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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

27.01.2015. sēdes lēmumu 
                     (protokols Nr.1 §5)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2015.gada 27.janvārī
Nr. 5/2015

Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas 

maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā  
Ādažu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi 
par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā” šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt Noteikumu 2.punktā  vārdu „četriem”  ar vārdu „astoņiem”. 

1.2. Aizstāt Noteikumu 4.1.apakšpunktā  skaitli „75”  ar skaitli „70”. 

2.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos 

Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”

PASkAIdRojuMA RAkSTA 
SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 
savas iniciatīvās ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.    
1.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešā 
daļa nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas 
atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas 
maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus 
pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Grozījumi, turpmāk - Noteikumi, 25.03.2014. saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā” paredz 
palielināt braukšanas maksas atvieglojumu no četriem uz astoņiem 
braucieniem kalendārajā mēnesī, kā arī samazināt vecumu no 75 uz 
70 gadiem pensionāriem, kuru pamatdzīvesvieta deklarēta Ādažu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.    

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. Uz Noteikumu pieņemšanas brīdi 
Ādažu novadā dzīvesvietu deklarējuši 853 pensionāri, kuri ir 70 gadus 
veci un vecāki. Finansējums tiek paredzēts 2014.gada budžeta ietvaros 
EUR 19’920. 
3.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 
jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo 
institūciju kompetenci.

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1.Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir 
Ādažu novada pašvaldībā deklarētie pensionāri, kuri ir 70 gadus veci un 
vecāki. 
4.2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā 
ir Ādažu novada dome.
5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina 
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.  

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas konsultācijas ar 
sabiedrības pārstāvjiem – biedrību „Ādažu novada pensionāru biedrība”, 
kā arī projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Sociālā komitejā.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

24.02.2015. sēdes lēmumu 
                     (protokols Nr.3 § 6)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2015.gada 24.februārī 
Nr. 12/2015

Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas 

maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā  
Ādažu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta 
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi 
par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt Noteikumu 4. punktu šādā redakcijā:  
 „4. Braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no vienas biļetes cenas Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā ir tiesīgas saņemt personas, kuras ir sasniegušas   70 gadu vecumu 
vai vecākas, un savu pamata dzīves vietu ir deklarējušas Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā.”

1.2. Svītrot Noteikumu 5.un 7. punktu. 

1.3. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā: 
 „9. Iesniedzot Noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu, personai ir pienākums uzrādīt personu 

apliecinošu dokumentu”.

2.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos 

Nr.7 „Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā Ādažu novadā”

PASkAIdRojuMA RAkSTA 
SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība attiecīgās 
administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 
savas iniciatīvās ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 
pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.    
1.2. Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta saistošie noteikumi Nr. 
7 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 
Ādažu novada” nosaka, ka pašvaldība Ādažu novadā deklarētajām 
politiski represētajām personām apmaksā četrus braucienus 
kalendārajā mēnesī ar pasažieru pārvadātāju SIA „Ekspress Ādaži 
„autobusiem Ādažu novada administratīvā teritorijā, izmantojot 
personalizēto biļeti.      
1.3. grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 04.augusta noteikumos Nr. 
872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 
braukšanas maksas atvieglojumu maršrutu tīkla maršrutos„, kas 
pieņemti 27.01.2015.
(Nr.28) un stājās spēkā 2015. gada 1. februārī nosaka, ka  politiski 
represētām personām, uzrādot politiski represētās personas 
apliecību, un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, uzrādot 
nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ir tiesības bez 
maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 
reģionālās nozīmes maršrutā,  kas nozīmē, ka politiski represēto 
personu braukšana reģionālās nozīmes maršrutā tiek kompensēta no  
valsts budžeta līdzekļiem.   

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) projekts par 
grozījumiem 25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie 
noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā Ādažu novadā” paredz izslēgt no Noteikumiem normas, 
kas attiecas uz politiski represētajām personām. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu, tieši otrādi finanšu līdzekļi 
pašvaldības budžetā ietaupīsies. 

