Ādažu novada domes laikraksta
“Ādažu Vēstis” (Nr. 172) informatīvais pielikums
2015. gada 15. februāris

Saistošie noteikumi pieejami
www.adazi.lv

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
27.01.2015. sēdes
lēmumu (protokols Nr.1 §2)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2015.gada 27.janvārī

Nr. 2/2015
Grozījums Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, ,Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 35.panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt grozījumu Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie
noteikumi par sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi), aizstājot
Noteikumu 8.punktā skaitli un vārdu „230,51 euro”, ar skaitli un vārdu „250,00 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Grozījums Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par sociālās palīdzības
piešķiršanas kārtību Ādažu novadā”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmā daļas
7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka,
ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
1.2. Grozījums (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes
23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi par
sociālās palīdzības piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” izstrādāti
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu un 35.panta trešo un ceturto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1.Noteikumu mērķis – palielināt ienākumu līmeni, pie kura persona
(ģimene) tiek atzīta par maznodrošinātu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1.Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta palielināta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu pret 2014.gadu. 2015.
gadā budžetā papildus jāparedz EUR 15 184.
3.2.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.Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā
deklarētās ģimenes (personas), kuru ienākumi nepārsniedz Noteikumos
noteikto ienākumu līmeni.
4.2.Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests.
5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada
domes Sociālā komitejā.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
27.01.2015. sēdes lēmumu
(protokols Nr.1 §3)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2015.gada 27.janvārī

Nr. 3/2015
Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības
materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma
nodrošināšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 23. panta otro un trešo daļu,
35.panta trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošos noteikumos Nr.3 ,,Saistošie noteikumi par
Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai” (turpmāk –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.
Izteikt Noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:
„1.
Pabalsts paredzēts aprūpes vai kopšanas pakalpojumu nodrošināšanai:
1.1.
pensijas vecuma personai, kā arī personai ar I. vai II. grupas invaliditāti, kura
ģimenes (personas) ienākumi nepārsniedz 284,57 euro mēnesī;
1.2.
bērna invalīda vecākam (aizbildnim), ja bērnam ir īpaši smagi funkcionālie
traucējumi.”
1.2.
Papildināt Noteikumus ar jaunu 7 ¹.punktu:
„7 ¹. Pabalstu 99,60 euro apmērā mēnesī aprūpei vai pabalstu 213,43 euro apmērā
mēnesī kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai, ja ir nepieciešama diennakts
kopšana, ko atzinis ārsts speciālists (forma 0/27 vai VDEĀK slēdziens), var piešķirt bērna invalīda no pusotra gada vecuma vecākam (aizbildnim), ja bērnam
ir īpaši smagi funkcionālie traucējumi, nepieciešama īpaša terapija vai aprūpe
un bērns veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt izglītības iestādi vai dienas centru. Aprūpes pakalpojuma līmeni nosaka Sociālais dienests, neizvērtējot ģimenes materiālo situāciju.”
1.3.
Izteikt Noteikumu 10.punktu šādā redakcijā:
„10.
Lai saņemtu pabalstu, personai, kurai nepieciešama aprūpe vai kopšana, jāiesniedz
Sociālajā dienestā šādi dokumenti:
10.1. iesniegums pabalsta saņemšanai;
10.2. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija, izņemot 7 ¹.punktā noteiktajos
gadījumos;
10.3. ārsta speciālista izsniegta izziņa (forma 0/27 vai VDEĀK slēdziens).”
2. Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3
„Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes
vai kopšanas pakalpojuma nodrošināšanai”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmā daļas
7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka,
ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
1.2. Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes
23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie noteikumi
par Ādažu pašvaldības materiālo atbalstu aprūpes vai kopšanas
pakalpojuma nodrošināšanai” izstrādāti pamatojoties uz Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro daļu, 23.
panta otro un trešo dalu un 35.panta trešo un ceturto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1.Noteikumu mērķis – sniegt materiālu atbalstu bērna invalīda
ģimenei, bērnam sasniedzot pusotra gada vecumu, neizvērtējot
ģimenes materiālo situāciju, ja bērnam ir īpaši smagi funkcionālie
traucējumi, kas neļauj apmeklēt izglītības iestādes, dienas centru.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1.Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta palielināta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu pret 2014.gadu. 2015.
gadā budžetā papildus jāparedz EUR 7683.
3.2.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.Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā
deklarētās ģimenes, kurās aug bērns – invalīds.
4.2.Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests.
5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada
domes Sociālā komitejā.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2015.gada 27.janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1 §4)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2015.gada 27.janvārī

