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APSTIPRINĀTI  
ar Ādažu novada domes 26.08.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.20)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2014.gada 26.augustā
Nr.16

Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 
Ādažu Mākslas un mūzikas skolā

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.¹ daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā veicams Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk Ādažu MMS) 

audzēkņu vecāku līdzfinansējums - mācību maksa – profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas prog-
rammu realizācijai.

2. Ādažu MMS audzēkņu vecāku skolas uzturēšanas līdzfinansējums (turpmāk tekstā vecāku līdzfinansē-
jums) veido daļu no skolas budžeta. 

3. Vecāku līdzfinansējumus Ādažu MMS tiek noteikts un var tikt mainīts ar atsevišķu dibinātāju lēmumu.
4. Vecāku līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, audzēkņu un 

pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursos, koncertos, festivālos, u.tml. pasākumos), audzēk-
ņu rezultatīvās darbības pamudinājumam.   

5. Ādažu MMS direktors ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem par vecāku līdzfinansējumu slēdz rakstvei-
da līgumu. 

6. Pašvaldība ar lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus skolā.

II. Līdzfinansējuma – mācību maksas noteikšanas kārtība un apmērs
7. Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts mācību laikā par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 1. septem-

bra līdz 31. maijam. 
8. Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts:

8.1.1.  Ja skolā mācās 1 audzēknis no ģimenes:
8.1.1.1. par mācībām vienā izglītības programmā vecāku līdzfinansējums EUR  14,23 mēnesī; 
8.1.1.2. par mācībām divās izglītības programmās EUR 21,34 mēnesī;

8.1.2.  Ja skolā mācās 2 audzēkņi no ģimenes:
8.1.2.1.  par mācībām vienā izglītības programmā katram bērnam EUR 10,67 mēnesī;
8.1.2.2. par viena bērna mācībām divās programmās EUR 21,34, par otra bērna mācībām vie-

nā programmā EUR 7,11 mēnesī;
  8.1.2.3.  par abu bērnu mācībām divās programmās, katram EUR 14,23 mēnesī;

8.1.3.  Ja skolā mācās 3 audzēkņi no ģimenes neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita par katru 
bērnu EUR 9,25 mēnesī;

8.1.4. Ja skolā mācās 4 audzēkņi no ģimenes neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita par katru 
bērnu EUR 7,11 mēnesī;

8.1.5. Ja skolā mācās 5 audzēkņi no ģimenes neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita par katru   
 bērnu EUR 5,69 mēnesī.

9. Vecāku līdzfinansējums jāmaksā par iepriekšējo mēnesi ar pārskaitījumu Ādažu MMS norēķinu kontā, 
norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, rēķina Nr., ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 20.datumam, pamatojo-
ties uz dibinātāja izrakstītu rēķinu.      
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10. Audzēkņi, kuri attaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējuši Ādažu MMS trīs nedēļas un vairāk, par šo laika 
periodu var tikt atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma ar direktora rīkojumu, uzrādot attaisnojošus doku-
mentus.

11. Audzēkņiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Ādažu MMS skolu, vecāku līdzfinansējums ne-
tiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības Ādažu MMS, līdzfinansējums netiek atmaksāts.

III. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība
12.  No vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti Ādažu MMS pedagogu bērni.
13.  No vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti Ādažu MMS absolventi, kuri izlēmuši turpināt izglītību vidējā 

profesionālajā izglītībā un apgūst papildus izglītības programmu specialitātē.
14. No vecāku līdzfinansējuma ar pedagoģiskās padomes lēmumu 50% vai 100% apmērā var tikt atbrīvoti 

audzēkņi, kuri iepriekšējā semestra laikā uzrādījuši izcilas un teicamas sekmes saskaņā ar Audzēkņu 
mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.

15. No vecāku līdzfinansējuma 100% apmērā tiek atbrīvoti audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās 
ģimenes statuss, iesniedzot atbilstošus dokumentus.

16. Vecāku līdzfinansējums 50% apmērā tiek samazināts audzēkņiem,  kuru ģimenei ir piešķirts maznodro-
šinātās ģimenes  statuss, iesniedzot atbilstošus dokumentus.

