – tas motivē audzēkņus mācību 
darbam un ceļ viņu  pašapziņu. 

Skolas darba stiprās puses 

─ Visi skolotāji pārzina savas profesionālās ievirzes licencētās izglītības 
programmas prasības.  

─ Skolotāji radoši plāno mācību satura apguvi – liela daļa skolotāju izstrādājuši 
savas mācību priekšmetu programmas.  

─ Izstrādāta un ieviesta vienota vērtēšanas sistēma skolā. 

─ Tiek izvērtēti, analizēti un uzskaitīti audzēkņu sasniegumi. 

─ Skolā uzsākts mērķtiecīgs darbs klašu telpu iekārtošanā un mācību materiālās 
bāzes pilnveidošanā.  
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─ Finanšu līdzekļu plānošanā un sadalē tiek ņemtas vērā visu skolas darbinieku 
vajadzības.  

─ Skolotāji sistemātiski papildina savas zināšanas.  

─ Skolā ir labvēlīgs mikroklimats.  

─ Skolas vadības darba stils ir demokrātisks, darba metodes rosinošas, vadība ir 
ieinteresēta darba procesā un rezultātā.  

─ Skolas vadības, skolotāju, darbinieku un audzēkņu attiecībās valda labvēlība, 
savstarpēja cieņa un izpalīdzība. 

─ Skolai ir savas tradīcijas, logo, reklāmas pasākumu politika. 

─ Skolas tradīciju (Ziemassvētki, Mākslas dienas, Mātes diena, izlaidumi, skolas 
pedagogu atpūtas pasākumi) veidošana un izkopšana sadarbībā ar audzēkņu 
vecākiem un pašvaldību. 

─ Skola ir atvērta visam jaunajam, skolas vadība veicina inovatīvu ideju 
ieviešanu skolas darbā.  

─ Skola regulāri informē sabiedrību par audzēkņu sasniegumiem un skolas 
aktualitātēm (pagasta informatīvajā izdevumā, pagasta mājas lapā, rajona 
laikrakstā u.c. plašsaziņas līdzekļos).  

─ Skolai ir veiksmīga sadarbība ar vietējo pašvaldību.  

─ Pedagogi un audzēkņi lepojas ar savu skolu. 

Tālākās attīstības vajadzības 

─ Izstrādāt jaunas profesionālās ievirzes izglītības programmas un piesaistīt 
pedagoģiskos kadrus to realizēšanai. 

─ Motivēt visus skolotājus mācību priekšmetu oriģinālprogrammu izstrādei. 

─ Skolas celtniecība. 

─ Paaugstināt vecāku un audzēkņu līdzatbildību mācību procesā. 

─ Paaugstināt audzēkņu motivāciju mācīties. 

─ Pilnveidot atbalsta sniegšanu karjeras izvēlē, izglītojot audzēkņus un viņu 
vecākus. 

─ Izvērst darbu pie skolas tēla veidošanas. 

─ Aktīvāk veikt reklāmas un aģitācijas darbu audzēkņu piesaistīšanai skolai. 

─ Ieviest e-klasi. 

 

Ādažu mākslas un mūzikas skolas direktore 
Inga Patmalnika 
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31. Ceļu uzturēšanas darbi 2009. gadā 

 

Ceļu uzturēšanas darbiem 2009. gadā izlietoti 111 000 LVL. 

Ziemas sezonas darbi (izlietoti 45000 LVL) 

─ sniega tīrīšana, smilts, sāls kaisīšana uz Ādažu novada ielām un ceļiem, to 
kopgarums 160 km). 

 

Asfaltbetona seguma remonts (izlietoti 25000 LVL): 

─ bedrīšu lāpīšana uz novada ielām un ceļiem ar asfaltbetona segumu 1200 m2 
– Gaujas iela, Pirmā iela, Draudzības iela, Jaunkūlu iela, Kadagas ceļš, 
Mežaparka ceļš, Iļķenes ceļš, Ataru ceļš, Lielstapriņu iela, Alderu iela; 

─ ieklāts jauns asfaltbetona seguma posms Ķiršu ielā 255 m2. 