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.
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5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms 

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks

APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

  24.02.2015. sēdes lēmumu 
     (protokols Nr.3 §21) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2015.gada 24.februārī 
Nr.13/2015

Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 
22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8

„Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 
„Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu 
novadā” (turpmāk – Noteikumi): 

1.1. izteikt Noteikumu 2.4.1 punktu šādā redakcijā:

„2.4.1 Noteikumu 2.3. un 2.4.punkta nosacījumi neattiecas uz gadījumiem, kad NĪN 
atvieglojumi tiek piemēroti pamatojoties uz Noteikumu 3.3., 3.9.1, 3.10. vai 3.12.
punktu.”

1.2. papildināt Noteikumus ar jaunu 2.5.¹ punktu šādā redakcijā: 

„2.5.¹ Nodokļu maksātājam (saimnieciskās darbības veicējam) de minimis atbalsts 
nepārsniedz komisijas 2013.gada 18.decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam 
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3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus triju fiskālo gadu periodā viena vienota 
uzņēmuma līmenī. Viens vienots uzņēmums atbilst komisijas Regulas Nr.1407/2013 
2.panta 2.punktā noteiktajai „viena vienota uzņēmuma” definīcijai.”

1.3. izteikt Noteikumu 3.11.punktu šādā redakcijā:

„3.11.uzņēmumi par jaunuzceltām vai rekonstruētām ēkām, kas tiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai, var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumus vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to nodošanas 
ekspluatācijā – 25% apmērā no NĪN par ēkām.”

1.4. papildināt Noteikumus ar jaunu 3.12.punktu šādā redakcijā:

„3.12. Zemes īpašnieki, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldībai vai tās 
kapitālsabiedrībai piederoša kanalizācijas sūkņu stacija, kura tiek izmantota 
kanalizācijas sistēmas darbības nodrošināšanai Ādažu novada teritorijā, var saņemt 
NĪN atvieglojumu 25% apmērā no NĪN par zemi.” 

1.5. papildināt Noteikumus ar jaunu 4.3.2 punktu šādā redakcijā:

„4.3.2 Nodokļu maksātājam (saimnieciskās darbības veicējam) iesniegumam 
jāpievieno ar 2014.gada 2.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.740 „De 
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” 
apstiprināta uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu vai iesniegumā 
jāapliecina, ka viņš nav saņēmis noteikumu 2.5.1 punktā minēto atbalstu.”

1.6. papildināt Noteikumus ar jaunu 4.5.3 punktu šādā redakcijā:

„4.5.3 Šo noteikumu 3.12.punktā noteikto atvieglojumu var saņemt periodā, kad 
noteikumu 3.12.punktā noteiktais objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams 
tam paredzētajam mērķim.”

1.7. papildināt Noteikumus ar jaunu 4.6.2 punktu šādā redakcijā:

„4.6.2 Gadījumā, ja kanalizācijas sūkņu stacija pēc noteikumu 3.12.punktā noteiktā 
atvieglojuma piešķiršanas tiek likvidēta vai pārcelta ārpus īpašnieka zemes, NĪN 
atvieglojumi netiek piemēroti ar  nākošo dienu pēc attiecīgā fakta konstatācijas.”

1.8. papildināt Noteikumus ar jaunu 4.6.3 punktu šādā redakcijā:

„4.6.3  ja noteikumu 2.5.1 punktā noteiktā atbalsta apmērs tiek pārsniegts, Ādažu 
novada dome lēmumu par NĪN atvieglojumu piešķiršanu vai tā atteikšanu pieņem 
pēc Eiropas komisijas lēmuma par individuālā atbalsta projekta atbilstību Līgumam 
par Eiropas Savienības darbību saņemšanas.”

2. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.13/2015 „Par 

grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu 

nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”

