
LIELĀ TALKA 30. 
APRĪLĪ

Līdz 27.aprīlim Lielās Talkas 
organizatori aicina ikvienu drosmi-
nieku www.talkas.lv reģistrēt savu 
30. aprīļa talkas vietu! Savu talku 
laipni aicinātas rīkot un reģistrēt 
gan pašvaldības un izglītības iestā-
des, gan organizācijas un uzņēmu-
mi, kā arī ikviens brīvprātīgais 
entuziasts, kurš vēlas organizēt 
kolektīvu talku kādas noteiktas teri-
torijas sakopšanai. 

Savukārt tie, kuri šogad neorgani-
zēs savu talkas vietu, bet vēlas vien-
kārši piebiedroties citiem talcinie-
kiem, 30. aprīlī var droši doties uz 
jebkuru reģistrēto talkas vietu visā 
Latvijā. 

30. aprīlī talkas dienā nepiecieša-
mos atkritumu maisus bez maksas 
būs iespējams saņemt TIKAI reģistrē-
tajās talkas vietās un nekur citur.

Informācija par Ādažu pašvaldībā 
reģistrētajām talkas vietām un atbildī-
gajām personām iegūstama pie 
Ādažu novada Lielās Talkas koordi-
natores Guntas Dundures, tālrunis: 
67996086, mob. 26566190, e-pasts:  
gunta.dundure@adazi.lv.

Lielā Talka notiks sestdien, 
30. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00, 
vienlaicīgi visā Latvijā. Talkas norisi 
kopumā (tajā skaitā savākto atkritu-
mu izvešanu) katrā novadā un repub-
likas pilsētā pārrauga Lielās Talkas 
koordinators.

Piepildītie atkritumu maisi jāatstāj 
reģistrētajā talkas vietā un jāinformē 
talkas atbildīgais.
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Jo tālāk mūs aizved laiks, jo biežāk gri-
bas pakavēties pagājušajā, ik pa reizei 
izstaigājot atmiņu takās kādu posmu, – 
kaut domās, jo ikdienai ir citi ceļi, kas 
ne vienmēr ved turp, kurp aicina sirds-
balss. 

Arī skolasceļš, lai kāds katram bijis, ilgi 
nestaigāts, iegūst īpašu, viegli smeldzīgu 
auru un reizēm vilina atgriezties. Taču vieg-
lāk atsaukties ir tad, ja kāds gaida, ja ir 
iemesls, sevišķs gadījums – kā šoreiz – kār-
tējais absolventu salidojums, kad Ādažu 
skola aicina uz satikšanos ar jaunību, pava-
sari, ievziediem, uz satikšanos ar sevi...

1986. gada 1. septembrī durvis vēra 
Ādažu vidusskola, kuru šogad atkal absolvēs 
divas izlaiduma klases, taču šodienas skola 
zaro uz senākām saknēm, tā veidojās, pār-
mantojot Ādažu astoņgadīgās skolas izglītī-
bas tradīcijas, tādēļ tiek lūgti visi, kas Ādažu 
skolu uzskata par savējo, lai arī kāds būtu tās 
nosaukums, lai arī cik senas būtu atmiņas. 

Lai kopīgās sarunās un deju ritmos 
atsauktu atmiņā skolas gadus un pavedie-
nu pa pavedienam kopā savītu „toreiz” un 
„tagad” stāstus, aiciniet un pamudiniet 
savus bijušos klasesbiedrus! Iedrošiniet 
pārvarēt biklumu vecākus, kam satikšanās 
skolā iedegs mirdzumu acīs! Atcerieties un 
uzrunājiet savus bijušos skolotājus, kas 
skolā vairs nestrādā! Varbūt kāds var 
uzņemties organizatora pienākumus – 
sapulcināt savējos. Ir taču tik daudz, ko 
teikt... 

Skolas vārdā Dace Dumpe,
Ādažu vidusskolas direktore

Uz tIkšANoS AbSoLveNtU 
SALIdojUmā 14. mAIjā!

Atnāc, kaut uz brīdi atnāc,
Kaut ar steiga, kaut ar laika maz…

Absolventu salidojums 
Ādažu vidusskolā š.g. 14. maijā

Mīļi aicināti visi Ādažu pamatskolas un Ādažu vidusskolas 
bijušie skolēni, skolotāji un darbinieki

Koncerts Ādažu kultūrizglītības centrā plkst.18.00
Balle Ādažu vidusskolā plkst.21.00 (tikšanās skolā no plkst.20.30)

Dalības maksa ballei 5,- Ls, ieejas kartes var iegādāties
Ādažu kultūrizglītības centrā vai salidojuma dienā Ādažu vidusskolā

Lūgums līdz 10. maijam pieteikties (norādot izlaiduma gadu) 
pa telefonu 67996165 vai elektroniski vidusskola@adazi.tl.lv
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Sēdi vada
Pēteris balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks
�� Par Ādažu novada prioritāšu noteik-

šanu
Ādažu novada dome izskatīja Pašvaldības 

finanšu stabilizācijas projektu saskaņošanas 
pastāvīgās komisijas 2011.gada 11.marta 
sēdes protokolu Nr.2. Balstoties uz proto-
kolā noteikto, Ādažu novada dome nolēma 
ņemot vērā novada Attīstības plānā apstip-
rinātos attīstības projektus noteikt prioritā-
ro projektu sarakstu:
– ar Kultūrizglītības centra iegādi saistīto 

pirmpirkuma tiesību izmantošana, 
sedzot 

saistības pret projekta finansētājiem; 
– līdzfinansējuma nodrošināšana SIA 

„Ādažu ūdens” īstenotajam ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstības projek-
tam Ādažos;

– Ādažu vidusskolas ēkas zemas enerģijas 
patēriņa energoefektīva renovācija, 
izman  tojot videi draudzīgus būvmateriā-
lus un izstrādājumus;

– satiksmes drošības uzlabojumi Kadagas 
ciemā;

– Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra 
attīstība;

– Ādažu vidusskolas materiālās bāzes nod-
rošināšana (dabaszinību kabineti,  infor-
matizācija, mācību kabinetu aprīkošana 
ar stacionāriem projektoriem, stacionāru 
gaismas aprīkojumu un apskaņošanas 
aparatūras uzstādīšana aktu zālē);

– Mākslas un mūzikas skolas materiālās 
bāzes nodrošināšana (mūzikas instru-
mentu iegāde un aprīkojuma uzstādīšana 
valodas klasē);

– projektu konkurss „„Sabiedrība ar dvēse-
li 2011” Ādažu novadā”;

– primārās veselības aprūpes infrastruktū-
ras uzlabošana divās ģimenes ārstu prak-
sēs Ādažu slimnīcā;

-  ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstī-
ba pie Lielā un Mazā Baltezera.