 

Grants seguma remonts (izlietoti 29000 LVL): 

─ visu pašvaldības grants ceļu uzturēšana, kuru kopgarums 85 km; 

─ jaunas grants, šķembu vai frēzētā asfalta kārtas izveidošana Vecštāles ceļam 
aptuveni 2 km garā posmā un Vējupes ceļiem aptuveni 1 km garā posmā; 
Gaujmalas ielai 100 m garumā. 

 

Dažādi citi ceļa remonta darbi (kopā izlietoti 12000 LVL): 

─ jaunu ceļa zīmju uzstādīšana 45 gab. (krustojumos, dzīvojamās zonas, 
norādes) un bojāto ceļa zīmju remonts 60 gab.; 

─ ceļa barjeru uzstādīšana 50 m garumā (Gaujas iela pie Kadagas tilta);   

─ ceļmalu un grāvju tīrīšana, krūmu izzāģēšana veikta uz Vecštāles ceļa, Saules 
ielas, Kanāla ielas, Plostnieku ielas, Jaunkūlu ielas, Ataru ceļa, Garciema ceļa;  

─ veikti aku regulēšanas un remonta darbi uz Pirmās un Ķiršu ielas – 8 akas;  

─ horizontālā apzīmējuma krāsošana uz gājēju pārejām 135 m2; 

─ ceļu apgaismojuma uzturēšana un tekošais remonts. 

 

Ceļu uzturēšanas speciālists 
Jānis Dundurs 
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32. Administratīvās komisijas pārskats par 2009. gadu 

 

Ādažu novada domes Administratīvā komisija sekojošā sastāvā līdz 22.09.2009: 

─ komisijas priekšsēdētājs R.Avetisjans;  

─ sekretāre E. Kāpa;  

─ locekļi: G. Leonovičs, P.Balzāns, A. Dundurs, M. Vētra. A. Stradiņa. 

Ādažu novada domes Administratīvā komisija sekojošā sastāvā no 22.09.2009: 

─ komisijas priekšsēdētājs R.Avetisjans;  

─ sekretāre E. Kāpa;  

─ locekļi: G. Leonovičs, A. Stradiņa, A.Milanceja, S.Vētra, K. Tinamagomedova. 

2009. gadā 25 sēdēs ir pārbaudījusi un izskatījusi 530 administratīvā pārkāpuma 
protokolus, no kuriem 15 protokoli sastādīti nepilngadīgām personām.  

Lietvedība izbeigta 73 gadījumos, t.sk. 41 lieta izbeigta lietas faktiskā sastāva 
trūkuma dēļ,  32 gadījumos, personām izsakot mutvārda aizrādījumu. Administratīvā 
rajona tiesā pārsūdzēti 4 komisijas lēmumi. Lēmumu par piespriestā soda piespiedu  
izpildi, komisija pieņēmusi 199 gadījumos.  

Administratīvā komisija 2009. gadā administratīvajos sodos iekasējusi 17980,- LVL. 

Starp minētajiem jautājumiem ir tādi, kas nebija jāizskata 2007. un 2008. gadā: 

─ Par Latvijas valsts karoga nepacelšanu likumā noteiktajās dienās un 
gadījumos;    

─ Par uzmākšanos gājējiem, goda un cieņas aizskaršana; 

─ Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukumu plākšņu neizlikšanu tam 
paredzētajā vietā;   

─ Par apzināti nepatiesa speciālo dienestu izsaukšanu.   

Tas, kā mainās izskatīto jautājumu daudzums, salīdzinot ar iepriekšējiem gadu, 
sniegts tabulā: 

Tabula 19 Administratīvās komisijas izskatīto lietu salīdzinošais grafiks par 2007. un 
2008.  un 2009. gadu 

 2007. 2008. 2009. 

Izskatīto administratīvā pārkāpuma protokolu skaits  254 874 530 

Par dzīvošanu bez derīgas pases  21 39 27  

Par nolaidīgu pases glabāšanu kā  rezultātā tā  
nozaudēta  

45 42 29  

Par pases tīšu bojāšanu 0 0 2  

Par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu 8 7 2  
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 2007. 2008. 2009. 