PASkAIdRojuMA RAkSTA 
SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas trešais punkts 
nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības lemt par nodokļu likmēm un 
atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas.
1.2. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – Likums) 
5.panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības var izdot saistošus 
noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Ādažu novada pašvaldībā 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību un 
nosacījumus reglamentē Ādažu novada domes 2011.gada 22.februāra 
saistošie noteikumi Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu 
piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā” 
(turpmāk - Noteikumi).
1.3. Likuma 5.panta ceturtā daļa nosaka, ka „[..] To nodokļa maksātāju 
kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības var 
piešķirt nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu, ievērojot 
Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas (ES) Nr.1407/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu 
de minimis atbalstam (Dokuments attiecas uz EEZ) nosacījumus. 
Ja minētās regulas 3.panta 2.punktā noteiktais de minimis atbalsta 
apmērs tiek pārsniegts, pašvaldībai pirms nodokļa atvieglojuma 
piešķiršanas ir jāsaņem Eiropas Komisijas lēmums par individuālā 
atbalsta projekta atbilstību Līgumam par Eiropas Savienības darbību.”
1.4. 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā 2013.gada 6.novembra likums 
„Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli””, ar kuru Likuma 
1.panta otrās daļas 13.punkts ir izslēgts. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumu mērķis ir papildināt tos ar papildus nosacījumiem 
atvieglojumu piešķiršanai saimnieciskās darbības veicējiem, nosakot, 
ka kopējais atbalsts nevar pārsniegt de minimis apmēru, kā arī uzlikt 
papildus pienākumu saimnieciskās darbības veicējiem iesniegt 
pierādījumus, kas apliecina šo faktu.
2.2. Ņemot vērā, ka 2015.gada 1.janvārī stājās spēkā grozījumi likumā 
„Par nekustamā īpašuma nodokli”, ar kuru vairs netiek piemērots 
atvieglojums vienu gadu, skaitot no nākamā mēneša kopš to 
nodošanas ekspluatācijā neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 
saimnieciskās darbības veikšanai paredzētās uzceltās vai rekonstruētās 
ēkas, ir nepieciešams grozīt Noteikumu 3.11.punktu, kurā bija iekļauts 
šis termiņš. 
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2.3. Ņemot vērā, ka Ādažu novadā ir izveidojusies situācija, ka 
vēsturiski uz zemes īpašnieku īpašumiem ir izbūvētas kanalizācijas 
sūkņu stacijas, kas būtiski apgrūtina juridiskas un fiziskas personas 
zemes īpašuma izmantošanu, un zemes īpašnieki, kuru īpašumi ir 
apgrūtināti ar iepriekš minētām būvēm, vairākkārt ir lūguši nodokļu 
atlaides, radās nepieciešamība papildināt Noteikumus ar vēl vienu 
nodokļa maksātāju kategoriju, kuriem piešķirams atvieglojums, 
nosakot atbilstošu atlaižu apmēru.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

Noteikumu īstenošanai tiek prognozēta papildus finansiālā ietekme 
uz pašvaldības budžetu aptuveni EUR 600 gadā (12 sūkņu stacijas, 
kas izbūvētas uz juridisko un fizisko personu īpašumiem). Nākotnē, 
realizējot Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansētos projektus 
laika posmā līdz 2020.gadam, finansiālā ietekme uz pašvaldības 
budžetu varētu palielināties apmēram līdz EUR 800 gadā.  

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Noteikumi var ietekmēt tos saimnieciskās darbības veicējus, kuri izmanto 
Eiropas Savienības līdzfinansējumu, jo viņiem būs jāņem vērā, ka kopējais 
atbalsta apmērs nedrīkst pārsniedz Komisijas 2013.gada 18.decembra 
regulas (ES) Nr.1407/2013 3.panta 2.punktā noteikto de minimis atbalsta 
apmēru. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumi attiecas uz pašvaldības teritorijā esošajiem saimnieciskās 
darbības veicējiem, juridiskām un fiziskām personām, uz kuru zemes 
gabala atrodas pašvaldībai vai tās kapitālsabiedrībai piederoša 
kanalizācijas sūkņu stacija.
Nodokļu maksātāji Noteikumu piemērošanā var vērsties Ādažu novada 
domē.   

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

2015.gada 24.februāra  
sēdes lēmumu (protokols Nr.3§27) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2015.gada 24.februārī 
Nr.14/2015

Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu novada pašvaldības 

nolikums”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 1.punktu,  24.pantu un 
likuma Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija noteikumos Nr.19 „Ādažu  novada pašvaldības 
nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus:
1.1.  papildināt Nolikumu ar jauno 8.11.apakšpunktu šādā redakcijā: 
 „8.11. Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists”.

1.2. svītrot Nolikuma 11.3.apakšpunktu;

1.3. izteikt Nolikuma 117.punktu šādā jaunā redakcijā: 
 „117. uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā divas minūtes. 