Domei ir tiesības projektus īstenot atbil-
stoši noteiktajai prioritārajai secībai, izvēr-
tējot domes finansiālās iespējas un saskaņā 
ar likumā „Par pašvaldību finanšu stabilizē-
šanu un pašvaldību finansiālās darbības 
uzraudzību” noteikto kārtību saskaņojot ar 
finanšu stabilizācijas uzraugu un/vai komi-
siju.
�� Par grozījuma finanšu stabilizācijas 

projektā apstiprināšanu un uzņemto sais-
tību atbilstoši domes lēmumam par 
pirmpirkuma tiesību izmantošanu saistī-
bu izpildei pret privāto investoru SIA 
„Axio Capital Fondi” 

1.  Balstoties uz zvērinātu revidentu 
ieteikumu, atzīt saistības pret SIA „Gaujas 
centrs”, ko pašvaldība uzņēmusies saskaņā 
ar Ādažu novada domes lēmumu Nr.64 no 
28.04.2009. un iegrāmatot nekustamo īpa-
šumu Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu 
novada domes bilancē, finanšu pārskata 
pielikuma tekstuālajā daļā, skaidrojot situā-
ciju un to, ka šis īpašums nav reģistrēts 
Zemesgrā matā uz pašvaldības vārda. 

2.  Slēgt vienošanos starp Ādažu novada 
domi, SIA „Gaujas centrs” un SIA „Axio 
Capital Fondi” par saistību dzēšanu pret 
SIA „Axio Capital fondi” par kopējo 
summu 2 100 000 EUR, kā rezultātā Dome 
kļūst par vienīgo SIA „Gaujas centrs” īpaš-
nieku. 

3.  Apstiprināt grozījumus Domes 
finanšu stabilizācijas projektā, paredzot 
finanšu stabilizācijas projekta 1.kārtas otro 
posmu uzņemto saistību atbilstoši domes 
lēmumam par pirmpirkuma tiesību izman-
tošanu saistību izpildei pret privāto investo-
ru SIA „Axio Capital Fondi”.

4.  Lūgt komisiju atbalstīt finanšu stabi-
lizācijas aizdevuma saņemšanu no Valsts 
kases EUR 2  100  000 apmērā, ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi uz 25 gadiem, 
ar divu gadu atlikto pamatsummas maksā-
jumu finanšu stabilizācijas projekta 1.kārtas 
otro posmu uzņemto saistību atbilstoši 
domes lēmumam par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu saistību izpildei pret privāto 

investoru SIA „Axio Capital Fondi”. 
5.  Šī lēmuma 4.punktā minēto aizņē-

muma atmaksu garantēt ar Domes 
budžetu. 

6.  Dome apņemas informēt a/s „SEB 
Banka” par izmaiņām, kuru rezultātā Dome 
kļūst par vienīgo SIA „ Gaujas centrs” kapi-
tāla daļu (100%) īpašnieku, un iesniegt 
komisijā rakstisku a/s „SEB Banka” piekri-
šanu.

7.  Dome apņemas savlaicīgi veikt telpu 
Gaujas ielā 33A nomas maksājumus un 
kontrolēt, lai SIA „Gaujas centrs” veiktu 
maksājumus a/s „SEB Banka” atbilstoši 
noslēgtajā līgumā noteiktajiem termiņiem 
pilnā apmērā.

8.  Par veiktajiem telpu nomas maksāju-
miem (kas tiek novirzīti a/s „SEB Banka” 
aizdevuma pamatsummas atmaksai) sama-
zināt atlikušo pirkuma maksu, attiecīgi vei-
cot grāmatojumus Domes finanšu pārska-
tos.
�� Par detālplānojuma grozījumu Ādažu 

novada nekustamajiem īpašumiem 
„Alek san dri-1”, „Alek sandri-2”, „Alek-
san dri-3”, „Aleksandri-4”, „Alek san-
dri-5”, „Aleksan dri-6”, „Aleksan dri-7”, 
„Aleksan dri-8”, „Vilk vālītes” un „20 kV 
EPL Ādaži-Lilaste” apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu Nr.10 „Saistošie 
noteikumi par detālplānojuma grozīju-
mu Ādažu novada nekustamajiem īpašu-
miem „Aleksandri-1”, „Aleksan dri-2”, 
„Aleksan dri-3”, „Aleksandri-4”, „Alek-
san dri-5”, „Aleksan dri-6”, „Alek san-
dri-7”, „Alek sandri-8”, „Vilkvā lītes” un 
„20 kV EPL Ādaži-Lilaste” grafisko daļu 
un teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem” izdošanu

Apstiprināt detālplānojuma grozījumus 
Ādažu novada nekustamajiem īpašumiem 
„Aleksandri-1”, „Aleksandri-2”, „Aleksan-
dri-3”, „Aleksandri-4”, „Alek san dri-5”, 
„Aleksandri-6”, „Aleksandri-7”, „Aleksan-
dri-8”, „Vilkvālītes” un „20 kV EPL Ādaži-
Lilaste”.

Izdot saistošos noteikumus Nr.10 

ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 22. martā

Ādažu novada domes 
informatīvais izdevums «Ādažu Vēstis».

2011. gada 15. aprīlis
Reģistrācijas apliecība Nr. 00072440. 

Iespiests A/S McĀbols

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. 
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„Saistošie noteikumi par detālplānojuma 
grozījumu Ādažu novada nekustamajiem 
īpašumiem „Aleksandri-1”, „Aleksan-
dri-2”, „Aleksandri-3”, „Aleksandri-4”, 
„ Aleksandri-5”,  „ Aleksandri-6”, 
„Aleksandri-7”, „Aleksandri-8”, „Vilkvā-
lītes” un „20 kV EPL Ādaži-Lilaste” grafis-
ko daļu un teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem”.

Noteikt, ka detālplānojuma grozījumi 
īstenojami pa kārtām, pirmajā kārtā izbūvē-
jot Ādažu novada detālplānojuma grozīju-
mos nekustamajiem īpašumiem „Aleksan-
dri-1”, „Aleksandri-2”, „Aleksandri-3”, 
„Alek san dri-4”, „Aleksandri-5”, „Alek san-
dri-6”, „Alek san dri-7”, „Aleksandri-8”, 
„Vilk vālītes” un „20 kV EPL Ādaži-Lilaste” 
paredzētās ūdensapgādes, notekūdeņu 
kana lizācijas un elektroapgādes sistēmas, kā 
arī ielu pirmo kārtu, nosakot, ka ēkas varēs 
nodot ekspluatācijā tikai pēc pirmajā kārtā 
izbūvēto objektu pieņemšanas ekspluatācijā.

Noteikt, ka detālplānojuma grozījumu 
īstenošanas gaitā jāveic nepieciešamie pasā-
kumi plānojamo teritoriju apkalpojošo ceļu 
uzlabošanai un detālplānojuma grozījumu 
īstenošanas gaitā bojātā ceļu seguma atjau-
nošanai.

