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Ziņojums par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadam
Pēteris balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 

Ādažu novada pašvaldības darbības finansiālo pamatu veido budžets, 
kas ir svarīgākais instruments pašvaldības autonomo funkciju izpildes 
nodrošināšanai, ekonomisko un sociālo vajadzību sabalansēšanai, kā arī 
pašvaldības teritorijas ilgtermiņa attīstībai. 

Ādažu novada pašvaldības budžets 2013. gadam (turpmāk – budžets) ir dokuments, 
kas apstiprināts kā pašvaldības saistošie noteikumi un ir veidots atbilstoši Ministru kabine
ta noteiktajai budžeta ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijai.

Budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Tajā ir ieņēmumu daļa, izdevu
mu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldībai 
ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.

Par budžeta prioritārajām jomām 2013. gadā ir noteikta izglītība, sociālā palīdzība, 
pašvaldības infrastruktūras uzturēšana, kā arī spēja nodrošināt pašvaldības finanšu sta
bilitāti ilgtermiņā. Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu nozaru intereses un cenšas sabalansēt 
pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai pietiktu gan saimnieciskajiem darbiem, gan attīstībai, 
gan arī citām vietējai sabiedrībai svarīgām jomām.
ieņēmumi

2013. gadā plānotie ieņēmumi sastāda ls 7’397’829, kas ir par 3 % vairāk par 
2012. gada faktiskajiem ieņēmumiem un tos veido: 
• nodokļu ieņēmumi – iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN), nekustamā īpašuma no

doklis (NĪN), azartspēļu nodoklis; 
• nenodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no uzņēmējdarbības, valsts un pašvaldību node

vām, sodiem un sankcijām;
• pārējie nenodokļu ieņēmumi – ieņēmumi no pašvaldības īpašuma iznomāšanas, 

pārdošanas un no nodokļu pamatparāda kapitalizācijas;
• ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņē

mumi;
• transferti – valsts un pašvaldību mērķdotācijas, kas tiek saņemtas no atsevišķām 

ministrijām un paredzētas galvenokārt pedagogu darba samaksai, kā arī dažādu 
Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai un pašvaldību maksājumi 
par izglītības pakalpojumiem. 
Pašvaldības finanšu līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2013. gada 1. janvārī 

Ls  953’966 apmērā un konta atlikums iezīmētiem mērķiem Ls 254’110. 
Saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2013. gadam” ir noteikts iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem: pašvaldī
bu budžetiem – 80 procentu apmērā un valsts budžetu – 20 % apmērā. Saskaņā ar MK 

2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr.874 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzi
nāšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013. gadā” Ādažu novada pašvaldības 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir Ls 4’476’334 un nekustamā īpašuma nodokļa 
prognoze – Ls 655’800. Tiek garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ne mazāk 
kā 100 % apmērā no plānotā.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa sastāda 60,5 % no kopējiem Ādažu no
vada budžeta ieņēmumiem un 2013. gada prognoze ir par Ls 221’653 vai 5 % mazāk nekā 
2012. gadā faktiski saņemts. 

2013. gadā tiek prognozēts iekasēt nekustamā īpašuma nodokli (ieskaitot iepriekšē
jos gados neiekasētos parādus) Ls 691’748 apmērā, kas ir par 17 % mazāk, nekā faktiski 
iekasēts 2012. gadā, kad pašvaldība iekasēja Ls 828’517. 2013. gadā valsts mērķdotācijas 
pedagogu un treneru darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obli
gātajām iemaksām ir aprēķinātas visam gadam, balstoties uz valsts piešķirto mērķdotāciju 
apjomu. Mērķdotācijas tiek plānotas Ls 1’021’168, kas ir par 1 % mazāk, nekā faktiski 
saņemts 2012. gadā.