Nr. 4/2015
Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010.saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības
pabalstu personas apbedīšanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 7.punktu,
43.panta trešo daļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta
trešo un ceturto daļu
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Saistošie noteikumi
par Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.
Aizstāt Noteikumu 3.punktā skaitli un vārdu „284,57 euro” ar skaitli un vārdu „285,00 euro”;
1.2.
Izteikt Noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
„4. 	Ja saņemtais apbedīšanas pabalsts no VSAA ir mazāks par 285,00 euro, tiek
segta iztrūkstošā summa līdz 285,00 euro, bet ne mazāk kā 100,00 euro
apmērā”.
1.3.
Papildināt Noteikumus ar jaunu 4.¹ punktu:
„4.1 Personai, kurai nav tiesību uz citu šajos noteikumos paredzēto apbedīšanas pabalstu, piešķir 100,00 euro.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc publikācijas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Grozījumi Ādažu novada domes 23.02.2010. saistošajos
noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par Ādažu pašvaldības pabalstu
personas apbedīšanai”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmā daļas
7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43. panta trešā daļa nosaka,
ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju izpildi.
1.2. Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes
23.02.2010. saistošajos noteikumos Nr.4 „Saistošie noteikumi par
Ādažu pašvaldības pabalstu personas apbedīšanai ” izstrādāti
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
3.panta otro daļu un 35.panta trešo un ceturto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1.Noteikumu mērķis – paredzēt apbedīšanas pabalstu 100.00 euro
apmērā par personu, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu
novada pašvaldībā, neatkarīgi no tā vai par personu pienākas kādi
citi normatīvajos aktos noteiktie apbedīšanas pabalsti.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1.Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta palielināta
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu pret 2014.gadu. 2015.
gadā budžetā papildus jāparedz EUR 8000 .
3.2.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.Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā
deklarēto personu tuvinieki vai persona, kura organizē apbedīšanu.
4.2.Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests.
5.2.Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un
nemaina privātpersonām veicamās darbības, līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

6.1. Saistošo noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada
domes Sociālā komitejā.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2015.gada 27.janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1 §8)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2015.gada 27.janvārī

Nr.7/2015
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas”
2.z.v. lokālplānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi
Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.pantu un Ministru kabineta
16.10.2012. noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem” 94.punktu
1. Saistošie noteikumi nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus un funkcionālo zonējumu
Ādažu novada Ādažu ciema nekustamajā īpašumā „Gundegas” 2.z.v. (kad. apz. 8044 008 0007), saskaņā
ar Zinta Varta izstrādāto lokālplānojumu nekustamajam īpašumam „Gundegas” 2.z.v. Ādažu ciemā,
Ādažu novadā.
2. Saistošie noteikumi Nr.7/2015 darbojas Ādažu novada Ādažu ciema nekustamā īpašuma „Gundegas”
2.z.v. teritorijā.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par to izdošanu publicēts
laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2015.gada 27.janvāra
sēdes lēmumu (protokols Nr.1 §24)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2015. gada 27.janvārī

Nr. 8/2015
Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra
saistošajos noteikumos Nr. 30 „Saistošie noteikumi par
teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5.un 6. punktu
1. Izdarīt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 30
“Saistošie noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu (turpmāk – Noteikumi):
1.1.
Papildināt Noteikumus ar jaunu 11.10¹.apakšpunktu:
„11.10¹. inženierkomunikāciju avāriju dēļ radīta apledojuma likvidēšana, gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošana ar tipveida barjerām un ceļa zīmēm, kā
arī signāluguņu uzstādīšana sliktas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšana gar
virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 metrus platā aizsargjoslā no
tiem, inženierkomunikāciju aku vāku notīrīšana no sniega”.
1.2.
Papildināt Noteikumus ar jaunu 11¹.punktu:
„11¹. Transportlīdzekļu īpašnieki vai turētāji, novietojot transportlīdzekļus stāvēšanai uz ielām
vai pagalmos ilgāk par trīs diennaktīm, nodrošina sniega attīrīšanu no teritorijas ap
transportlīdzekli tādā mērā, lai netiktu traucēta gājēju un transporta satiksme, kā arī
ielu un piebraucamo ceļu kopšana ar mehāniskajiem līdzekļiem.”
2. Noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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Ādažu novada domes 2015.gada 27.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.8/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada
22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un
būvju uzturēšanu”
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Likuma„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka,
ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās
teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību.