Noteikt, ka adreses jaunizveidotajiem 
apbūves gabaliem tiek piešķirtas tikai pēc 
tam, kad ir nodoti ekspluatācijā pirmajā 
kārtā izbūvējamie objekti vai kad pirmajā 

kārtā izbūvējamiem objektiem ir izstrādāti 
un Ādažu novada būvvaldē akceptēti būv-
projekti, novērtētas pirmajā kārtā izbūvēja-
mo objektu izmaksas un starp Ādažu nova-
da domi un plānojuma ierosinātāju vai tā 
tiesību pārņēmēju ir noslēgta rakstiska vie-
nošanās, kas garantē detālplānojuma grozī-
jumu īstenošanas pirmajā kārtā paredzēto 
objektu izbūvi un kurā ietvertas pirmajā 
kārtā izbūvējamo objektu izmaksas, un kad 
plānojuma ierosinātājs vai tā tiesību pārņē-
mējs šo vienošanos ir reģistrējis Zemesgrā-
matā.
�� Par SIA „Gaujas centrs” valdes locek-

ļa izvirzīšanu
Dome nolēma izvirzīt par SIA „Gaujas 

centrs” valdes locekli uz trim gadiem 
Kristīni Žukovsku. 
�� Par finanšu līdzekļu novirzīšanu no 

rezerves fonda 
Dome nolēma novirzīt no Ādažu nova-

da Rezerves fonda 6765,46 LVL uz 
Nekustamā īpašuma un apsaimniekošanas 
daļas budžetu Gaujas aizsargdambja atjau-
nošanai. 
�� Par līguma slēgšanu ar SIA 

„Garkalnes ūdens” par ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniegšanu Ādažu nova-
da Baltezera ciema aglomerācijā

Dome nolēma noslēgt līgumu ar SIA 
„Garkalnes ūdens” par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu, līguma termiņš – 

2019.gada 31.decembris.
�� Par SIA „Ādažu Ūdens” 2010.gada 

pārskatu 
Dome apstiprināja SIA „Ādažu 

Ūdens” 2010.gada pārskatu ieņēmumos 
– 334 654 Ls, izdevumos – 334 620 Ls, 
peļņa – 34 Ls.
�� Par SIA „Ādažu Namsaimnieks” 

2010. gada pārskatu 
Dome apstiprināja SIA „Ādažu 

Namsaimnieks” 2010.gada pārskatu ieņē-
mumos – 777 073 Ls, izdevumos – 640 012 
Ls, zaudējumi – 59 945 Ls. 
�� Par PSIA „Ādažu Slimnīca” 2010.

gada pārskatu 
Dome apstiprināja PSIA „Ādažu 

Slimnīca” 2010.gada pārskatu ieņēmumos 
– 272 318 Ls, izdevumos 252 963 Ls, peļņa 
– 19 355 Ls. Iegūto peļņu novirzīt iepriek-
šējo gadu zaudējumu segšanai ERAF pro-
jekta līdzfinansēšanai. 
�� Par izmaiņām Ādažu novada vēlēšanu 

komisijas sastāvā 
Dome nolēma noteikt Ādažu novada 

vēlēšanu komisiju 13 locekļu sastāvā. 
Atcelt Ādažu novada domes 2010. gada 
26.oktobra sēdes lēmumu Nr.169. 
�� Dome izskatīja citus juridisko un 

fizisko personu iesniegumus un pieņēma 
lēmumus šajos jautājumos. 
�� Ar pilnu lēmumu tekstu var iepazīties 

Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv. 

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

No 15. aprīļa līdz 16. maijam biedrībā 
„Gaujas Partnerība” iespējams iesniegt pro-
jektu pieteikumus LEADER veida pasāku-
mu īstenošanai Ādažu novadā. 1. kārta kā 
Lauku attīstības programmas (t.s. „lauku”), 
tā arī Rīcības programmas (t.s. „zivju”) rīcī-
bām tikai izsludināta 2010. gadā, un šogad 
notiek projektu pieteikumu pieņemšanas 
2. kārta. 

Lai nodrošinātu sekmīgu projektu 
iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, 

biedrība „Gaujas Partnerība” rīko divus 
seminārus par to, kā aizpildīt un iesniegt 
projektu iesniegumu veidlapas:
• 2011. gada 26. aprīlī plkst. 18.00 

Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras un 
radošās izglītības centrā, Ceriņu zālē, 
tiek rīkots seminārs „LEADER veida 
pasākumi zivju teritorijas attīstībai”. 
Seminārā tiks stāstīts par to, kā sagatavo-
ties projektu iesniegšanai Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta ievieša-
nai Latvijā 2007. – 2013. gadam pasāku-
ma ietvaros.  

• 2011. gada 27. aprīlī plkst. 18.00 

Ādažos, Gaujas ielā 33A, Kultūras un 
radošās izglītības centrā, Ceriņu zālē 
tiek rīkots seminārs „LEADER veida 
pasākumi lauku teritorijas attīstībai”. 
Seminārā tiks stāstīts par to, kā sagatavo-
ties projektu iesniegšanai Lauku attīstī-
bas programmas 2007. – 2013.gadam 
pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros.  
Vairāk informācijas skatīt biedrības 

„Gaujas Partnerība” mājas lapā www.gau-
jaspartneriba.lv, kā arī Ādažu novada domes 
mājas lapā www.adazi.lv („Aktualitātes” / 
„LEADER”). 

tiek organizēti semināri LeAdeR veida  
projektu pieteikumu iesniedzējiem

Projektu līdzfinansē  
eiroPas savienība
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Grozījumi saistošajos noteikumos par pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanu ādažu novadā

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmās daļas 11. punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir izsniegt atļaujas un 
licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos. 

1.2. MK noteikumi Nr.1141 no 2010. gada 21. decembra „Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumos Nr.380 „Noteikumi par 
pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” p. 10¹. paredz, ka „vadītājs braukšanas maksas aprēķinā izmanto atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par metroloģiskajām prasībām taksometra skaitītājiem noteikto normālo aprēķina režīmu D (dubultā tarifa lietošana)”. Noteikumu punkts stājās 
spēkā ar 2011.gada 1.februāri. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus 

 izriet no likuma 43.panta ceturtās daļas un Autopārvadājuma likuma 35.panta 1.daļas un 39. panta piektās daļas (attiecīgi arī apstiprināt noteikumu 
grozījumus), kas nosaka, ka „pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko 
izsniedz pašvaldība”. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības zīmi un 
tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves, kā arī nosaka maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu; 

3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas. 

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 novada administratīvajā teritorijā deklarētās personas, kuras veic 
komercdarbību pasažieru pārvadājumu jomā ar vieglajiem taksometriem; 

4.2. saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā, uzlabojot konkurenci.  

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks; 

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību, bet precizē 
iepriekš noteikto kārtību. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā 
paskaidrojuma raksta izskatīšanas finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, 
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts 
iekļaut saistošajos noteikumos. 

Noteikumi Nr. 7 
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 22. februāra sēdes lēmumu (prot.4§ 4.9)

Grozījumi saistošajos noteikumos par pasažieru pārvadājumu ar 
vieglajiem taksometriem licencēšanu ādažu novadā

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu un LR Autopārvadājuma likuma 35. panta pirmo daļu un 39. panta piekto daļu 

Izdarīt Ādažu novada domes 2009.gada 25.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.24 „Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu 
ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ādažu novadā” šādus 
grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu p.1.1. šādā redakcijā: 
1. Vispārīgie noteikumi 
1.1. „Noteikumi nosaka kārtību, kādā Ādažu novada dome 

izsniedz licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar 
vieglajiem taksometriem Ādažu novada administratīvajā teritorijā, 

kā arī kārtību, kādā licences un licences kartītes tiek pārreģistrētas, 
anulētas vai to darbība tiek apturēta uz laiku, un nosaka konkrētā 
vieglo pasažieru taksometru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu 
tarifus, kas nepārsniedz šādus maksimālos tarifus – 
1.1.1. iekāpšanas maksa – 0,98 LVL, neieskaitot PVN; 
1.1.2. attāluma tarifs – 0,37 LVL par km, neieskaitot PVN;
1.1.3. laika tarifs – 0,07 LVL min, neieskaitot PVN.”  