17. Atbrīvojumi/atvieglojumi no vecāku līdzfinansējuma stājās spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši ap-
liecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kuru pamata var saņemt atbrīvojumu/atvieglojumu un 
iesniegumu skolas vadībai. Lēmumu par atbrīvojuma/ atvieglojuma piešķiršanu pieņem skolas direk-
tors.

 Atbrīvojumi vai atvieglojumi tiek piešķirti par laika periodu, kamēr pastāv 15.un 16. punktā noteiktie 
atbrīvojumu/atvieglojumu piešķiršanas priekšnosacījumi.       

IV. Citi jautājumi
18. Par audzēkņu apmeklētību un uzskaiti atbild un informāciju sniedz kursa audzinātāji un specialitāšu 

skolotāji Ādažu MMS direktoram.
19. Ja par Ādažu MMS audzēkni vecāku līdzfinansējums neattaisnoti nav maksāts vairāk nekā trīs mēnešus, 

audzēknis tiek atskaitīts no Ādažu MMS.
20. Ar šajos noteikumos noteikto kārtību tiek iepazīstināti Ādažu MMS pedagogi, audzēkņi un viņu vecāki 

(aizbildņi), audzēknim iestājoties Ādažu MMS, kā arī esošie Ādažu MMS audzēkņi.
21. Visus jautājumus, kas saistīti ar vecāku līdzfinansējumu, skolas vadība un pedagogi drīkst kārtot tikai ar 

audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem. 
22. Šo noteikumu ievērošanas un vecāku līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina 

Ādažu MMS direktors.
23. Par vecāku līdzfinansējumu izlietojumu Ādažu MMS direktors atskaitās skolas padomei un Ādažu nova-

da domei ne retāk kā reizi mācību gada laikā.       
24. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 
25.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2009.gada 25.augusta apstiprinā-

tais nolikums par vecāku līdzfinansējuma izglītības programmu realizēšanā kārtība.  

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.16  

„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu  
Ādažu  Mākslas un mūzikas skolā”

PASkAIdRojuMA RAkSTA 
SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀCIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts un 
43.panta trešā daļa, Izglītības  likuma 12. panta 2.² daļa.
Ādažu Mākslas un mūzikas skola (Ādažu MMS) darbību nosaka un 
regulē Ādažu novada domes 2012.gada 28.augusta apstiprināts 
Ādažu MMS nolikums. 

2.  Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu, turpmāk Noteikumu, projekta mērķis ir 
noteikt un regulēt Ādažu MMS audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 
profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijai.   

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Noteikumos noteiktā maksa papildinās pašvaldības budžetu.

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes  izglītības jomu.  
Privātpersonas Noteikumu piemērošanā var griezties Ādažu MMS.

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta 
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē  un  publicēšanas  
pašvaldības  mājas  lapā internetā www.adazi.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti 
saistošajos noteikumos. Sabiedrības līdzdalības veids - informācijas 
publicēšana pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI  
ar Ādažu novada domes  26.08.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.20) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2014.gada 26.augustā
Nr.17

Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.¹ daļu

1. Vispārīgie jautājumi.
1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā veicams Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk Ādažu 

BJSS) audzēkņu vecāku līdzfinansējums - mācību maksa – profesionālās ievirzes sporta programmu 
realizācijai.

2. Ādažu BJSS audzēkņu vecāku skolas uzturēšanas līdzfinansējums (turpmāk tekstā vecāku līdzfinansē-
jums) veido daļu no skolas budžeta. 

3. Vecāku līdzfinansējumus Ādažu BJSS tiek noteikts un var tikt mainīts ar atsevišķu dibinātāju lēmumu.
4. Vecāku līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, sacensību un 

turnīru organizēšanai, dalībai starptautiskos un valsts turnīros un sacensībās, pedagoga darba algām.      
5. Ādažu BJSS direktors ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem par vecāku līdzfinansējumu slēdz rakstvei-

da līgumu. 
  