2. Īss projekta satura izklāsts

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu.
2.2. Saistošo noteikumu mērķis – noteikt papildus regulējumu
attiecībā uz pašvaldības teritorijā esošo inženierkomunikāciju un ielu
uzturēšanu un kopšanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

3.1. Tiešas ietekmes nav.

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 teritorijā esošo nekustamo
īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji, transporta līdzekļu īpašnieki
vai turētāji.
4.2. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas,
drošas un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un uzturēšanu novada
administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

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

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2015.gada 27.janvāra
sēdē (protokols Nr.1 §30)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažos, Ādažu novadā
2015.gada 27.janvārī

Nr.9/2015
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”.
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ādažu novada pašvaldības (turpmāk – dome)
2015.gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu apmēru un aizņēmumu
apmēru (turpmāk – budžets), kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
2. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam šādās pozīcijās un apmēros:
2.1.
finanšu līdzekļu atlikums:
2.1.1. pamatbudžetā 2015.gada 1.janvārī - EUR 3’538’045
2.1.2. speciālajā budžetā - valsts autoceļu fonda programmas piešķirto līdzekļu atlikums
EUR 33’462, dabas resursu nodokļa atlikums EUR 109’978 un ziedojumu
kontā - EUR 1’298;
2.2.
pamatbudžets (1.pielikums):
2.2.1. ieņēmumi - EUR 12’049’003;
2.2.2. izdevumi - EUR 14’314’025;
2.2.3. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa
Valsts kases kredītiem - EUR 866’623;
2.3.
speciālais budžets (2.pielikums):
2.3.1. ieņēmumos - valsts autoceļu fonda programmas
piešķirto līdzekļu apjoms - EUR 177’360,
2.3.2. izdevumos- valsts autoceļu fonda programmas piešķirto
līdzekļu apjoms - EUR 210’822,
2.3.3. ieņēmumos - dabas resursu nodoklis - EUR 45’388,
2.3.4. izdevumos - dabas resursu nodoklis - EUR 155’366,
2.3.5. ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumos - EUR 1’000;
2.3.6. ziedojumu un dāvinājumu izdevumos - EUR 2’298.
3. Paskaidrojuma raksts par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam ir iekļauts 3.pielikumā.
4. Pašvaldības aizņēmumu pārskats 2015.gadā ir iekļauts 4.pielikumā.
5. Domes Finanšu komitejai ir tiesības lemt par pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem
gadījumiem 2015.gada budžeta rezerves fonda ietvaros, nepārsniedzot rezervēto līdzekļu apjomu.
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6. Domes Grāmatvedības daļa 2015.gadā nodrošina kredītu pamatsummas un kredītu procentu
samaksu noteiktajos termiņos un apmēros, saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un
kredītsaistībām.
7. Pašvaldības budžeta izpildītāji (iestāžu un struktūrvienību vadītāji) ir atbildīgi par to, lai izdevumi
nepārsniegtu attiecīgajiem pasākumiem apstiprinātos budžeta izdevumus.
8. Finanšu stabilizācijas procesa laikā pašvaldības budžeta 2015.gadam grozījumu priekšlikumi ir
jāsaskaņo ar finanšu stabilizācijas procesa uzraugu, pirms to izskatīšanas Finanšu komitejā vai domē.
9. Pašvaldības aizņēmuma apjoms katra projekta finansēšanai tiek apstiprināts ar domes lēmumu.
10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks

1.pielikums
2015.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015

Ādažu novada domes pamatbudžets 2015.gadam
N.p.k.