Nenodokļu ieņēmumus Ls 53’500 apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, 
naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas. Maksas 
pakalpojumus un citus pašu ieņēmumus Ls 256’500 apjomā veido vecāku maksas par bēr
nu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, Mākslas un mūzikas skolā, Pierīgas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolā, kā arī ieņēmumi par telpu un zemes nomu un citi ieņēmumi.
iZdevumi

Budžeta izdevumu daļa veidota nosakot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašval
dībai noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei. izdevumi (neie
skai tot Valsts kases aizņēmumu pamatsummas atmaksas) tiek plānoti ls 8’325’342 
apmērā.
vispĀrējie valdības dienesti

Šajā izdevumu sadaļā plānoti izdevumi vispārējiem valdības dienestiem Ls 1’329’592 
vai 16 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, t.sk.:
• izdevumi novada pašvaldības administrācijai (t.sk. deputātiem un komisijām) 

Ls 508’860 apmērā (6 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem);
• aizdevumu procentu maksājumi Valsts kasei Ls 193’570;
• iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā Ls 481’462;
• izdevumi neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds) Ls 145’700 (1,75% apmērā no 

budžeta izdevumu kop apjoma).
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Sabiedriskā kārtība un drošība 2,42 %
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Publicētie materiāli ne vienmēr pauž 
redakcijas vai izdevēja viedokli. Par datu 

pareizību atbild tos sniegusī amatpersona, 
citos gadījumos – raksta autors, 

intervijās arī intervējamais.
Pārpublicēšanas gadījumā atsauce 

uz „Ādažu Vēstīm” obligāta.

sabiedriskĀ kĀrtība un drošība
Šajā izdevumu sadaļā plānoti izdevumi Ls 210’235 

apmērā sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanas pa
sākumu veikšanai un novada Pašvaldības policijas darbības 
nodrošināšanai, uzturot vienu patruļas grupu 24 stundu 
darba režīmā, nodrošinot pastāvīgu informācijas pieņem
šanu no iedzīvotājiem un izbraukumus uz sabiedriskās 
kārtības pārkāpumu vietām. Budžetā ir plānoti finanšu 
līdzekļi Ls 19’000 apmērā novada videonovērošanas sistē
mas izveides pirmajai kārtai.
pašvaldības teritoriju un mĀjokļu 
apsaimniekošana

Šajā sadaļā paredzēti Ls 2’013’403 pašvaldības nekus
tamo īpašumu un inženiertīklu uzturēšanai, apsaimnieko
šanai un remontiem (t.sk. Ls 184’745 pašvaldības publisko 
teritoriju uzkopšanai), Ls 238’735 ielu un ielu apgaismoju
ma ikdienas uzturēšanai, remontiem, ielu un gājēju pāreju 
tehnisko projektu izstrādei un daļējai izbūvei vai rekonstruk
cijai. 2013. gadā ir plānots uzlabot vai pilnībā no jauna iz
būvēt 9 gājēju pārejas un to apgaismojumus, Ls 192’845 ir 
plānoti ielu un ceļu tehnisko projektu izstrādei, remontiem 
un izbūvei.

Šajā sadaļā paredzēti arī budžeta līdzekļi Ls 3’000 
apmērā klaiņojošo dzīvnieku sterilizācijai un ķeršanai, jo 
minētais jautājums ir kļuvis aktuāls daudzdzīvokļu māju 
tuvumā.

Vēl šajā sadaļā iekļauti izdevumi, kas saistīti ar citiem 
pašvaldības organizētajiem pasākumiem un projektiem, no 
kuriem nozīmīgākie budžeta izdevumi ir paredzēti:
• Ls 657’338 pretplūdu projekta realizācijai, kas tiks pa

beigts 2015. gadā;
• Ls 93’000 Līgo laukuma apkārtnes labiekārtošanas 

3. un 4. kārtai;
• Ls 155’000 Gaujas ielas gājēju celiņa projektēšanai, 

komunikāciju izveidei un daļējai izbūvēšanai;
• sabiedrības informēšanai – Ls 8’300 pašvaldības 

laikraksta „Ādažu Vēstis” izdošanai un Ls 8’200 četru 
informatīvo stendu uzstādīšanai ar novada karti un 
būtiskāko izziņas informāciju, kā arī velomaršrutu in
formatīvās zīmes;

• papildus Ls 2’000 paredzēti koncepciju izstrādei tirgus 
laukumu attīstībai Ādažu novadā un Ādažu publisko 
teritoriju apzaļumošanai.