2. Līdzfinansējuma – mācību maksas noteikšanas kārtība un apmērs.
6. Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts mācību laikā par deviņiem mēnešiem mācību gadā (atkarībā no 

tā, kuros mēnešos treneris izmanto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).
7. Vecāku līdzfinansējuma apmērs ir EuR 8,54 (astoņi eiro piecdesmit četri centi) mēnesī.
8. Ja Ādažu BJSS audzēknis vienlaicīgi apgūst vairāk kā vienu sporta izglītības programmu, vecāku līdzfi-

nansējums jāmaksā par vienu programmu.
9. Ja audzēknis attaisnoti nav apmeklējis nodarbības, kas tiek apstiprināts ar ārsta izziņu vai citas kompe-

tentas iestādes izziņu, un kavējuma periods ir ilgāks par divām nedēļām mēnesī, tad par attiecīgo laika 
periodu vecāku līdzfinansējums nav jāmaksā, ja mazāks par divām nedēļām, tad vecāku līdzfinansē-
jums tiek aprēķināts 50% apmērā.

10. Audzēkņiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Ādažu BJSS, vecāku līdzfinmansējums netiek 
pārrēķināts.  

11. Vecāku līdzfinansējums jāmaksā par iepriekšējo mēnesi ar pārskaitījumu Ādažu novada domes norē-
ķinu kontā vai Ādažu sporta centra kasē, norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, rēķina Nr., ne vēlāk kā līdz 
kārtējā mēnesša 20.datumam, pamatojoties uz dibinātāja izrakstītu rēķinu.      

12. Vecāku līdzfinansējumu drīkst iemaksāt avansā par periodu no 1 līdz 9 mēnešiem. Ja audzēknis tiek 
atskaitīts no Ādažu BJSS, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem.

 
    3. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība.
13. Ādažu BJSS pedagoģiskā padome var lemt par atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma, pamatojoties 

uz Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajiem izlašu dalībnieku sarakstiem attiecīgajam mācību 
gadam vai par augstiem sasniegumiem iepriekšējā mācību pusgadā. 
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14. No no vecāku līdzfinansējuma 100% apmērā tiek atbrīvoti: 
14.1.  bāreņi un audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās personas statuss, iesniedzot atbilstošus 

dokumentus;
14.2. sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu audzēkņi. 

15. Samazināts vecāku līdzfinansējums:
15.1. Maznodrošinātas ģimenes bērniem 50% apmērā, iesniedzot atbilstošus dokumentus;
15.2. Ģimenes, kurām Ādažu BJSS darbojas divi vai vairāk bērni, piemērojami maksājumu atvieglo-

jumi – vecāku līdzfinansējums  tiek noteikts par vienu no bērniem vienā sporta skolas nodaļā.
16. Atbrīvojumi/atvieglojumi no vecāku līdzfinansējuma stājās spēkā ar mēnesi, kurā vecāki iesnieguši ap-

liecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kuru pamata var saņemt atbrīvojumu/atvieglojumu un 
iesniegumu skolas vadībai. Lēmumu par atbrīvojuma/ atvieglojuma piešķiršanu pieņem skolas direk-
tors. 

 Atbrīvojumi vai atvieglojumi tiek piešķirti par laika periodu, kamēr pastāv 14.un 15. punktā noteiktie 
atbrīvojumu/atvieglojumu piešķiršanas priekšnosacījumi.       

17. Citos gadījumos par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, pamatojoties uz Ādažu BJSS koleģiālās insti-
tūcijas (pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un direktora rīkojumu, audzēkņa vecākus var atbrīvot no 
vecāku līdzfinansējuma  50% vai 100% apmērā.

5. Citi jautājumi.
18. Par audzēkņu apmeklētību un uzskaiti atbild un sniedz informāciju sporta veida treneris Ādažu BJSS 

direktoram.
19. Ja Ādažu BJSS audzēknis neattaisnoti nav maksājis vairāk nekā trīs mēnešus, tiek atskaitīts no mācību 

– treniņu grupas.
20. Ar šajos noteikumos noteikto kārtību tiek iepazīstināti Ādažu BJSS pedagogi – treneri, audzēkņi un 

viņu vecāki (aizbildņi), audzēknim iestājoties Ādažu BJSS, kā arī esošie Ādažu BJSS audzēkņi.
22. Visus jautājumus, kas saistīti ar vecāku līdzfinansējumu, skolas vadība un pedagogi drīkst kārtot tikai ar 

audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem. 