Par ilgāku debašu laiku lemj dome. debatēs par attiecīgo jautājumu katrs runātājs var 
uzstāties ne vairāk kā divas reizes.”.

2. Noteikumi  stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015

„Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.19 „Ādažu novada  pašvaldības nolikums””.

PASkAIdRojuMA RAkSTA 
SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24.panta pirmā daļa 
noteic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk – nolikums) ir saistošie 
noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā 
pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par 
pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24.panta ceturtās daļas 
noteikumiem, kā arī no likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktā 
noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu (arī 
apstiprināt nolikuma grozījumus).   
2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir saskaņā ar domes 2015.
gada 27.janvāra lēmumiem Nr.24 un 25., papildināt nolikumu, 
iekļaujot administrācijas sastāvā jaunu amatu - izglītības un jaunatnes 
lietu speciālists un izslēgt no nolikuma revidenta amatu, kā arī 
saskaņot nolikuma 117.punktu ar likuma „Par pašvaldībām” 37.pantu.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. saistošiem noteikumiem nav finansiālas ietekmes uz pašvaldības 
budžetu, jo tika likvidēts revidenta amats un izveidota jauna štata 
vienība, kuru atalgojuma apmērs ir vienāds.  

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir pašvaldības administrācija;
4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. nav attiecināms. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

6. 1. nav attiecināmas.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2015.gada 24.februārī 
Nr.15/2015

Grozījums Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos 
noteikumos Nr.37 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna 

piedzimšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 27.decembraa saistošajos noteikumos Nr.37 „Saistošie noteikumi 
par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” šādu 
grozījumu:

1. Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:  
 „3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem un 

ārvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata 
dzīvesvieta ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā pie nosacījuma, ka 
bērna pamatdzīvesvieta no dzimšanas reģistrācijas brīža  ir deklarēta  Ādažu novada 
administratīvajā  teritorijā un pabalsts par jaundzimušo nav  izmaksāts  citā pašvaldībā”.

2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015

„Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.19 „Ādažu novada  pašvaldības nolikums””.

PASkAIdRojuMA RAkSTA 
SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀcIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.Valsts kontrole ir veikusi revīzijas vairākās pašvaldībās saistībā par 
pašvaldību sniegtās sociālās palīdzības tiesiskumu un efektivitāti un ir 
norādījusi vairākām pašvaldībām, ka deklarēšanās ilguma nosacījums 
vienreizēja pabalsta saņemšanai sakarā ar bērna piedzimšanu 
nenodrošina vienotu attieksmi sociālā atbalsta saņemšanai tām 
ģimenēm, kas mainījušas faktisko dzīvesvietu no citas pašvaldības, 
kā arī ierobežojums neveicina ģimenes interesi deklarēt dzīvesvietu 
atbilstoši faktiskajai.     

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. saistošo noteikumu (turpmāk – Noteikumi) projekts par 
grozījumiem 27.12.2011. saistošajos noteikumos Nr.37 „Saistošie 
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu 
ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu„ paredz svītrot deklarēšanās 
ilgumu vecākiem, lai saņemtu vienreizēju pabalstu sakarā ar bērna 
piedzimšanu.  
2.2. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no 
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1.Noteikumu projekts būtisku finansiālu ietekmi uz budžetu neradīs.   

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms.

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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A P S T I P R I N Ā T I 
ar Ādažu novada domes 

2015.gada 25.marta sēdes  
lēmumu (protokols Nr.6 §29) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2015. gada 25.martā
Nr. 20

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr.9/2015 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada 

pašvaldības budžetu 2015.gadam”

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 46.pantu, likumu “Par budžetu 
un finansu vadību”, likumu “Par valsts budžetu 2015.gadam” Ministru 

kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumiem Nr.813 “Kārtība, kādā 2015.
gadā piešķir valsts budžeta dotāciju novadu pašvaldībām, lai nodrošinātu 

vērtētos ieņēmumus pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas, finanšu 
nepieciešamības neizlīdzināmās apakšējās robežas 99 procentu līmenī”.