Sadaļa

IEŅĒMUMU DAĻA
1.-5.
Nodokļu ieņēmumi
1.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
1.1.
iepriekšējā gada
1.2.
pārskata gada
2.
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
2.1.
pārskata gada
2.2.
iepriekšējo gadu parādi
3.
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
3.1.
pārskata gada
3.2.
iepriekšējo gadu parādi
4.
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem un inženierbūvēm
4.1.
pārskata gada
4.2.
iepriekšējo gadu parādi
5.
Azartspēļu nodoklis
6.
Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas
6.1.
valsts nodevas, t.sk.:
		6.1.1.
- par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesā
		6.1.2.
t.sk. - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu
6.1.3.
t.sk. - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
6.2.
pašvaldību nodevas, t.sk.:
		6.2.1.
- par domes izstrādāto oficiālo dokumentu saņemšanu
		6.2.2.
t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās
Ādažu Vēstis • informatīvais pielikums • 2015. gada 15. februāris

27.01.2015.

9 183 129
7 667 959
76 117
7 591 842
1 033 843
927 636
106 207
297 754
271 399
26 355
170 573
143 695
26 878
13 000
19 200
3 300
1 300
1 500
500
15 900
1 300
5 200
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N.p.k.

Sadaļa

IEŅĒMUMU DAĻA
		6.2.3.
t.sk. - par dzīvnieku turēšanu
		6.2.4.
t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās vietās
		6.2.5.
t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu
		6.2.6.
t.sk. - pārējās nodevas
7.
Naudas sodi un sankcijas
7.1.
Naudas sodi un sankcijas
7.2.
Sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas pārkāpumiem
8.
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
9.
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošana
10.
Valsts budžeta transferti
10.1.
dotācija mākslas skolas algām
10.2.
dotācija sporta skolai
10.3.
dotācija skolēnu ēdināšanai
10.4.
dotācija mācību grāmatām
10.5.
dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.:
		10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība
		10.5.2. t.sk.- skolotāju algām
		 10.5.3. t.sk.- interešu izglītība
10.6.
dotācija Izglītības Sadarbības Programmai "Comenius"
10.7.
dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai
10.8.
dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai
10.9.
pārējās dotācijas
10.10.
ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.:
		10.10.1. t.sk.- Norvēģu finanšu instruments
		10.10.2. t.sk.- dotācija nodarbinātības pasākumiem
		10.10.3. t.sk.- LEADER
		10.10.4. t.sk.- Plūdu risku projekts
11.
Pašvaldību budžeta transferti
11.1.
no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai
12.
Budžeta iestāžu ieņēmumi
12.1.
maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.:
		12.1.1. t.sk.- mācību maksa (PII)
		12.1.2. t.sk.- ieņēmumi no vecāku maksām
		12.1.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
12.2.
ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.:
		12.2.1. - ieņēmumi par telpu nomu
		12.2.2. t.sk.- ieņēmumi par zemes nomu
		12.2.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par nomu un īri
12.3.
budžeta iestāžu maksas pakalpojumi
12.4.
pārējie ieņēmumi
KOPĀ IEŅĒMUMI:
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27.01.2015.

250
4 000
5 000
150
55 000
20 000
35 000
500
0
2 253 174
309 180
63 818
99 097
21 556
1 571 724
194 520
1 303 848
73 356
0
5 491
60 000
0
122 308
8 629
1 826
14 853
97 000
150 000
150 000
388 000
26 000
10 000
1 000
15 000
62 000
55 000
7 000
0
250 000
50 000
12 049 003
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N.p.k.

Sadaļa

IEŅĒMUMU DAĻA
13.
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
13.1.
iezīmētiem mērķiem
13.2.
brīvie līdzekļi
14.
Valsts Kases kredīti
14.1.
projektiem
14.1.1.
- projekts (ūdenssaimniecība)
PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI KOPĀ:

N.p.k.