23. Šo noteikumu ievērošanas un vecāku līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina 
Ādažu BJSS direktors.

24. Par vecāku līdzfinansējumu izlietojumu Ādažu BJSS direktors atskaitās skolas padomei un Ādažu nova-
da domei ne retāk kā reizi mācību gada laikā.       

25. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 
26.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2010.gada 26.janvārī apstiprinātais 

nolikums par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Pierīgas bērnu un jaunatnes sporta skolā.  

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.17  

„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu  Bērnu un 
jaunatnes sporta skolā”

PASkAIdRojuMA RAkSTA 
SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀCIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts un 
43.panta trešā daļa, Izglītības  likuma 12. panta 2.² daļa.
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (Ādažu BJSS)darbību 
nosaka un regulē Ādažu novada domes 2014.gada 22.jūlijā 
apstiprināts Ādažu BJSS nolikums. 

2.  Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu, turpmāk Noteikumu, projekta  mērķis ir 
noteikt un regulēt Ādažu BJSS audzēkņu vecāku līdzfinansējumu 
profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu realizācijai.   

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Noteikumos noteiktā maksa papildinās pašvaldības budžetu.

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes sporta izglītības jomu.  
Privātpersonas Noteikumu piemērošanā var griezties Ādažu BJSS.

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Pēc Noteikumu projekta  un   tam pievienotā paskaidrojuma raksta 
izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē  un  publicēšanas  
pašvaldības  mājas  lapā internetā www.adazi.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu 
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, tie iekļauti 
saistošajos noteikumos. Sabiedrības līdzdalības veids - informācijas 
publicēšana pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto 
priekšlikumu izvērtēšana.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs  M.Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes  2014.gada 26.augusta sēdes lēmumu (protokols Nr.20 §21) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2014. gada 26.augustā 
Nr. 19

Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 27. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 22 „ Saistošie noteikumi par Ādažu 

novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 
citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā” 

  Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma  6.panta sesto daļu un 
26.panta trešo daļu

Izdarīt Ādažu novada domes 2010.gada 27.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 22 “Saistošie noteikumi par 
Ādažu novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās informācijas aprites 
kārtību Ādažu novadā„ (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:

1. Izteikt  Noteikumu 1. pielikumu šādā redakcijā: 

1. pielikums
Pakalpojumu izcenojumi Ādažu novadā

Pakalpojumu izcenojumi pielietojami pildot līgumsaistības ar pašvaldību par līguma “Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas uzturēšanu un izmantošanu pašvaldības vajadzībām”, saistību izpildi, un 
piemērojami apkalpojot mērniecības darbos sertificētās personas, arhitektus, teritorijas plānotājus un citas 
personas.

N.P.k. PAkALPojuMS
IzCENojuMI 

bEz PVN 
(EuRo)

1. Augstas detalizācijas (M1:500) topogrāfiskās informācijas izsnieg-
šana (tai skaitā ielu sarkano līniju), pieņemšana, reģistrēšana, pār-
baude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāze un nosūtī-
šana pašvaldībai     

objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot), viens objekts;   14,00

objekta platība virs 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot), viens objekts;   15,00

objekta platība virs 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts;   21,00

objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha, bet ne vairāk 
kā 130,00 euro* kopā par vienu objektu.

   5,50
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2. Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, 
pārbaude, ievadīšana datu planšetēs, ievadīšana datu bāzē un no-
sūtīšana pašvaldībai   

inženiertīklu pieslēgums līdz 30 m  viens objekts;    5,69

no 30 līdz 300 m, viens objekts;    7,00

virs 300 m, papildus par katriem nākamajiem 100 m, bet ne vairāk kā 
130,00 euro*  kopā par vienu objektu.