Par patvaļīgu būvniecību un citu būvniecību 
reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem 

11 58 25  

Par dzīvošanu bez nereģistrētas dzīves vietas 2 2 4  

Par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu sabiedriskā 
vietā 

2 11 0  

Par  braukšanu vai stāvēšanu ar mehāniskajiem 
transporta līdzekļiem , mopēdiem, motorolleriem pa 
gājēju trotuāriem, zālājiem un citām vietām, kuras nav 
uzskatāmas kā  brauktuves bez novada domes  
saskaņojuma  

35 180 111  

Par suņu turēšanas noteikumu neievērošanu 7 6 2  

Par nepilngadīgā smēķēšanu sabiedriskā vietā 3 31 8  

Par tirdzniecības noteikumu pārkāpumiem 2 1 0  

Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem 
sadzīves atkritumiem 

15 38 21  

Par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā 5 29 15  

Par atrašanos sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholisko 
dzērienu iepakojumu  

53 301 78  

Par nepilngadīgā atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā 

3 7 1  

Par miera traucēšanu pēc plkst. 23.00 2 0 0  

Par zemes apsaimniekošanas pienākumu nepildīšanu un 
zāles nepļaušanu, 

20 44 59  

Par vides piegružošanu ar atkritumiem 2 6 2  

Par atkritumu novietošanu tiem neparedzētā vietā 2 2 1  

Par mājlopu ganīšanu teritorijās, ar kuru īpašniekiem tas 
nav saskaņots 

1 1 0  

Par nepilngadīgā klaiņošanu laikā no plkst. 23.00 līdz 
06.00 

0 1 3  

Par transportlīdzekļu apkopes veikšanu tam 
neparedzētās vietās 

0 1 0  

Par nakšņošanu kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos 0 2 3  

Par Latvijas valsts karoga nepacelšanu likumā 
noteiktajās dienās un gadījumos   

0 0 16  

Par sēdēšanu uz sabiedriskajās vietās izvietoto atpūtas 
soliņu atzveltnēm, gulēšanu vai stāvēšanu uz tiem 

0 7 4  

Par bojātu mehānisko transporta līdzekļu vai vraku 
turēšanu sabiedriskā vietā 

0 7 10  
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 2007. 2008. 2009. 

Par žūpības perēkļa turēšanu 0 2 3  

Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukumu plākšņu 
neizlikšanu tam paredzētajā vietā   

0 0  16  

Par  elektriskā apgaismojuma bojāšanu sabiedriskā vietā  0 0 1  

Par patvaļīgu iekļūšanu militārajos objektos 0 3 7  

Par uzmākšanos gājējiem, goda un cieņas aizskaršana   0 0 1  

Par alkohola lietošanu daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas   0 2   

Par uzturēšanos LR bez derīgas vīzas, uzturēšanas 
atļaujas vai derīga ceļošanas dokumenta     

3 0 1  

Par apzināti nepatiesa speciālo dienestu izsaukšanu   0 0 1  

Par braukšanu ar ūdens motociklu  vietās, kura tas 
aizliegts  

0 0 1  

Par celtniecības materiālu, grants, melnzemes malkas 
u.c. krāvumu novietošanu publiskā teritorijā   

1 0 1  

Par īpašuma neuzturēšanu kārtībā  0 4 0 

Par atkritumu konteineru bojāšanu  0 1 0 

Par pašvaldības izvietoto ceļa zīmju bojāšanu   0 1 0 

Par elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslu 
pārkāpumiem  

0 3 0 

Par audzinoša rakstura līdzekļu piemērošanu 
nepilngadīgajiem  

1 1 0 

Par ugunsdrošības noteikumu pārkāpšanu  3 0 0 

Par patvarību 1 0 0 

Izbeigto lietu skaits  6 36 73 

 

Administratīvās komisijas sekretāre 
Everita Kāpa 
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33. Ādažu novada politiski represēto personu statusa 

noteikšanas, nacionālās pretošanās kustības  

dalībnieka statusa noteikšanas un nelikumīgi represēto 

personu mantisko jautājumu kārtošanas komisijas 

pārskats par 2009. gadu 

 

Sagatavoti juridiskie atzinumi par Ādažu novada politiski represēto personu statusa 
noteikšanas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas un 
nelikumīgi represēto personu mantisko jautājumu kārtošanas komisijā izskatāmiem 
jautājumiem, sniegtas atbildes uz iedzīvotāju iesniegumiem, un sūdzībām veikta 
sarakste ar Specializēto vairāku nozaru prokuratūrā. 