Izdarīt Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.9/2015 „Saistošie  noteikumi 
par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2. 2.1. un 2.2.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
2.2. „pamatbudžets (1.pielikums):

2.2.1. ieņēmumi     - EuR 12’049’278;
2.2.2. izdevumi     - EuR 14’369’230;
2.2.3. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa
 Valsts kases kredītiem   - EuR 866’623; 

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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1.PIELIkuMS 
2015.gada 27.janvāra  

saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015

Ādažu novada domes pamatbudžets 2015.gadam

1.-5. Nodokļu ieņēmumi 9 183 129 9 183 129
1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7 667 959 7 667 959
 1.1. iepriekšējā gada 76 117 76 117
 1.2. pārskata gada    7 591 842    7 591 842 
2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1 033 843 1 033 843
 2.1. pārskata gada 927 636 927 636
 2.2. iepriekšējo gadu parādi 106 207 106 207
3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 297 754 297 754
 3.1. pārskata gada 271 399 271 399
 3.2. iepriekšējo gadu parādi 26 355 26 355
4. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem un inženierbūvēm
170 573 170 573

 4.1. pārskata gada 143 695 143 695
 4.2. iepriekšējo gadu parādi 26 878 26 878
5. Azartspēļu nodoklis 13 000 13 000
6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 19 200 19 200
 6.1. valsts nodevas, t.sk.: 3 300 3 300
  6.1.1. - par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesā
1 300 1 300

  6.1.2. t.sk. - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 
grozīšanu un papildināšanu

1 500 1 500

  6.1.3. t.sk. - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldību budžetā

500 500

 6.2. pašvaldību nodevas, t.sk.: 15 900 15 900
  6.2.1. - par domes izstrādāto oficiālo dokumentu 

saņemšanu
1 300 1 300

  6.2.2. t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās 5 200 5 200
  6.2.3. t.sk. - par dzīvnieku turēšanu 250 250
  6.2.4. t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās
4 000 4 000

  6.2.5. t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu 5 000 5 000
  6.2.6. t.sk. - pārējās nodevas 150 150
7. Naudas sodi un sankcijas 55 000 55 000
 7.1. Naudas sodi un sankcijas 20 000 20 000
 7.2. Sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 

pārkāpumiem
35 000 35 000

8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 500 500
9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošana
0 0

N.P.k. SAdAļA 27.01.2015.  25.03.2015. 
GRoZĪjuMI 

 25.03.2015. 
grozījumi – 
27.01.2015. 

apstiprinātais 
budžets 

IEŅĒMuMu dAļA
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10. Valsts budžeta transferti 2 253 174 2 253 449 275
 10.1. dotācija mākslas skolas algām 309 180 309 180
 10.2. dotācija sporta skolai 63 818 63 818
 10.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 99 097 99 097
    10.4. dotācija mācību grāmatām 21 556 21 556
    10.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.: 1 571 724 1 571 724
  10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība 194 520 194 520
  10.5.2. t.sk.- skolotāju algām 1 303 848 1 303 848
     10.5.3. t.sk.- interešu izglītība 73 356 73 356
 10.6. dotācija Izglītības Sadarbības Programmai 

"Comenius"
0 0

 10.7. dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai 5 491 5 491
 10.8. dotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai
60 000 60 000

 10.9. pārējās dotācijas 0 275 275
    10.10. ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.: 122 308 122 308
  10.10.1. t.sk.- Norvēģu finanšu instruments           8 629           8 629 
  10.10.2. t.sk.- dotācija nodarbinātības pasākumiem 1 826 1 826
  10.10.3. t.sk.- LEADER 14 853 14 853
  10.10.4. t.sk.- Plūdu risku projekts 97 000 97 000
11. Pašvaldību budžeta transferti 150 000 150 000
 11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju 

nodrošināšanai
150 000 150 000

12. Budžeta iestāžu ieņēmumi 388 000 388 000
 12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.: 26 000 26 000
  12.1.1. t.sk.- mācību maksa (PII) 10 000 10 000
  12.1.2. t.sk.- ieņēmumi no vecāku maksām 1 000 1 000
  12.1.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem
15 000 15 000