   2,00

3. Galveno būvasu ienešana datu bāzē:

viens objekts.    2,50

4. būves novietnes pārbaudes ienešana datu bāzē un nosūtīšana paš-
valdībai 

viens objekts.   5,50

5. detālplānojuma grafiskās daļas vai zemes ierīcības projekta ieva-
dīšana datubāzē

viens objekts (plānojums vai projekts)   7,50

6.   VTP datu bāzes ievadīšana datu bāzē (vietējo tīklu punkti)   0,00

7. Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasū-
tītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu no-
vietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženier-
tīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

platība līdz 1.0 ha (ieskaitot), viens objekts   14,00

virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha    5,50

8. Informācijas izsniegšana (datu planšetes, ielu sarkanās  līnijas, VTP 
u.c.) zemes vienības robežplānu izgatavošanai vai citu mērniecības 
darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu izcenojumos, viens 
objekts (viena zemes vienība):

viena zemes vienība.  1,40

9. Aizsargjoslu datu bāzes uzturēšana  0,00

 * - bez pievienotās vērtības nodokļa

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19 
Grozījums Ādažu novada domes 2010.gada 27. jūlija 

saistošajos noteikumos Nr. 22 „ Saistošie noteikumi par Ādažu 
novada augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un 

citas ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Ādažu novadā.” 

PASkAIdRojuMA RAkSTA 
SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀCIjA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1 Noteikumi Nr. 22 “Saistošie noteikumi par Ādažu novada  aug-
stas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un citas ģeotelpiskās 
informācijas aprites kārtību Ādažu novadā” (turpmāk - Saistošie no-
teikumi) saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto 
daļu un 26.panta trešo daļu nosaka kārtību, kādā notiek  augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un informācijas par aizsar-
gjoslām  pieņemšana, pārbaude, uzkrāšana un izsniegšana Ādažu 
novadā.  
1.2. Grozījumi saistošajos noteikumi tiek veikti, ņemot vērā, ka ir 
noslēgusies iepirkuma procedūra par topogrāfiskās informācijas 
aprites nodrošināšanu, ka rezultātā mainās pakalpojuma izcenoju-
mi Ādažu novadā.         

2.  Īss projekta satura izklāsts 2. Pieņemot grozījumus saistošajos noteikumos tiks noteikta maksa, 
kādu pakalpojuma sniedzējs – pašvaldības deleģētā persona ir tie-
sīga saņemt no pasūtītāja par informācijas pārbaudi, reģistrēšanu 
datubāzē, sagatavošanu un izsniegšanu no datubāzes.    

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ie-
tekme uz pašvaldības budžetu.

4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4. Nav attiecināms.

5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5. Nav attiecināms. 

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6. Nav attiecināms. 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs  M.Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI  
ar Ādažu novada domes 26.08.2014. sēdes lēmumu  (protokols Nr.20 §24) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2014.gada 26.augustā
Nr.20

„Par grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 25.janvāra 
noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada paš-

valdības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās 
pirmsskolas izglītības iestādēs” 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43. 
panta trešo daļu, Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumu „Kārtība, 

kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” 5. un 10. punktu   

1.  Izdarīt Ādažu novada domes 2011.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Saistošie noteikumi 
par Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei privātās pirmsskolas 
izglītības iestādēs” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu 3.punktu jaunā redakcijā: 

„3. Līdzfinansējuma apmērs par vienu bērnu mēnesī ir vienāds ar vidējiem uzturēšanas izdevu-
miem vienam bērnam Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas 
izglītības programmas īstenošanai attiecīgajā budžeta gadā.”

1.2. Papildināt Noteikumus ar jaunu 3.¹ šādā redakcijā: 

„3.¹ Līdzfinansējuma apmēru katru gadu nosaka saistošajos noteikumos par pašvaldības bu-
džetu vai ar atsevišķu domes lēmumu.”

1.3. Papildināt Noteikumus  ar jaunu 9.¹ punktu šādā redakcijā: 

  „9.¹ Privāto izglītības iestādi apmeklējoša bērna likumīgajam pārstāvim ir tiesības atteikties no 
piedāvājuma bērnam ieņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tikai gadījumā, ja aiz 
bērna rindā ir vēl citi bērni no pusotra gada vecuma, rakstveidā par to paziņojot pašvaldībai viena 
mēneša laikā. Atkārtoti saņemt vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē bērns ir tiesīgs 
nākamajā mācību gadā, Ādažu novada domes 2014.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.11 ”Par 
pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādēs” noteiktajā kārtībā.