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

Tuvojoties mājokļu remontu sezonai, 
vēlamies atgādināt, ka SIA „Ādažu 
Namsaimnieks” sadarbībā ar SIA „L&T” 
piedāvā būvniecības atkritumus līdz 
1m³ vai 1t izvest, izmantojot speciālu 
polipropilēna maisu (Big Bag). 

Pakalpojums pieejams visiem novada 
iedzīvotājiem un organizācijām. Lai 
saņemtu šo pakalpojumu, ir jāgriežas 
SIA „Ādažu Namsaimnieks” birojā 
Gaujas ielā 16, jāapmaksā pakalpo-
jums un jāsaņem maiss. Piepildot to ir 

jāparedz iespēja piebraukt ar speciali-
zēto transportu. Kad maiss ir piepildīts, 
jāzvana uz SIA „L&T” klientu tālruni 
67111001 un jāpaziņo maisa atraša-
nās vieta. Pakal pojuma cena ir 25 Ls, 
ieskaitot PVN. 

Padomāsim par būvniecības atkritumiem savlaicīgi
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Inga Pērkone,
projektu vadītāja

2011. gada martā noslēdzās Eiropas reģio-
nālās attīstības fonda projekts „Kvali tatīvai 
dabaszinātņu apguvei atbil stošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Ādažu vidusskolā”. 
Projekts tika uzsākts 2009. gada maijā, un 
tā laikā tika īstenotas vairākas aktivitātes 4 
dabas zinātņu kabinetu renovācijai un 

materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanai. 
Projekta noslē gumā kā pēdējie tika veikti 
šādi plānotie darbi: ķīmijai nepieciešamā 
mācību aprīkojuma iegāde, signalizācijas 
ierīko šana 3 mācību telpās un papildus 
mācību literatūras iegāde.

Projekts tika īstenots darbības program-
mas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. 
prioritātes „Infrastruktūra cilvēku kapitāla 

nostiprināšanai” 3.1.3. pasākuma „Izglītības 
infrastruktūra vispārējo prasmju nodrošinā-
šanai” 3.1.3.1. aktivitātes „Kvalitatīvai dabas-
zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes 
nodrošināšana” ietvaros. 

Kopējās projekta izmaksas bija 89  505 
LVL, no kuriem 76  079 LVL finansēja 
ERAF, 2 685 LVL – valsts un 10 741 LVL 
– pašvaldība. 

Noslēdzies projekts „Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas 
materiālās bāzes nodrošināšana Ādažu vidusskolā” 

IEGULDĪJUMS  TAVĀ  NĀKOTNĒ

Inga Pērkone,
projektu vadītāja

Kopš 2010. gada oktobra Ādažu nova-
da domē tiek īstenots projekts „Finansista 
piesaiste Ādažu novada domes adminis-
tratīvās kapacitātes stiprināšanai”. Tā 
mērķis ir, izveidojot Ādažu novada domē 
jaunu darba vietu „finansists” un piesaistot 
darbā speciālistu ar augstāko izglītību un 
vismaz 3 gadu pieredzi attiecīgajā jomā, 
ieviest Ādažu novada domē pašvaldības 
finanšu plānošanu, tādā veidā paaugsti-
not Ādažu novada pašvaldības adminis-
tratīvo kapacitāti.

Atbilstoši projektā plānotajam Ādažu 
novada domē kopš 2010. gada oktobra strā-

dā finansists, kura galvenie pienākumi ir: 1. 
pētīt un piemērot ar finansēm saistītus 
saimnieciskās darbības aspektus; 2. pētīt 
darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbī-
bas organizēšanā un vadīšanā, un iekšējo 
rezervju ekonomiskā izmantošanā; 3. sniegt 
konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar 
finansēm, saimnieciskās darbības organizē-
šanu un vadīšanu, kā arī iekšējo rezervju 
ekonomisku izmantošanu. 

Pusgada laikā kopš projekta uzsākšanas 
finanšu uzskaite un kontrole pašvaldībā ir 
uzlabojusies. Finansists veic arī pašvaldības 
aizņēmumu struktūras un termiņu analīzi, 
veic nākotnes naudas plūsmas uzskaiti, pie-
dalās sarunās ar Finanšu ministriju saistībā 

ar finanšu stabilizācijas procesa pieteikšanu 
un īstenošanu Ādažu novada pašvaldībā, kā 
arī piedalās domes un finanšu sēdēs.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības 
fonda darbības programmas „Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prio-
ritātes „Administratīvās kapacitātes stipri-
nāšana” 1.5.3.pasākuma „Plānošanas reģio-
nu un vietējo pašvaldību administratīvās un 
attīstības plānošanas kapacitātes stiprināša-
na” 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste 
plānošanas reģioniem, pilsētām un nova-
diem” ietvaros. 

Kopējās projekta izmaksas ir 18500 
LVL,  ko  100% finansē Eiropas Sociālais 
fonds.  

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

Projekts „Finansista piesaiste Ādažu novada domes  
administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

Sēdi vada
Pēteris balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Par valdes locekļu atsaukšanu, grozījumu izdarīšanu sia „Ādažu 
Ūdens” statūtos un valdes locekļa iecelšanu 

Dome nolēma
1.  Atsaukt Maiju Dadzi, Aivaru Dunduru un Egilu Kieti no SIA „Ādažu Ūdens” 

valdes locekļa amata.

2.  Izdarīt grozījumus SIA „Ādažu Ūdens” statūtos un apstiprināt statūtus 
jaunā redakcijā.

3.  Iecelt par SIA „Ādažu Ūdens” valdes locekli Aivaru Dunduru. 
4.  Pilnvarot Aivaru Dunduru iesniegt Komercreģistram visus dokumentus, 

kas saistīti ar SIA „Ādažu Ūdens” valdes sastāva un statūtu izmaiņu reģistrāciju 
komercreģistrā, visur, kur tas nepieciešams, parakstīties dalībnieka (dibinātāja) 
vārdā un saņemt no Komercreģistra reģistrētos dokumentus. Šīs pilnvaras nevar 
tikt nodotas trešajām personām.

5.  Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 8. aprīli. 

ādažu novada domes lēmumi
2011. gada 31. martā
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Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu  
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ādažu novadā

Paskaidrojuma raksts:

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1.likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”(turpmāk 

likums) reglamentē nodokļa noteikšanas, aprēķina un iekasēšanas kārtību, tā piedziņu, nodokļa maksātāju un nodokļa administrācijas tiesības, pienākumus un 
atbildību, nodokļa jautājumos pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību, kā arī atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem; 

1.2. ņemot vērā, ka nekustamā īpašuma nodoklis 100% apmērā tiek iemaksāts pašvaldības budžetā, pašvaldībai ir tiesības, ņemot vērā budžeta iespējas, 
piešķirt atvieglojumus noteiktām nodokļa maksātāju kategorijām, ņemot vērā to, ka tie nodokļa atvieglojumi, kurus likumā noteiktā kārtībā piešķīrusi 
pašvaldība, netiek ņemti vērā, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kuru izmanto, aprēķinot pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā un izmaksas no tā. 