 

Jurists 
Māris Vētra 
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34. Arhīva pārskats par 2009. gadu 

 

Notika sarakste un konsultācijas ar Siguldas zonālo valsts arhīvu (SZVA). Sastādīta 
lietu nomenklatūra 2010.gadam. Sagatavoti un izsniegti divdesmit divi (22) arhīva 
izraksti. Sastādīti un izsūtīti SZVA akti par dokumentu atlasi iznīcināšanai, akceptēti 
arhīvā ar 27.05.2009. 

Ar aktu Nr.7 tika sakārtoti un nodoti Siguldas ZVA glabāšanā Ādažu novadā notikušo 
2009.gada 6.jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanu un republikas pilsētas domes un 
novada domes vēlēšanu dokumenti. Ādažu novada domes pastāvīgi glabājamo lietu 
apraksts Nr.3 tika papildināts ar 11 lietām (Nr.70-Nr.80), apstiprināts SZVA 
23.11.2009. 

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.6 papildināts ar dokumentiem, kurā uzskaitīti 
Ādažu novada domes no A/S „Ādaži” par akcijām iegādāto dzīvokļu, kas pakļauti 
zemes domājamās daļas privatizācijai (vienošanās par zemes nodošanu īpašumā bez 
atlīdzības) par 1991.-2008.gadam – 33 lietas no Nr.109-Nr.141 (darbu veica 
juriskonsults Kristīne Dadzīte), apstiprināts SZVA 16.06.2009. 

Pastāvīgi glabājamo lietu apraksts Nr.8, kurā uzskaitītas Kapu (Baltezera) grāmatas, 
kapu vietas reģistrācijas grāmatas par 1942-2000.gadam, apstiprināts SZVA 
24.02.2009. 

Uzsākts darbs ar dzīvokļu (F17) un pierakstīšanās (F16) kartīšu sistematizāciju pēc 
alfabēta un lietu saraksta sastādīšana. 

Turpinās reorganizācija valsts arhīvu sistēmā, Kultūras ministrija plāno, ka 
reorganizācija varētu noslēgties 2010.gadā. 

 

Atbildīgā par arhīvu 
Rita Makejeva 
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35. Darba pārskats par nekustamā īpašuma nodokļa apriti 

2009. gadā 

 

Kopējais īpašumu skaits – 6481, t.sk.: 

─ Zemes īpašumu skaits – 4233. 

─ Dzīvokļu īpašumu skaits – 2248. 

Īpašnieku skaits (fiziskās un juridiskās personas) kopā – 7283, t.sk.: 

─ Fiziskās personas – 6944. 

─ Juridiskās personas – 339. 

 

Atlikums jeb parādi uz 01.01.2009.  

 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 35830 LVL  

 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 39160 LVL  

 Kopējā summā 74990 LVL  

Aprēķināts 2009. gadā 

 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 700694 LVL  

 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 105583 LVL  

 Kopējā summā 806277 LVL  

 Samaksāts 2009. gadā  

Kopā ar parādiem iekasējamais nodoklis 

 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 736524 LVL  

 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 144743 LVL  

 Kopējā summā 881267 LVL  

 

Veiktie maksājumi 2009.gadā:  

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi par zemi – 685322 LVL, t.i. izpilde 93% par 
zemi. 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksājums par ēkām – 108230 LVL, t.i. izpilde 75% par 
ēkām. 

 

Darba pārskats 2009.gadā: 

1. Izsūtīti un izdrukāti nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi par zemi un 
ēkām, kur notiek saimnieciskā darbība, kopā skaits – 11066.   
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2. Sagatavotas atbildes tiesu izpildītāju pieprasījumiem par nekustamā īpašuma 
nodokļu parādiem, kopā skaits – 90. 

3. Iesniegti Domes lēmumi par nekustamā īpašuma nodokļu parādu piedziņu 
nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem gan par ēkām, gan par zemi, kopā 
skaits – 80. 

4. Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju aktualizācija pēc Zemesgrāmatu 
nodaļas paziņojumiem – 300. 

5. Izsniegtas izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību – 120. 

6. Veikta nomas maksas aprēķināšana, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķins nomas zemju īpašniekiem – 125. 

 

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore  
Vera Saleniece 

 

 

 