speciĀlais budžets
Pašvaldības uzturamo ceļu un ielu kopgarums ir 

147 km, no kuriem ar asfaltbetona segumu ir 53 km, ar 
grants segumu – 76 km un zemes ceļi – 17 km. Ceļu uztu
rēšanai 2013. gadā no valsts budžeta līdzekļiem paredzēts 
finansējums Ls 72’110 apmērā. Tas ir gandrīz par 10 % ma
zāk, nekā 2012. gadā, kad faktiski tika saņemti Ls 79’924. 
atpūta, kultūra un reliģija

Šajā sadaļā ieplānoti līdzekļi Ls 414’445 vai 5 % 

apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par 
Ls 119’255 vairāk, nekā iepriekšējā gada faktiskā izpilde. 

Ls 194’125 paredzēti Ādažu Sporta centra darbī
bas nodrošināšanai, Ls 197’335 – Ādažu Kultūras centra 
darbības nodrošināšanai, no kuriem liela daļa paredzēta 
māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības atbalstam 
un sabiedrībai nozīmīgu kultūras pasākumu organizēšanai, 
kā arī Ls 20’985 –Ādažu bibliotēkai. 

Faktiskās pašvaldības sporta būvju (peldbaseina, 
stadiona, skeitparka utt.) uzturēšanas izmaksas ir lielā
kas, nekā ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem šajos 
objektos, bet pašvaldība turpinās tos uzturēt, tādejādi 
palīdzot novada iedzīvotājiem ievērot veselīgu dzīvesvei
du, pilnveidojot sporta stundu piedāvājumu pašvaldības 
izglītības iestādēs, dažādojot brīvā laika lietderīgas pa
vadīšanas iespējas gan bērniem, gan pieaugušajiem utt. 
Tāpat sadaļā „Ādažu Sporta centrs” ir iekļauts finansējums 
dažādu sporta pasākumu organizēšanai, sporta pulciņu/
sekciju uzturēšanai un finansiālais atbalsts sportistiem 
(gan individuālajiem, gan komandām) saskaņā ar pašval
dības saistošajiem noteikumiem.
iZglītība

Šajā sadaļā plānoti līdzekļi Ls 3’556’429 vai 43% no 
kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem šādu 
izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai:
• Ādažu PII – Ls 670’110; 
• Kadagas PII „Mežavēji” – Ls 472’595, tajā skaitā līdzfi

nansējums Aizsardzības ministrijai par ēkas būvniecībā 
ieguldītajiem finanšu līdzekļiem Ls 90’500;

• Ādažu vidusskolai – Ls 1’282’200 (tai skaitā 
Ls 719’132 valsts mērķdotācija pedagogu darba sa
maksai). Vidusskolā plānots veikt telpu remontdarbus 
Ls 45’800 apmērā, kā arī tiks realizēts LEADER projekts 
„Eiropas multivides centra izveide Ādažu vidussko
lā” Ls 4’731 apmērā. 2013. gada budžetā ir iekļauti 
Ls 50’000 vidusskolas renovācijas projekta izstrādei;

• Ādažu Mākslas un mūzikas skolai – Ls 431’065 (tai 
skaitā valsts finansējums pedagogu darba samaksai 
Ls 180’933).
Šajā sadaļā iekļauti maksājumi citām pašvaldībām 

par izglītības pakalpojumiem Ls 225’000 apmērā. Āda
žu novadā ir liels skaits skolēnu, kuri apmeklē izglītības 
iestādi ārpus novada teritorijas (piem., Rīgā, Ķekavā, 
u.tml.). Saskaņā ar principu „nauda seko skolēnam”, paš
valdībai jāmaksā par šo skolēnu mācīšanos citas pašval
dības izglītības iestādē. 

Ls 296’000 Ls pašvaldība paredz novada bērnu uzturē
šanai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs  pašvaldība 
apmaksā Ls 100 mēnesī vecākiem, kuru bērni apmeklē 
kādu no privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm, kā arī 
šajā sadaļā ir iekļauts līdzfinansējums bērniem un skolē
niem, kuri apmeklē Ādažu Brīvo Valdorfa skolu. 