2.Īss projekta satura izklāsts 

2.1.domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas trešā punkta un likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta trešās un ceturtās daļas, kas nosaka, ka savu funkciju izpildes nodrošināšanai likumā noteiktos gadījumos pašvaldības izdod saistošos 
noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu novada iedzīvotājiem. Šādi saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 
noteiktajā kārtībā; 2.2. saistošo noteikumu mērķis ir: 

 2.2.1. noteikt nodokļa maksātāju kategorijas, kurām pienākas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, un kārtību nodokļa atvieglojuma saņemšanai. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, tas 

samazināsies aptuveni par LVL 2097; 

3.1. saistošo 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 saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas personas - sociāli mazaizsargātie nekustamā īpašuma īpašnieki, kā arī 
pašvaldību kapitālsabiedrības, izglītības, kultūras un sporta funkciju realizētāji un nodrošinātāji; 

4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, atvieglojot nekustamā īpašuma nodokļa slogu; 

4.2. saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā; 

5.Informācija apar 
administratīvajām procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome; 

5.2. saistošo noteikumu projekts noteikts administratīvās procedūras un veicamās darbības atvieglojumu saņemšanai. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā 
paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv , saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos 
noteikumos. 

Noteikumi Nr. 8  
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada 22. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 4 § 6 ar grozījumiem, kas pieņemti līdz 31.03.2011.

Saistošie noteikumi par atvieglojumu piešķiršanu  
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem ādažu novadā 

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

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi par atviegloju-

mu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem Ādažu novadā nosaka kārtību, 
kādā piemērojami nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumi atsevišķām nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām un 
investoriem Ādažu novadā.

1.2. Lēmumu par nekustamā īpašuma 
nodokļa (turpmāk NIN) atvieglojumu pie-
šķiršanu par 3.1.; 3.2.; 3.3 punktiem pieņem 
Ādažu novada domes amatpersona – izpild-
direktors. Persona izpilddirektora lēmumu 
var apstrīdēt Ādažu novada domes 
Administratīvo aktu strīdu komisijā. 
Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā likumā noteik-
tajā kārtībā. 

1.3. Pārējos gadījumos noteikumos minē-
tajām nodokļa maksātāju kategorijām lēmu-
mu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu 
pieņem Ādažu novada dome. (Ar grozīju-
miem, kas pieņemti līdz 31.03.2011., saisto-
šie noteikumi Nr. 12) 
II. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu piešķiršanas nosacījumi

2. Ādažu novada dome piešķir atvieglo-
jumus nodokļa maksātāju kategorijām, kas 
uzskaitītas šo noteikumu 3.punktā, ievēro-
jot šādus nosacījumus: 

2.1. nekustamā īpašuma adrese ir nodokļa 
maksātāja (fiziskas personas) deklarētā dzī-
vesvieta vismaz vienu gadu, izņemot, ja NIN 
atlaides saņem, pamatojoties uz 3.4. līdz 3.9. 
punktu nosacījumiem; 

2.2. nodokļa maksātājam (fiziskai perso-
nai) tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā 
daļa), izņemot, ja NIN atlaides saņem, 
pamatojoties uz 3.4. līdz 3.9. punktu nosacī-
jumiem; 

2.3. nodokļa maksātāja (fiziskas perso-
nas) īpašumā esošais nekustamais īpašums 
vai tā daļa netiek izmantota saimnieciskajā 
darbībā vai jebkuru citu ieņēmumu gūša-
nai, tajā skaitā īpašums vai tā daļa nav 
nodota nomā vai izīrēta citām personām; 

2.4. aprēķinātā nekustamā īpašuma 
nodokļa apmērs konkrētajam nekustamā 
īpašuma objektam taksācijas gadā pārsniedz: 

2.4.1. fiziskām personām LVL 60 (seš-
desmit lati),

2.4.2. juridiskām personām LVL 500 
(pieci simti latu);
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2.5. nodokļa maksātājam nav Ādažu 
novada pašvaldības budžetā ieskaitāmo 
nodokļu parādu vai nomas maksas parādu 
par nomāto pašvaldības īpašumu; 

2.6. nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumus nepiešķir:

2.6.1. ja nekustamais īpašums netiek 
uzturēts kārtībā atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,

2.6.2. ja uz zemesgabala atrodas ēkas vai 
būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un:

2.6.2.1. būvdarbi tiek veikti bez būvvaldē 
reģistrētas būvatļaujas vai

2.6.2.2. būvdarbu pārtraukšana nav reģis-
trēta un būve nav iekonservēta;

2.6.3.ja gada laikā pirms jautājuma par 
atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domes 
Administratīvā komisija ir administratīvi 
sodījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksā-
tāju par pašvaldības saistošo noteikumu 
neievērošanu attiecībā uz vides sakoptības 
uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu.
III. Nodokļa maksātāju kategorijas un 
atvieglojumu apmērs

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumi par zemi un dzīvojamo ēku no taksāci-
jas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas var tikt piešķirti šādām 
nodokļa maksātāju kategorijām šādos apmē-
ros: 

3.1. vientuļiem (nav bērnu, apgādnieku, 
laulātā, un nav noslēgts uztura līgums), 
ne strādājošiem pensionāriem, kuriem pensija 
kopā ar piemaksu nepārsniedz 90% no attie-
cīgajā gadā 1. janvārī spēkā stājušās minimālās 
mēneša darba algas, –70% apmērā; 

3.2. vientuļiem (nav bērnu, apgādnieku, 
laulātā, un nav noslēgts uztura līgums) un 
atsevišķi dzīvojošiem pirmās un otrās grupas 
invalīdiem – 70% apmērā;

3.3. personām, kurām saskaņā ar Ādažu 
novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmu-
mu ir piešķirts maznodrošinātas personas 
vai maznodrošinātas ģimenes statuss, –70 % 
apmērā;

3.4. zemes īpašniekiem, uz kuru zemes 
gabala atrodas izglītības iestādes ēkas, kurās 
tiek īstenota licencētas izglītības program-
ma, – 25 % apmērā no NIN nodokļa par 
zemi; 

3.5. zemes īpašniekiem, uz kuru zemes 
gabala atrodas pašvaldības nekustamais īpa-
šums (ēkas) vai pašvaldības institūcijas, un 
ar kuriem ir noslēgts nomas līgums un tajā ir 
paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokli 
maksā nomnieks, – 90% apmērā;

3.6. uzņēmumiem, kuri savu saimniecis-
ko darbību veic pašvaldības izglītības iestā-
žu telpās, veicot izglītības iestāžu audzēkņu 

komplekso ēdināšanu, – 50% apmērā no 
nekustamā īpašuma nodokļa summas par 
nomā esošajām izglītības iestāžu telpām un 
25% apmērā no nekustamā īpašuma nodok-
ļa summas par zemi zem nomātām telpām; 

3.7. svītrots ar 31.03.2011.;
3.8. pašvaldības kapitālsabiedrībām un 

kapitālsabiedrībām, kurās pašvaldībai pie-
derošo kapitāldaļu skaits pārsniedz 50% no 
tās pamatkapitāla, ja tās veic Latvijas norma-
tīvajos aktos noteiktās pašvaldības autono-
mās funkcijas, – 90 % apmērā;

3.9. sporta un kultūras ēkām (būvēm) 
tikai par to daļu, kuras nav iznomātas un 
netiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, 
– 25% apmērā. (Ar grozījumiem, kas pie-
ņemti līdz 31.03.2011., saistošie noteikumi 
Nr. 12) 
IV. Iesniegumu iesniegšanas un izskatīša-
nas kārtība

4.1. Nodokļa maksātājam jāiesniedz 
Ādažu novada domē motivēts iesniegums 
par nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu piešķiršanu.