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

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.20 „Par 

grozījumiem Ādažu novada domes 2011.gada 25.janvāra 
noteikumos Nr. 2 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības ieguvei 

privātās pirmsskolas izglītības iestādēs”

PASkAIdRojuMA 
RAkSTA SAdAļAS

NoRĀdĀMĀ INfoRMĀCIjA

1.  Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Pastāvošais tiesiskais regulējums: Izglītības likuma 17.panta pirmā un 2.¹ 
daļa, Vispārējās izglītības likuma 21.pants un likuma “Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 4.punkts, saskaņā ar kuriem pašvaldības autonomā 
funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tai skaitā pirmsskolas vecuma 
bērnu no pusotra gada nodrošināšanu ar vietām pirmsskolas izglītības 
iestādēs, nodrošinot vienlīdzīgu pieeju visiem bērniem no pusotra gada 
vecuma, kas apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi. Pašvaldībām, lai tās 
nodrošinātu savu funkciju izpildi, saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu, ir tiesības likumā noteiktos gadījumos izdot saistošos 
noteikumus.
Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi „Kārtība, kādā 
pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas 
izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei”. 

2.  Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošo noteikumu, turpmāk Noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības 
līdzfinansējuma  apmēru par vienu bērnu mēnesī  vienādu ar vidējiem 
uzturēšanas izdevumiem vienam bērnam Ādažu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs un noteikt kārtību kādā bērna likumīgais 
pārstāvis ir tiesīgs atteikties no vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē un tiesīgs atkārtoti saņemt vietu pašvaldības pirmskolas izglītības 
iestādē.   

3.  Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Noteikumiem ir ietekme uz pašvaldības budžetu. Pašvaldības budžetā 
ir paredzēti līdzekļi, lai pašvaldība atbilstoši Izglītības likuma 17.panta 
pirmā un 2.¹ daļai segtu pirmsskolas izglītības programmas nepieciešamas 
izmaksas bērna izglītošanai licencētajā privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē.   

4.  Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā.
Netiešā veidā tas atstāj pozitīvo ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi, jo tas dod 
iespēju bērnu vecākiem ātrāk atgriezties darba tirgū.
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5.  Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Noteikumi attiecas uz pašvaldības teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem 
– vecākiem, kuru bērni apmeklē licencētu privāto pirmsskolas izglītības 
iestādi.   
Privātpersonas Noteikumu piemērošanā var vērsties Ādažu novada domē.   

6.  Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 2014.gada 23.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.22 §16) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2014. gada 23.septembrī
Nr. 24

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr.3 
„Saistošie  noteikumi par Ādažu novada pašvaldības  

budžetu 2014.gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46.pantu, likumu “Par budžetu un fi-
nansu vadību”, likumu “Par valsts budžetu 2014.gadam”, Ministru kabineta 2013.
gada 10.decembra noteikumiem Nr.1433 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlī-

dzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2014.gadā”

Izdarīt Ādažu novada domes 2014.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Saistošie  noteikumi par 
Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2. 3. apakšpunktu šādā redakcijā:
 „2.3. pamatbudžets (1.pielikums):

1.0.1. ieņēmumi     - EuR 11 224 333;
1.0.2. aizņēmumi no Valsts kases   - EuR 335 949; 
1.0.3. izdevumi     - EuR 13 214 084;
1.0.4. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa 

   Valsts kases kredītiem    - EuR 396 694”.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
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1.PIELIkuMS 

Ādažu novada domes 28.01.2014. saistošajiem noteikumiem  
Nr.3 „Par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2014.gadam” 

(ar 26.08.2014. grozījumiem)
Ādažu novada pašvaldības pamatbudžets 2014.gadam

ieņēmumos un izdevumos

N.P.k. SAdAļA  26.08.2014. 23.09.2014. 
GRozījuMI 

 23.09.2014. 
grozījumi – 
26.08.2014. 

apstiprinātais 
budžets 

IEŅĒMuMu dAļA
1.-5. Nodokļu ieņēmumi 8 290 344 8 290 344
1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 7 265 177 7 265 177

2.1. pārskata gada 7 225 777 7 225 777

2.2. iepriekšējo gadu parādi 39 400 39 400

2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 689 014 689 014
2.1. pārskata gada 646 328 646 328