 12.2. ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.: 62 000 62 000
  12.2.1. - ieņēmumi par telpu nomu 55 000 55 000
  12.2.2. t.sk.- ieņēmumi par zemes nomu 7 000 7 000
  12.2.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par nomu un īri 0 0
 12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 250 000 250 000
 12.4. pārējie ieņēmumi 50 000 50 000
 koPĀ IEŅĒMuMI: 12 049 003 12 049 278 275
13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3 538 045 3 538 045
 13.1. iezīmētiem mērķiem 194 978 194 978
 13.2. brīvie līdzekļi 3 343 067 3 343 067
14. Valsts kases kredīti 0 0
 14.1. projektiem 0 0
  14.1.1. - projekts (ūdenssaimniecība) 0 0

PIEEjAMIE fINANŠu LĪdZEkļI  koPĀ: 15 587 048 15 587 323 275
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1. Vispārējie valdības dienesti 1 912 048 1 912 048
 1.1. pārvalde 708 970 708 970
 1.2. deputāti 126 570 126 570
 1.3. administratīvā komisija 52 995 52 995
 1.4. iepirkumu komisija 28 030 28 030
 1.5. vēlēšanu komisija 1 600 1 600
 1.6. lauksaimniecības zemes darījumu komisija 9 454 9 454
 1.7. pārējās komisijas 9 454 9 454
 1.8. aizņēmumu procentu maksājumi 150 913 150 913
 1.9. iemaksas PFIF 824 062 824 062
2. Pārējie vispārēja rakstura transferti 250 000 250 000
3. Sabiedriskā kārtība un drošība 362 720 362 720
4. Sabiedriskās attiecības, laikraksts 74 585 74 585
5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
3 370 807 3 399 992 29 185

 5.1. Būvvalde 213 895 213 895
 5.2. Attīstības un informācijas daļa 1 334 834 1 334 834
  5.2.1. nodaļa 371 140 371 140
  5.2.2. Lauku atbalsta dienests 0 0
  5.2.3. Būvniecība (gājēju celiņš un apgaismojums) 

Gaujas ielas posmam 
500 000 500 000

  5.2.4. Līgo laukuma labiekārtošana 0 0
  5.2.5. Plūdu risku projekts 234 594 234 594
  5.2.6. Tirgus laukuma rekonstrukcija 150 000 150 000
  5.2.7. Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta izstrāde 78 500 78 500
 5.3. Objektu apsaimniekošana un uzturēšana 1 822 678 1 851 863 29 185
6. Atpūta, kultūra un reliģija 978 966 998 575 19 609
 6.1. Kultūras centrs 407 695 427 150 19 455
 6.2. Bibliotēka 72 465 72 465
 6.3. Sporta daļa 434 730 434 730
 6.4. Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts 2 846 3 000 154
 6.5. Muzejs 61 230 61 230
7. Sociālā aizsardzība 518 435 518 435
 7.1. Sociālais dienests 474 955 474 955
 7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki 5 500 5 500
 7.3. Bāriņtiesa 37 980 37 980

N.P.k. SAdAļA 27.01.2015.  25.03.2015. 
GRoZĪjuMI 

 25.03.2015. 
grozījumi – 
27.01.2015. 

apstiprinātais 
budžets 

IZdEVuMu dAļA
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8. Izglītība 6 846 464 6 852 875 6 411
 8.1. Norēķini ar pašv. budžetiem par izgl. iestāžu 

pakalp.
240 800 240 800

 8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 1 332 785 1 332 785
 8.3. Kadagas PII 845 085 845 085
  8.3.1. t.sk.: - Līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai 127 682 127 682
 8.4. Privātās izglītības iestādes 772 751 772 751
 8.5. Ādažu vidusskola 2 568 390 2 568 390
  8.5.1. t.sk.: - Bērnu dziesmu un deju svētki 10 000 10 000
 8.6. Ādažu Mākslas un mūzikas skola 818 000 824 136 6 136
 8.7. Sporta skola 253 900 253 900
 8.8. Pierīgas izglītības un sporta pārvalde 14 753 14 753
 8.9. Projekts „Proti un dari” 0 275 275
9. Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 0 0
 9.1. SIA "Ādažu ūdens" 0 0
 9.2. SIA "Garkalnes ūdens" 0 0
 koPĀ IZdEVuMI: 14 314 025 14 369 230 55 205
10. kredītu pamatsummas atmaksa 866 623 866 623

PAVISAM koPĀ IZdEVuMI: 15 180 648 15 235 853 55 205

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 406 400 351 470 - 54 930

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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