4.2. Juridiskajai personai iesniegumā 
jānorāda nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas pamatojums un 
jāpievieno atvieglojumu piemērošanu aplie-
cinoši dokumenti, kā arī:

4.2.1. reģistrācijas apliecības kopija;
4.2.2. Valsts ieņēmuma dienesta izziņa 

par nodokļu parādu neesamību;
4.2.3. pirmsskolas izglītības iestādes 

programmas īstenošanas licence (ja vēlas 
saņemt NIN atvieglojumus, pamatojoties 
uz saistošo noteikumu 3.4.punktu).

4.3.Fiziskai personai iesniegumā jānorāda 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas pamatojums un jāpievieno 
atvieglojumu piemērošanu apliecinoši doku-
menti, un nodokļa maksātājam iesniegumā 
rakstiski jāapliecina, ka īpašumā nenotiek 
saimnieciska darbība, tas nav iznomāts vai 
izīrēts citai personai. Atkarībā no atviegloju-
mu pieprasīšanas pamata personām jāie-
sniedz dokumenti, kas apliecina personas 
atbilstību saistošo noteikumu attiecīgajā 
apakšpunktā minētajiem kritērijiem: 

4.3.1. svītrots ar 31.03.2011.
4.4. Nekustamā īpašuma nodokļa maksā-

tājs ir atbildīgs par šajos saistošajos noteiku-
mos paredzētajā kārtībā sniegto ziņu patie-
sumu.

4.5. Fiziskām personām, lai saņemtu 
atvieglojumus, dokumenti jāiesniedz, sākot 
ar taksācijas gada 1.janvāri, līdz taksācijas 
gada 30.jūnijam. Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus piešķir par visu tak-
sācijas gadu, ja visi nepieciešamie dokumen-

ti tiek iesniegti Ādažu novada domē laikā 
no taksācijas gada 1.janvāra līdz 31.mar-
tam, bet par taksācijas gada otro pusgadu 
(par laiku no 1.jūlija līdz 31.decembrim)-, 
ja visi nepieciešamie dokumenti tiek 
iesniegti Ādažu novada domē laikā no tak-
sācijas gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam, izņe-
mot gadījumus:

4.5.1. kad personas statuss, kurš dod tie-
sības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz 
laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir 
par periodu, kurā persona atbilst šim statu-
sam. Atvieglojums tiek piemērots, sākot ar 
nākamo kalendāro mēnesi, kad persona tiek 
atzīta par maznodrošinātu personu (ģime-
ni), un tiesības uz atvieglojuma saņemšanu 
izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi, kad 
persona zaudē maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusu;

4.5.2. svītrots ar 31.03.2011.
4.6. Ja personai ir tiesības saņemt nekus-

tamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz 
likuma un šo saistošo noteikumu pamata vai 
uz vairāku 3.punktā paredzēto nosacījumu 
pamata, Ādažu novada dome piešķir atvieg-
lojumus atbilstoši vienam, personai vislabvē-
līgākajam, nosacījumam.

4.7. Pašvaldības darbiniekiem, kuru kom-
petencē ir sagatavot jautājumu par atvieglo-
jumu piemērošanu izskatīšanai domes sēdē, 
ir tiesības pieprasīt no atvieglojumu pieprasī-
tāja papildus informāciju (dokumentus un/
vai ziņas), kas nepieciešama atvieglojumu 
pieprasītāja atbilstības nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāju kategorijām un citu ar 
atvieglojumu piemērošanu saistītu nosacīju-
mu izvērtēšanai.

4.8. Saistošo noteikumu 2.6.2. punktā 
minēto nosacījumu ievērošanu pārbauda: 

2.6.2.1. punktu - domes zemes ierīkotājs, 
pārbaudes rezultātus fiksējot aktā;

2.6.2.2. punktu – būvvalde, pārbaudes 
rezultātus fiksējot izziņā.

4.9.Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas laik-
rakstā „Ādažu Vēstis”. ( Ar grozījumiem, kas 
pieņemti līdz 31.03.2011., saistošie noteiku-
mi Nr. 12) 
V. Pārejas jautājumi

5.1. 2011.gadā Nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumus piešķir par visu tak-
sācijas gadu, ja visi nepieciešamie dokumen-
ti tiek iesniegti Ādažu novada domē laikā 
līdz 2011.gada 15. maijam, par taksācijas 
gada otro pusgadu (par laiku no 1.jūlija līdz 
31.decembrim)-, ja visi nepieciešamie doku-
menti tiek iesniegti Ādažu novada domē 
laikā no taksācijas gada 16.maija līdz 30.
jūnijam. 
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�� Izdarīt Ādažu novada domes 2009. 
gada 25. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 25 „Ādažu pašvaldības nolikums” 
šādus grozījumus:

1.  precizēt Noteikumu tiesisko pamato-
jumu, papildinot to ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 1. punktu; 

2.  precizēt Noteikumu tiesisko pamato-
jumu, svītrojot likuma „Par pašvaldībām” 
23. pantu; 

3.  izteikt noteikumu 7.4. punktu šādā 
redakcijā: 

7.4.  „Juridiskā un iepirkuma daļa”; 
4.  svītrot noteikumu 7.5. punktu; 
5.  izteikt noteikumu 7.8. punktu šādā 

redakcijā: 

7.8.  „Nekustamā īpašuma un saimnie-
cības daļas”; 

6.  papildināt noteikumus ar jaunu pun-
ktu 7.10.: 

7.10.  „Personāldaļas”;
7.  svītrot noteikumu 12.1. un 12.2. pun-

ktu; 
8.  svītrot noteikumu 17¹.3. punktu; 
9.  svītrot noteikumu 29.15.2., 29.15.3., 

29.15.4., 29.15.5. punktus; 
10.  papildināt noteikumus ar jaunu 

70.¹ punktu: 
70.¹  „Juridiskai un iepirkuma daļai ir 

deleģētas tiesības izdot administratīvos 
aktus šādās jomās: 

70.¹  1. jautājumos par tirdzniecības 

organizēšanu ielu tirdzniecības vietās;
70.¹  2. jautājumos par atļauju saņemša-

nu individuālā darba veikšanai; 
70.¹  3. jautājumos par personu dzīves-

vietas deklarēšanas anulēšanu; 
70.¹  4. jautājumos par nekustamā īpašu-

ma nodokļu parādu piedziņu”; 
11.  aizstāt noteikumu punktos 53., 

54. vār dus „Juridiskā un nekustamā īpašu-
ma daļa” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem 
„Juri diskā un iepirkuma daļa” (attiecīgajā 
locījumā). 

12.  Grozījumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 
Vēstis”. 

Pensionāru apvienības „OPTIMISTS”  saiets Lieldienu noskaņās ar 
groziņiem notiks š.g. 27. aprīlī plkst.1300  Gaujas ielā 33A.

