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Ādažu novada
domes ārkārtas
sēdes lēmumi

2010. gada 15. februāris

Tiek apstiprin$ta biedr"bas
Gaujas Partner"ba izstr$d$t$
VIET%J& ATT'ST'BAS STRAT%(IJA

2010. gada 12. janvārī
Sēdi vada

Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Inga Zvidra,

Par aizņēmuma ņemšanu Ādažu
novada domes nodokļu parādu segšanai
Dome nolēma
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases
170 000 Ls nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parāda segšanai.
2. Noteikt, ka aizņēmums ņemams uz
termiņu, ne ilgāku par vienu gadu, saskaņā
ar Valsts kases noteikto procentu likmi.
3. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Jau tika rakstīts, ka 2009. gada pavasarī
– vasarā biedrībā „Gaujas Partnerība”
norisinājās intensīvs darbs pie Ādažu vietējās attīstības stratēģijas 2009. – 2013.
gadam izstrādes, kas ir svarīgs dokuments,
lai nodrošinātu LEADER programmas
ieviešanu Ādažu novadā.
Stratēģija tika veidota, balstoties uz
vietējo iedzīvotāju vajadzībām un veikto
esošās situācijas analīzi. Vietējās attīstības
stratēģijas mērķis bija noteikt galvenās
attīstības prioritātes un paredzēt konkrētu
rīcību, lai veicinātu ilgtspējīgu Ādažu
novada teritorijas attīstību, kas ietver dzīves
kvalitātes uzlabošanu lauku apvidos ar tādu
NVO, privātā un pašvaldības sektora kopīgu projektu attīstību, kas vērsti uz pakalpojumu kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanu un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
vietējiem iedzīvotājiem.
Vietējā attīstības stratēģija ietver gan
esošās situācijas Ādažu novadā analīzi, gan
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Saistošie noteikumi par grozījumiem
Ādažu novada domes budžetā 2009.
gadam
Dome nolēma
1. Noteikt Ādažu novada domes
budžeta ieņēmumu daļu 2009. gadam
6360262 Ls apmērā.
2. Noteikt Ādažu novada domes
budžeta izdevumu daļu 2009. gadam
6360262 Ls apmērā.
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projektu vadītāja

2 rīcības plānus 2010. – 2013. gada periodam: vienu rīcības plānu ar aktivitātēm un
sasniedzamiem rezultātiem projektu īstenošanai Lauku attīstības programmas
2007. – 2013. gadam ietvaros un otru
rīcības plānu projektu īstenošanai Eiropas
Zivsaimniecības fonda (EZF) atbalsta
pasākumu 2007. – 2013. gadam ietvaros.
Abu rīcību īstenošanai ir jāsaņem Lauku
atbalsta dienesta (LAD) atzinums par stratēģijas atbilstību visiem normatīviem aktiem
un lēmums par tās apstiprināšanu. Ir
saņemti nepieciešamie LAD lēmumi par
biedrības „Gaujas Partnerība” izstrādātās
Attīstības stratēģijas 2009. – 2013.
gadam apstiprināšanu. Lauku attīstības
programmas īstenošanai Ādažu novadam
2010. – 2013.gadam piešķirti 141 773,03
Ls, bet Rīcības programmas īstenošanai
81 785,29 Ls.
Informācija par iespēju pieteikt projektus Lauku attīstības programmas un Rīcības
programmas ietvaros būs zināma un tiks
publicēta vēlāk.
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Saska!" ar #dau novada b$vvaldes 2010. gada
08. febru$ra l%mumu Nr. 07-3-6-10/2 publiskajai
apsprieanai tiek nodota b$vniec&bas iecere
Rehabilit"cijas un vesel&bas atjaunoanas centra
b$vniec&bai, #dau novada, Kadagas ciem"
nekustamaj" &paum" (DENSROU PARKS. Publisk"s
apsprieanas termi! no 2010. gada 16. febru$ra
l%dz 2010. gada 16. martam. B$vniec&bas ieceres
materi"li apskat"mi #dau novada b$vvald% (Muias
iela 5, #dai) b$vvaldes darba laik".

Saska!" ar #dau novada b$vvaldes 2010. gada
18.janv$ra l%mumu Nr. 07-3-6-10/1 publiskajai
apsprieanai tiek nodota b$vniec&bas iecere Viesu
nama b$vniec&ba #dau novada Baltezera ciem",
nekustamaj" &paum" SAKN'I. Publisk"s apsprieanas
termi! no 2010. gada 16. febru$ra
l%dz 2010. gada 16. martam.
B$vniec&bas ieceres materi"li apskat"mi #dau novada
b$vvald% (Muias iel" 5, #daos) t"s darba laik".

Publisk"s apsprieanas san"ksme notiks 2010. gada
3. mart$ plkst. 15.00 #dau novada b$vvaldes telp"s,
#daos, Muias iel" 5, t"lr. uzzi!"m 67996490,
buvvalde@adazi.lv. Atsauksmes par b$vniec&bas ieceri
iesniedzamas #dau novada b$vvaldei.

Ādažu novada domes
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».
2010. gada 15. februārī
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440.
Iespiests A/S McĀbols

Publisk"s apsprieanas san"ksme notiks
2010. gada 3. mart$ plkst. 14.00 #dau novada
b$vvaldes telp"s, #daos, Muias iel" 5, t"lr. uzzi!"m
67996490, buvvalde@adazi.lv. Atsauksmes par
b$vniec&bas ieceri iesniedzamas
#dau novada b$vvaldei.

Redaktore Astrīda Spilva,
mob. tālr. 29173886.
www.adazi.lv
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz “Ādažu Vēstīm” obligāta.

Publicētie materiāli ne vienmēr pauž
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu
pareizību atbild tos sniegusī amatpersona,
citos gadījumos – raksta
autors, intervijās arī intervējamais.