Sadaļa

IZDEVUMU DAĻA
1.
Vispārējie valdības dienesti
1.1.
pārvalde
1.2.
deputāti
1.3.
administratīvā komisija
1.4.
iepirkumu komisija
1.5.
vēlēšanu komisija
1.6.
lauksaimniecības zemes darījumu komisija
1.7.
pārējās komisijas
1.8.
aizņēmumu procentu maksājumi
1.9.
iemaksas PFIF
2.
Pārējie vispārēja rakstura transferti
3.
Sabiedriskā kārtība un drošība
4.
Sabiedriskās attiecības, laikraksts
5.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
5.1.
Būvvalde
5.2.
Attīstības un informācijas daļa
		5.2.1.
nodaļa
		5.2.2.
Lauku atbalsta dienests
		5.2.3.
Būvniecība (gājēju celiņš un apgaismojums) Gaujas ielas posmam
		5.2.4.
Līgo laukuma labiekārtošana
		5.2.5.
Plūdu risku projekts
		5.2.6.
Tirgus laukuma rekonstrukcija
		5.2.7.
Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta izstrāde
5.3.
Objektu apsaimniekošana un uzturēšana
6.
Atpūta, kultūra un reliģija
6.1.
Kultūras centrs
6.2.
Bibliotēka
6.3.
Sporta daļa
6.4.
Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts
6.5.
Muzejs
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27.01.2015.

3 538 045
194 978
3 343 067
0
0
0
15 587 048

27.01.2015.

1 912 048
708 970
126 570
52 995
28 030
1 600
9 454
9 454
150 913
824 062
250 000
362 720
74 585
3 370 807
213 895
1 334 834
371 140
0
500 000
0
234 594
150 000
78 500
1 822 678
978 966
407 695
72 465
434 730
2 846
61 230
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N.p.k.

Sadaļa

27.01.2015.

IZDEVUMU DAĻA
7.
Sociālā aizsardzība
7.1.
Sociālais dienests
7.2.
Stipendiāti / bezdarbnieki
7.3.
Bāriņtiesa
8.
Izglītība
8.1.
Norēķini ar pašv. budžetiem par izgl. iestāžu pakalp.
8.2.
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde
8.3.
Kadagas PII
		8.3.1.
t.sk.: - Līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai
8.4.
Privātās izglītības iestādes
8.5.
Ādažu vidusskola
		8.5.1.
t.sk.: - Bērnu dziesmu un deju svētki
8.6.
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
8.7.
Sporta skola
8.8.
Pierīgas izglītības un sporta pārvalde
9.
Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā
9.1.
SIA "Ādažu ūdens"
9.2.
SIA "Garkalnes ūdens"
KOPĀ IZDEVUMI:
10.

Kredītu pamatsummas atmaksa
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām:

518 435
474 955
5 500
37 980
6 846 464
240 800
1 332 785
845 085
127 682
772 751
2 568 390
10 000
818 000
253 900
14 753
0
0
0
14 314 025
866 623
15 180 648
406 400

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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2.pielikums
2015.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015

Ādažu novada domes speciālais budžets 2015.gadam
1. Noteikt valsts autoceļu fonda programmas piešķirto līdzekļu ieņēmumus un izlietojumu vidējam
termiņam (2015. - 2017.gadam):

Konta atlikums gada sākumā
Ieņēmumi
Izdevumi
Konta atlikums gada beigās

27.01.2015. EUR 01.01.2016. EUR 01.01.2017. EUR
33 462
177 360
177 360
177 360
210 822
177 360
177 360
-

2. Noteikt speciālā budžeta sadaļas - dabas resursu nodoklis ieņēmumus un izlietojumu:
2.1.
līdzekļu atlikums 2015.gada 1.janvārī - EUR 109’978
2.2.
ieņēmumi 			- EUR 45’388
2.3.
izdevumi 			- EUR 155’366
3. Noteikt ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumus un izdevumus:
3.1.
līdzekļu atlikums 2015.gada 1.janvārī - EUR 1’298
3.2.
ieņēmumi 			- EUR 1’000
3.3.
izdevumi 			- EUR 2’298
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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3.pielikums
2015.gada 27.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015

Paskaidrojuma raksts un Ādažu novada domes priekšsēdētāja
ziņojums par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam
Pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, kas ir svarīgākais instruments pašvaldības
autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī
teritorijas ilgtermiņa attīstībai. Ādažu novada pašvaldības budžets 2015.gadam sastāv no pamatbudžeta
un speciālā budžeta, ko veido attiecīgas ieņēmumu un izdevumu daļas. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu
nozaru intereses un centusies sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai nodrošinātu uzlabojumus
sabiedrībai svarīgās jomās.
Par budžeta prioritārajām jomām 2015.gadā ir noteikta sabiedriskās infrastruktūras uzlabošana, kā arī
spēja nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā.
Skaitliskā informācija par budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un budžeta klasifikācijai ir norādīta Ādažu
novada domes saistošo noteikumu „Ādažu novada pašvaldības budžetu 2015.gadam” 1. un 2.pielikumā.

Ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 12’049’003 kopsummā un tos veido nodokļu ieņēmumi, nenodokļu
ieņēmumi (no uzņēmējdarbības, nodevām, sodiem un sankcijām), pārējie nenodokļu ieņēmumi (no
pašvaldības īpašuma iznomāšanas, pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas), ieņēmumi no
iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, kā arī transferti (mērķdotācijas, kas tiek
saņemtas no atsevišķām ministrijām un pašvaldībām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai,
kā arī ES fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem).
Pašvaldības pamatbudžeta kontu atlikums uz 2015.gada 1.janvāri bija EUR 3’538’045.
Ieņēmumi - 2015. gada plāns

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) prognoze ir EUR 7’667’959 un 2015.gada prognoze ir par EUR 402’782
vairāk, nekā 2014.gadā faktiski saņemts.
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) prognoze par zemi - EUR 1’033’843, par ēkām – EUR 297’754, par
mājokļiem un inženierbūvēm – EUR 170’573.
Azartspēļu nodokļa ieņēmumi plānoti EUR 13’000 apmērā.
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Valsts mērķdotācijas pedagogu un treneru darba samaksai, skolēnu ēdināšanai, mācību līdzekļu iegādei un
sociālo asistentu pakalpojumu nodrošināšanai ir plānotas EUR 2’130’866 apmērā. Savukārt ES struktūrfondu
finansēto projektu īstenošanai 2015.gadā ieņēmumu daļā ir plānoti EUR 122’308.
Pašvaldību maksājumiem par izglītības pakalpojumiem plānots EUR 150’000.
Nenodokļu ieņēmumus EUR 74’700 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus EUR 388’000 apmērā veido vecāku maksas par bērnu
uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, Ādažu Mākslas un mūzikas skolā, Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolā, ieņēmumi par telpu un zemes nomu, u.c.

Izdevumi

Budžeta izdevumi plānoti EUR 14’314’025 apmērā (neieskaitot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas
atmaksas).
Izdevumi - 2015.gada plāns

Vispārējie valdības dienesti
Izdevumi plānoti EUR 1’912’048 apmērā un tie paredzēti pašvaldības darbības nodrošināšanai, finanšu
vadībai un klientu apkalpošanai, t.sk.:
•
•
•
•
•

domes pārvaldei EUR 708’970;
iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā EUR 824’062;
aizņēmumu procentu maksājumi Valsts kasei EUR 150’913;
deputātu atlīdzībai EUR 126’570;
komisiju darba atalgojumam EUR 101’533.

Neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) EUR 250’000.
Sabiedriskās attiecības
Atsevišķi ir izdalīti izdevumi sabiedrisko attiecību veidošanai, iedzīvotāju informēšanai un laikraksta
publicēšanai, kā arī domes reprezentatīvajiem izdevumiem, kas kopā veido EUR 74’585.
Sabiedriskā kārtība un drošība
Izdevumi plānoti EUR 362’720 apmērā Ādažu pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai, uzturot vienu
patruļas grupu 24 stundu darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņemšanu no iedzīvotājiem
un izbraukumus uz pārkāpumu vietu. Policijas darba nodrošināšanai paredzēta 1 specializētās automašīnas
iegāde, paredzot tam EUR 28’500. EUR 26’225 paredzēti novada videonovērošanas sistēmas 2.kārtas
izveidei (Krastupes un Ūbeļu ielas rajonā, Ādažos).
Ādažu Vēstis • informatīvais pielikums • 2015. gada 15. februāris
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Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Izdevumi plānoti EUR 3’370’807 apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•

EUR 500’000 - gājēju celiņa un apgaismojuma būvniecībai Gaujas ielas posmā Ādažu
vidusskola–Dadzīšu iela)
EUR 234’594 – Ādažu aizsargdambja rekonstrukcijas pabeigšanai;
EUR 150’000 – Ādažu ciema tirdzniecības laukuma rekonstrukcijai;
EUR 78’500 – Gaujas ielas sākumposma rekonstrukcijas projekta izstrādei;
EUR 1’822’678 – pašvaldības teritorijas un objektu apsaimniekošanai, t.sk., EUR 196’000 – grants
ceļu seguma atjaunošanai, EUR 97’865 - caurteku remontiem, EUR 40’000 – Garciema ceļa grāvja
atjaunošanai (2,5 km).