2.2. iepriekšējo gadu parādi 42 686 42 686

3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 153 867 153 867
3.1. pārskata gada 132 524 132 524

3.2. iepriekšējo gadu parādi 21 343 21 343

4. Nekustamā īpašuma nodoklis par 
mājokļiem un inženierbūvēm 169 480 169 480

4.1. pārskata gada 141 023 141 023

4.2. iepriekšējo gadu parādi 28 457 28 457

5. Azartspēļu nodoklis 12 806 12 806
6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 20 489 20 489

6.1. valsts nodevas 2 490 2 490

6.1.1. t.sk. - par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu bāriņtiesā 1 138 1 138

6.1.2. t.sk. - par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, 
grozīšanu un papildināšanu 854 854

6.1.3. t.sk. - pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita 
pašvaldību budžetā 498 498

6.2. pašvaldību nodevas 17 999 17 999

6.2.1. t.sk. - par domes izstrādāto oficiālo 
dokumentu saņemšanu 327 327

6.2.2. t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās 3 685 3 685

6.2.3. t.sk. - par dzīvnieku turēšanu 43 43

6.2.4. t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās 4 553 4 553

6.2.5. t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu 6 545 6 545

6.2.6. t.sk. - pārējās nodevas 2 846 2 846
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N.P.k. SAdAļA  26.08.2014. 23.09.2014. 
GRozījuMI 

 23.09.2014. 
grozījumi – 
26.08.2014. 

apstiprinātais 
budžets 

7. Naudas sodi un sankcijas 46 954 46 954
7.1. Naudas sodi un sankcijas 18 497 18 497

7.2. Sankcijas par vispārējiem nodokļu 
maksāšanas pārkāpumiem 28 457 28 457

8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 14 900 14 900

9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pārdošana 4 000 4 000

10. Valsts budžeta transferti 2 168 925 2 168 925
10.1. dotācija mākslas skolas algām 240 645 240 645

10.2. dotācija sporta skolai 37 836 37 836

10.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 54 392 54 392

10.3.1. dotācija 1. klases skolēnu ēdināšanai 22 552 22 552

10.3.2. dotācija 2. klases skolēnu ēdināšanai 31 840 31 840

    10.4. dotācija mācību grāmatām 25 841 25 841

    10.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) 1 239 752 1 291 488 51 737

10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība 167 915 172 259 4 344

10.5.2. t.sk.- skolotāju algām 1 015 710 1 057 553 41 844

 10.5.3. t.sk.- interešu izglītība 56 127 61 676 5 549

10.6. dotācija Izglītības programmām 4 328 4 328

10.6.1.
t.sk. – projekts „Sporta inventāra iegāde 
mācību priekšmeta “Sports” standarta 
īstenošanai izglītības iestādē”

4 328 4 328

10.7. dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai 5 186 5 186

10.8. dotācija nodarbinātības pasākumiem 15 907 15 907

10.9. dotācija asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai 49 834 61 710 11 876

    10.10.         ES struktūrfondu līdzekļi 495 204 495 204

10.10.1. t.sk.- LEADER           9 814 9 814 

10.10.2. t.sk.- Plūdu risku projekts 451 442 451 442

10.10.3. t.sk.- ERAF - Energoefektīvu gaismekļu 
nomaiņa 33 948 33 948

11. Pašvaldību budžeta transferti 238 047 238 047

11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju 
nodrošināšanai 238 047 238 047

12. budžeta iestāžu ieņēmumi 377 061 377 061
12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem 38 418 38 418

12.1.1. t.sk.- mācību maksa (PII) 11 383 11 383

12.1.2. t.sk.- ieņēmumi no vecāku maksām 14 229 14 229

12.1.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par izglītības 
pakalpojumiem 12 806 12 806
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N.P.k. SAdAļA  26.08.2014. 23.09.2014. 
GRozījuMI 

 23.09.2014. 
grozījumi – 
26.08.2014. 

apstiprinātais 
budžets 

12.2. ieņēmumi par nomu un īri 68 297 68 297

12.2.1. t.sk.- ieņēmumi par telpu nomu 56 914 56 914

12.2.2. t.sk.- ieņēmumi par zemes nomu 9 960 9 960

12.2.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par nomu un īri 1 423 1 423