Grozījumi ādažu novada domes 25.08.2009. saistošajos noteikumos  
Nr. 25 „ādažu novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 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. 2010.gada 09.decembrī pašvaldība apstiprināja finanšu stabilizācijas plānu un 2010.gada 28.decembrī apstiprināja Ādažu 
novada pašvaldības administrācijas reorganizācijas plānu un veica izmaiņas administrācijas struktūrā, kā rezultātā nepieciešami grozījumi Nolikumā. 

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 (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus). 

2.2. saistošo noteikumu mērķis ir: 

2.2.1. veikt izmaiņas Administrācijas un Administratīvo aktu strīdus komisijas sastāvā, reorganizējot iepriekšējo un izveidojot jaunu; 

2.2.2. precizēt pašvaldības administrācijas uzdevumus, atsevišķas tiesības deleģējot Juridiskai un iepirkuma daļai; 

2.2.3. precizēt kapitālsabiedrības, kurās pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

3.1.saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu; 

3.2.saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai ir nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

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 novada administratīvās teritorijas un valsts iedzīvotāji, pašvaldības 
darbinieki un amatpersonas; 

4.2.saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, uzlabojot informācijas apriti pašvaldībā. 

5.Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

5.1.institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome; 

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību, bet precizē 
iepriekš noteikto kārtību. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

6.1.saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā 
paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, 
saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas būtiskākos no tiem, izvērtējot lietderības apsvērumus, paredzēts 
iekļaut saistošajos noteikumos. 

 NotEikumi Nr. 6
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2011. gada  

22. februāra  sēdes lēmumu, protokols Nr.4 § 4.7

Grozījumi ādažu novada domes 25.08.2009. saistošajos noteikumos  
Nr. 25 „ādažu novada pašvaldības nolikums”

Izdoti saskaņā ar LR likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2. punkta 24. pantu un LR likuma „Valsts pārvaldes iekārtas likums” 28.pantu
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ādažos notiks 
mILItāRāS 
mācĪbAS

Lai sagatavotu nākamā Latvijas kontin-
genta vienību dalībai starptautiskajā 
operācijā Afganistānā, līdz 21. aprīlim 
Sauszemes spēku Kājnieku brigāde 
rīkos 1.Kājnieku bataljona noslēguma 
lauka taktiskās mācības.

Mācības notiks Ādažu poligonā, kā arī 
Ādažu, Sējas, Inčukalna, Garkalnes un 
Saulkrastu novada un Ādažu lidlauka 
teritorijā, izmantojot autoceļus karavīru 
un tehnikas pārvietošanai. Nacionālie 
bruņotie spēki lūdz ar izpratni izturēties 
pret iespējamiem satiksmes kustības īslai-
cīgiem apgrūtinājumiem, kā arī ievērot 
ceļu satiksmes noteikumus.

Šajā laikā tiks izmantota arī mācību 
munīcija un imitācijas līdzekļi, kas rada 
nelielu kaujas troksni, bet nenodara bojā-
jumus. Nacionālie bruņotie spēki atvaino-
jas Ādažu, Sējas, Inčukalna, Garkalnes un 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem par īslai-
cīgi sagādātajām neērtībām un pateicas 
novadu domes amatpersonām par saprat-
ni un atsaucību militāro mācību rīkošanai 
šajos novados.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā 
lūdzam iedzīvotājus sazināties ar mācību 
rīkotājiem pa tālruni 26423499. 

Antra Stradiņa,
Ādažu – Garkalnes iecirkņa 
priekšniece

Martā Ādažu novadā pavisam ir reģis-
trēti 35 dažādi notikumi, no kuriem 14 
gadījumos ir uzsākts krimi nālprocess, 
bet 10 gadījumos ir atteikts uzsākt kri-
minālprocesu, sastādīti 8 admini stra-
tīvie protokoli un izskatītas 4 sūdzības.

Šajā mēnesī aktuālākās ir bijušas 
zādzības no automašīnām un metāla 
zādzības. Vēlreiz atgādinu: katra paša 
ziņā ir sava personīgā īpašuma drošība. 
Neatstājiet dažādus priekšmetus brīvi 
pieejamās vietās, parūpējieties arī par 
sava auto drošību!

Arī šomēnes Eiropas ceļu policijas tīkla 
(TISPOL) akcijā, kuras mērķis ir uzlabot 
ceļu satiksmes drošības stāvokli Eiropā, 
samazinot ceļu satiksmes negadījumu skai-
tu, Latvijā tiek organizēts starpvalstu reids, 
kad aprīļa mēnesī, nedēļas garumā tiks 
pastiprināti kontrolēta atļautā braukšanas 
ātruma ievērošana. Esiet piesardzīgi uz 
ceļiem, jo pavasaris liek aktīvāk migrēt 
meža zvēriem, kas negaidīti var parādīties 
uz ceļa, kā arī nepatīkamus pārsteigumus 
rada pa ziemu izveidojušās bedres.

Pavasaris operatīvajiem dienestiem 
sagādā raizes arī kūlas ugunsgrēku dēļ. 
Policija aicina pērno zāli nededzināt un 
neizaicināt likteni, apdraudot sevi un 
apkārtējos. Diemžēl statistika rāda, ka 

katru gadu, neskatoties uz brīdināju-
miem, kūlas ugunsgrēku laikā iet bojā cil-
vēki un tiek radīti lieli materiālie zaudē-
jumi.

Tāpat arī atgādinu, ka Latvijas Admi ni-
stratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) 51.
panta „Obligāto zemes aizsardzības pasā-
kumu neizpildīšana” 2.daļa nosaka „Par 
zemes apsaimniekošanas pasākumu neiz-
pildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu 
kūlas veidošanos, – uzliek naudas sodu 
fiziskajām personām no simt līdz piecsimt 
latiem, bet juridiskajām personām – no 
piecsimt līdz divtūkstoš latiem.”

Savukārt LAPK 179.panta „Uguns-
drošības prasību pārkāpšana” 4.daļa 
nosaka „Par kūlas dedzināšanu – uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 
divsimt līdz piecsimt latiem vai piemēro 
administratīvo arestu uz laiku līdz piec-
padsmit diennaktīm.”

Pirms ķerties pie sērkociņiem, vajadzē-
tu vēlreiz padomāt, vai vērts riskēt, un, ja 
arī kūla ir izveidojusies, tad to novērst 
citām metodēm, piemēram, zemi uzarot.

Otra pavasara stihija – plūdi – arī 
liek sarosīties operatīvajiem dienestiem. 
Zinot applūšanas draudus, vēlams jau 
savlaicīgi sagatavoties kritiskām situāci-
jām. Kā to pareizāk izdarīt, var izlasīt 
gan Ādažu, gan VUGD mājas lapās.

Lai pavasaris atnes pozitīvas emocijas 
un priecīgas Lieldienas! 

POLICIJA INFORMĒ

Ņemot vērā iepriekšējo akciju laikā iedzī-
votāju izrādīto interesi, 2011. gada 30. 
aprī lī SIA „Ādažu Namsaimnieks” sadar-
bībā ar SIA „L&T” organizē nolietoto 
elektroierīču savākšanu. Akcija tiek rīkota, 
lai veicinātu iedzīvotāju izpratni par atkri-
tumu šķirošanas nepieciešamību, vides 
saudzēšanu un iedzīvotāju naudas līdzekļu 
taupīšanu, jo nolietoto elektro ierīču 
izvešana akcijas ietvaros ir bez maksas.