Speciālais budžets
Pašvaldības ceļu uzturēšanai 2015.gadā no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts finansējums EUR 210’822
apmērā.
Atpūta, kultūra, sports un reliģija
Izdevumi plānoti EUR 978’966 apmērā, t.sk.:
•
•
•

Ādažu Kultūras centram - EUR 407’695, no kuriem EUR 92’530 paredzēti novada svētku un
tradicionālo pasākumu organizēšanai;
sportam - EUR 434’730, no kuriem EUR 24’356 paredzēti sporta pasākumu rīkošanai, EUR 14’200
– atbalstam sporta organizācijām, EUR 37’029 – apgaismojuma ierīkošanai Ādažu vidusskolas
stadionam;
Muzejam un mākslas galerijai – EUR 61’230 un Ādažu novada bibliotēkai – EUR 72’465.

Izglītība
Izdevumi plānoti EUR 6’846’464 apmērā, t.sk.:
•
•
•
•
•
•
•

Ādažu PII - EUR 1’332’785, t.sk., EUR 252’000 multifunkcionālas zāles būvniecībai un EUR 107’417
remontiem;
Kadagas PII „Mežavēji” - EUR 845’085, t.sk., EUR 127’682 līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai par
ēkas būvniecībā ieguldītajiem finanšu līdzekļiem un EUR 65’329 remontiem;
Ādažu vidusskolai - EUR 2’568’390, t.sk., EUR 1’377’204  mērķdotācija pedagogu darba samaksai,
EUR 144’500 remontiem, EUR 74’145 datortehnikas un tehnisko līdzekļu iegādei, EUR 73’600
autotransporta pakalpojumiem, EUR 31’950 mācību līdzekļu iegādei;
Ādažu Mākslas un mūzikas skolai - EUR 818’000, t.sk., EUR 321’229 mērķdotācija pedagogu darba
samaksai un EUR 40’550 mācību līdzekļiem;
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolai - EUR 253’900, t.sk., EUR 63’818 mērķdotācija pedagogu
darba samaksai;
EUR 240’800 citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem, jo bērni no Ādažu novada apmeklē
izglītības iestādes citos novados;
EUR 772’751 paredzēti bērnu uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Sociālā aizsardzība
Sociālā dienesta budžets plānots EUR 518 435, t.sk., dažādu veidu pabalstiem paredzēti EUR 257’030,
mērķdotācija asistentu pakalpojumiem EUR 60’000 un Ādažu novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai
EUR 37’980.
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Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Turpmākajos divos gados tiks būtiski palielināti ieguldījumi pašvaldības infrastruktūras uzlabošanai (Gaujas
ielas sākumposma izbūvei un tirdzniecības laukuma rekonstrukcijai), publiskās teritorijas labiekārtošanai
un apzaļumošanai, kā arī jaunas vispārējās izglītības iestādes projektēšanai un būvniecībai.
Tiks pabeigta novada videonovērošanas sistēmas izveidošana.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi, 2015.gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu
pamatsummas EUR 866’623 apmērā (4.pielikums).
Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks
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Pasta ielas renovācija

Ādažu PII renovācija

SIA “Ādažu slimnīca” pamatkapitāla
palielināšana

5

6

7

17.06.2008. 20.04.2018.

26.04.2008. 20.04.2018.

08.05.2007. 20.03.2017.

08.05.2007. 20.03.2017.

10

9

Kohēzijas projekts

Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 1.p.

1.kārtas 3.posms

Stabilizācijas aizdevums -

1.kārtas 2.posms

1.kārtas 1.posms

7/6/2012

9/22/2011
3/25/2032

20.12.2031.

11.04.2011. 4/20/2036

Kadagas PII būvniecība

4

14.11.2006. 20.11.2016.