12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 220 545 220 545

12.4. pārējie ieņēmumi 49 801 49 801

  koPĀ IEŅĒMuMI: 11 160 720 11 224 333 63 613
13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 575 564 2 575 564

13.1. iezīmētiem mērķiem 333 547 333 547

13.2. brīvie līdzekļi 2 242 017 2 242 017

14. Valsts kases kredīti 335 949 335 949
14.1. projektiem 335 949 335 949

14.1.1. - projekts (ūdenssaimniecība) 335 949 335 949

  IEŅĒMuMu dAļA koPĀ: 14 072 233 14 135 846 63 613

IzdEVuMu dAļA
1. Vispārējie valdības dienesti 1 779 820 1 779 820

1.1. pārvalde 623 420 623 420

1.2. deputāti 107 548 107 548

1.3. administratīvā komisija 46 329 46 329

1.4. iepirkumu komisija 27 845 27 845

1.5. vēlēšanu komisija 1 600 1 600

1.6. Nepilngadīgo lietu komisija 7 870 7 870

1.7. aizņēmumu procentu maksājumi 183 980 183 980

1.8. iemaksas PFIF 781 228 781 228

2. Pārējie vispārēja rakstura transferti 261 098 261 098
3. Sabiedriskā kārtība un drošība 342 548 342 548
4. Sabiedriskās attiecības, laikraksts 48 876 48 876

5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana 3 381 816 3 382 318 502

5.1. būvvalde 220 175 220 175
5.2. Attīstības un informācijas daļa 1 604 943 1 604 943

5.2.1. nodaļa 318 088 318 088

5.2.2. Lauku atbalsta dienests 9 953 9 953

5.2.3. Būvniecība (gājēju celiņš un 
apgaismojums) Gaujas ielas posmam 426 862 426 862

5.2.4. Līgo laukuma labiekārtošana 113 209 113 209

5.2.5. Plūdu risku projekts 665 688 665 688

5.2.6. Tirgus laukuma rekonstrukcija 14 229 14 229

5.2.7. Gaujas ielas rekonstrukcijas projekta 
izstrāde 28 457 28 457
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5.2.8. Koncepcija par dienas centru/ Gaujas ielas 
16 koncepcija un renovēšanas plāns 28 457 28 457

5.3. objektu apsaimniekošana un uzturēšana 1 269 203 1 269 705 502

5.4. Nekustamā īpašuma uzturēšana Gaujas 
iela 33A 287 495 287 495

6. Atpūta, kultūra un reliģija 710 795 721 305 10 510
6.1. Kultūras centrs 316 211 316 511 300

6.2. Bibliotēka 33 409 33 409

6.3. Sporta daļa 335 592 345 802 10 210

6.4. Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts 2 846 2 846

6.5. Muzejs 22 737 22 737

7. Sociālā aizsardzība 491 294 503 170 11 876
7.1. Sociālais dienests 434 486 446 362 11 876

7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki 24 388 24 388

7.3. Bāriņtiesa 32 420 32 420

8. Izglītība 5 636 524 5 688 261 51 737

8.1. Norēķini ar pašv. budžetiem par izgl. 
iestāžu pakalp. 236 197 236 197

8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 887 347 888 097 750

8.3. kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde 722 452 726 046 3 594
8.3.1. Līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai 128 770 128 770

8.4. Privātās izglītības iestādes 654 071 654 071
8.5. Ādažu vidusskola 2 225 300 2 272 693 47 393
8.6. Ādažu Mākslas un mūzikas skola 682 573 682 573
8.7. Sporta skola 214 071 214 071
8.8. Pierīgas izglītības un sporta pārvalde 14 513 14 513

9. Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 473 246 473 246 13 442
9.1. SIA “Ādažu ūdens” 335 949 335 949 13 442

9.2. SIA “Garkalnes ūdens” 137 297 137 297

  koPĀ IzdEVuMI: 13 126 017 13 214 084 88 067
10. kredītu pamatsummas atmaksa 396 694 396 694

  PAVISAM koPĀ IzdEVuMI: 13 522 711 13 610 778 88 067

Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 549 522 525 068  -          24 454

Ādažu novada domes priekšsēdētājs  M.Sprindžuks