No iedzīvotājiem bez maksas tiek pie-
ņemtas nolietotas elektriskās un elektronis-
kās ierīces, kas tiek darbinātas ar elektrisko 
strāvu gan no kontakta, gan baterijām:

1. liela izmēra mājsaimniecības ierīces 

(ledusskapji, veļas un trauku mazgājamās 
mašīnas, elektriskās krāsnis, ventilatori u.c.); 
2. maza izmēra mājsaimniecības ierīces 
(putekļu sūcēji, gludekļi, kafijas automāti, 
tosteri, fēni u.c.); 3. informācijas tehnoloģi-
jas un elektronisko sakaru ierīces (datori, 
monitori, printeri, elektriskās rakstāmmašī-
nas, mobilie un parastie telefoni u.c.);

4. plašam patēriņam paredzētās ierīces 
(televizori, video un audio magnetofoni, 
atskaņotāji, radioaparāti u.c.); 5. apgaismes 
ierīces (galda un stāvlampas, lustras u.c.); 6. 
elektriskie un elektroniskie instrumenti 
(urbji, šujmašīnas, zāģi u.c.); 7. elektriskās 
un elektroniskās rotaļlietas, sporta un atpū-

tas piederumi.
Elektriskās ierīces var nebūt darba kārtī-

bā, bet TĀM OBLIGĀTI JĀBŪT 
NEIZJAUKTĀM. 

Akcija notiks 2011.gada 30.aprīlī:
• Alderu ciematā pie veikala  

plkst. 9.00 – 9.45, 
• Baltezera ciematā laukumā pie Tirdznie-

cības centra plkst. 10.00 – 11.00,
• Ādažu Centra ciematā laukumā pretī 

„Kukulītim” plkst. 11.30 – 12.30, 
• Kadagas ciematā  laukumā pie 5. mājas 

plkst. 13.00 – 13.30,
• Garkalnē pie Lazdu ielas 5. mājas  

plkst. 14.00 – 14.45. 

ādažnieki varēs ērti atbrīvoties  
No NoLIetotAjām eLektRoPRecēm
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17. aprīlī plkst.11.00

CEriŅu ZĀLĒ  
Pierīgas koru skate

20. aprīlī plkst.19.30

skatĪtĀju ZĀLĒ
riČi un anna driBas koncertā „mūzikas krāsas”

jaunā Cd prezentācija
Biļetes: Ls 3-5

Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru dienu no 
9.00 līdz 20.00

„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās,  
www.bilesuparadize.lv

24. aprīlī plkst.12.00

Ādažu kultūras centrā notiks
 iii Bērnu un jauniešu popmūzikas festivāls

 „PLaukstoŠĀ ŪdENsroZE” 
 Kontaktinformācija pa tālruni 67997171

29. aprīlī plkst.18.00

skatĪtĀju ZĀLĒ
Valmieras kino studija piedāvā izrādi bērniem – 

supersmieklīgu detektīvu ar pakaļdzīšanos un 
laimīgām beigām 

„sarkangalvīte un Vilks” 
Lomās: Valmieras teātra aktieri

Biļetes: Ls 1-4
Kultūras centra kasē (centrālā ieeja) katru dienu no 

9.00 līdz 20.00
„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās,  

www.bilesuparadize.lv

4., 5., 6. maijā

„kultūras iela Ādažos”
koncerti, izrādes, izstādes

4. maijā 

Atvērto durvju diena Ādažu mākslas un mūzikas skolā
 koncerti, izstādes, radošās darbnīcas

5. maijā plkst. 19.00

amatierteātra „kontakts” pirmizrāde
L.Brieža un s.mažores muzikāla izrāde
pēc H.k.andersena pasakas motīviem

„tur tālu vidū jūras...”

6. maijā plkst. 19.30 

 INGUS PĒTERSONS
koncerta programmā

„No nakts uz rītu“
Koncertu organizē SIA „Rabarber studio“

Biļetes: „Biļešu serviss” un kultūras centra kasēs

13. maijā plkst. 19.00

skatĪtĀju ZĀLĒ
diānas kurzemnieces (rPiVa)  

diplomdarba – deju izrāde

17. maijā plkst. 19.00

skatĪtĀju ZĀLĒ
Vilis Lācītis

„stroika ar skatu uz Londonu”
„stand up” izrāde

 Režisors Mārtiņš Eihe, galvenā varoņa lomā iejutīsies 
Normunds Bērzs (Nacionālais Teātris). 

Izrāde negaidīti vieglā, līdz rupjībai patiesā un trāpīgi  
humoristiskā veidā atklāj latviešu viesstrādnieka 

piedzīvojumus Lielbritānijā. 
Biļetes: Ls 3-6

„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās,  
www.bilesuparadize.lv

20. maijā

Ādažu kultūras centrs un
iGo mūzikas menedžments

piedāvā:
plkst. 19.00

Sezonas noslēguma koncerts
AIŠA

ANDRIS ĒRGLIS

plkst. 22.00
jauNa tradĪCija 

mŪZikas uN mĀksLas kLuBa Nakts
Muzicēs 

IGO
JURIS KRISTONS
VILNIS KRIEVIŅŠ

MĀRTIŅŠ BURKEVICS
IVARS JERCUMS

CEriŅu ZĀLĒ
IEVA KERĒVICA jazz mūzikas noskaņās un 

pianists Jānis Strazds

iZstĀŽu ZĀLĒ
Starptautiskās „Oferta ģildes”  

grafikas darbu kolekcija 
Īpašais viesis izstādes atklāšanā  

mākslinieks Gunārs Krollis
Par  labsajūtu rūpēsies restorāns „Fazenda Bazar”

Ieejas biļetes koncertā: Ls 4-8
Ieejas biļetes klubā: Ls 4

„Biļešu Paradīze” tirdzniecības vietās,  
www.bilesuparadize.lv

Ādažu Kultūras centra kasē 

ĀdaŽu kuLtŪras CENtrs
Tālr.: (+371) 67997764

Tālr.Fakss(+371)67997171 
linda@adazikultura.lv
www.adazikultura.lv

ĀdaŽu kuLtŪras CENtra BiļEŠu kasEs 
darBa Laiks

Otrdienās 9.00 – 13.00
Trešdienās 15.00 – 20.00

Ceturtdienās 9.00 – 13.00
Piektdienās 16.00 – 21.00 

Un stundu pirms sarīkojumiem
Biļešu rezervācija  

pa tālr. 67996230 

80 gadu jubileju svin

Valentīna Kukule
Valentīna Melgaile 
Semen Kravchenko
Veronika Sprukule

Anita Treiguta 

75 gadu jubileju svin

Ausma Beķere
Aina Magazniece

70 gadu jubileju svin

Inta Andersone
Velta Blažkovska

Ruta Gailīte
Omula Helviga

Aleksandrs Judins
Aija Ķelle

Aija Mekša
Anna Ose

Ādažu novada dome

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
aprīļa mēneša jubilāriem !