8.2. Stabilizācijas aizdevums -

Sporta centra un peldbaseina izbūve

3

14.11.2006. 20.11.2016.

28.12.2010. 28.12.2015

Gaujas ielas posma rekonstrukcija

2

Līguma
termiņš

23.01.2006. 20.01.2016.

Līguma
dat.

8.1. Stabilizācijas aizdevums -

Sporta centra un peldbaseina izbūve

1

Aizdevuma mērķis

871,076

6,628,760

2,099,989

969,085

213,431

640,292

711,436

1,422,872

498,005

426,862

853,723

Līgumsumma
EUR

856,768

6,355,568

2,082,913

277,501

58,429

205,456

174,090

141,796

99,601

85,372

129,345

Atlikusī
pamatsumma EUR uz
31/12/2014

Aizdevumu pamatsummu un procentu atmaksa faktiskajiem un plānotajiem aizņēmumiem.

25,862
42,686
378
49,801
441
63,016
876
77,370
1,075
58,696
851

242

%

0
33,280
78,388
%

11,330

pamats. 28,457

%

pamats. 73,989

%

7,544

28,457

52,999

392,599

22,022

85,372

%

pamats. 17,074

4,940

0

pamats. 277,501

1,139

16,687

pamats. 16,687

4,004

pamats. 58,696
%

3,327

pamats. 77,370
%

2,710

pamats. 63,016
%

1,891

pamats. 49,801
%

1,620

pamats. 42,686
%

2,363

31

Kopā
2016.
gadā

pamats. 103,483

Kopā
2015.
gadā

%

Veids
0

7,106

53,324

48,266

392,599

17,812

93,177

0

0

317

16,687

1,112

58,696

114

19,350

93

15,764

0

0

0

0

0

Kopā
2017.
gadā
0

6,404

53,324

43,417

392,599

11,903

93,177

0

0

59

8,368

208

29,368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopā
2018.
gadā

Kopā
2019.
gadā

5,693

53,324

38,568

392,599

4,501

93,177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ādažu novada pašvaldības aizņēmumu pārskats 2015.gadā

0

5,002

53,324

34,078

392,599

4,189

93,177

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kopā
2020.
gadā

55,019

586,558

374,853

4,318,584

198,783

1,607,759

No 2021. 2032.

4.pielikums
2015.gada 27.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015
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Stabilizācijas aizdevums - 2.k. 2.p.

Kopā aizņēmumi:

Kohēzijas projekts II kārta

2

1

Līguma
termiņš

4/22/2013

x

4/20/2013

11/26/2013 11/25/2023

Līguma
dat.

156,516

520,922

Līgumsumma
EUR

finanšu izlīdzināšanas fondā saimnieciskajā gadā

8,971,767

Kopā
2015.
gadā

0

%

12.8%

898,428
0

89,889

Kopā: 1,145,218 988,317

Galvojum:

Aizsardzības 127,682
ministrija:

Procenti: 150,913

11.0%

1,145,218 988,317

0

pamats. 0

%

3,430

57,882

Kopā
2016.
gadā

1,017,536 988,317

5,921

pamats. 127,682

%

pamats. 57,863

Veids

Pamatsumma VK: 866,623

519,203

10,928,685

520,922

Atlikusī
pamatsumma EUR uz
31/12/2014

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību

Saistību apmērs % no pamatbudžeta
ieņēmumiem

Kopā saistības

Galvojums SIA “Ādažu ūdens”

(Aizsardzības ministrija)

Saistību segšana

Citas ilgtermiņa saistības.

11

Aizdevuma mērķis

785,055

0

77,576

707,479

8.8%

785,055

785,055

2,756

57,882

Kopā
2017.
gadā

647,153

0

50,171

596,982

7.2%

647,153

647,153

1,409

57,882

Kopā
2019.
gadā

641,198

0

44,216

596,982

7.1%

641,198

641,198

947

57,882

Kopā
2020.
gadā

7,319,467

0

632,917

6,686,550

7,319,467

7,319,467

4,261

173,649

No 2021. 2032.

Domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks

698,791

0

64,073

634,718

7.8%

698,791

698,791

2,082

57,882

Kopā
2018.
gadā
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