Pašvaldība apmaksā pusdienas trūcīgo ģimeņu bēr
niem. Pašvaldība arī 2013. gadā turpinās pilnībā vai daļēji 
kompensēt (katru gadījumu izvērtējot individuāli) braukša
nas izdevumus skolēniem, kas ir saistīti ar izglītības iestādes 
apmeklēšanu, kā arī dalību konkursos un olimpiādēs. Trans
porta izdevumu kompensācijai skolēniem atvēlēti Ls 39’000. 
sociĀlĀ aiZsardZība

Ādažu pašvaldība arī 2013. gadā turpinās sociālās 
palīdzības programmas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, 
vienlaicīgi rūpīgi izvērtējot esošo pabalstu efektivitāti, lai 
sasniegtu mērķi – reāli palīdzēt maznodrošinātajiem. Šiem 
mērķiem kopumā paredzēti Ls 281’680 vai 3 % no kopē
jiem budžeta izdevumiem. Pašvaldības iestādes „Ādažu so
ciālais dienests” kopējais budžets 2013. gadā ir Ls 245’275, 
no kuriem dažādu veidu pabalstiem paredzēti Ls 151’704. 

Ādažu novada bāriņtiesas darbības nodrošināšanai 
paredzēti Ls 19’265.

Pašvaldība algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos pa
redz iesaistīt iedzīvotājus, kuri NVA ir reģistrēti kā bezdarb
nieki, nodarbinot tos mazkvalificētos darbos pašvaldības 
iestādēs un izmaksājot atalgojumu 100 lati mēnesī katram.
ieguldījumi pašvaldības uZņēmumu 
pamatkapitĀlĀ

Pašvaldība, izpildot uzņemtās saistības ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta „Ūdens
saimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” realizācijā, 
2013. gadā paredz no budžeta līdzekļiem veikt finanšu 
ieguldījumu Ls 366’106 apmērā pašvaldības kapitālsabied
rības „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā. 

Analoģiska darbība paredzēta arī attiecībā uz pašval
dības kapitālsabiedrības „Garkalnes ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanu Ls 143’452 apmērā projekta „Kanalizācijas 
sistēmas izbūve apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā Balt
ezera” realizācijai.
programma turpmĀkajiem diviem 
saimnieciskajiem gadiem

Turpmākajos divos saimnieciskajos gados plānots pie
vērst tikpat lielu uzmanību sociālajai politikai un izglītības 
jomai. Plānots turpināt novada infrastruktūras attīstību, tajā 
skaitā divos nozīmīgos ūdenssaimniecības pilnveidošanas 
projektos, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansē
jumu. 

Tā kā VARAM ir atbalstījis Ādažu novada domes ieceri 
realizēt pretplūdu projektu, tad laika posmā no 2013. gada 
līdz 2015. gadam par ES līdzekļiem tiks daļēji rekonstruēts 
esošais Gaujas aizsargdambis, pasargājot aptuveni 3000 
novada iedzīvotājus un viņu īpašumus no regulāriem 
applūšanas draudiem. 
pašvaldības aiZņēmumi un galvojumi

Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts 
kasi 2013. gadā paredzēts atmaksāt aizņēmumu pamat
summas Ls 368’128 apmērā. 
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ādažu novada domes lēmumi
2013. gada 29. janvārī

Sēdi vada
Pēteris balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks

�� par domes izpilddirektora aizvietošanu 
Dome nolēma noteikt, ka Ādažu novada domes 

izpilddirektora Gunta Porieša atvaļinājuma vai citas 
attaisnotas prombūtnes laikā domes izpilddirektora 
pienākumus pilda domes finansiste Sarmīte Baķe.

�� par grozījumiem finanšu stabilizācijas pro-
jektā un galvojumu līdzfinansējuma nodroši-
nāšanai es kohēzijas fonda līdzfinansētā pro-
jekta īstenošanā

Dome nolēma
1. Apstiprināt grozījumus Ādažu novada paš-

valdības finanšu stabilizācijas projektā, kas paredz 
finanšu stabilizācijas 2.kārtas 2.posma aizņēmumu 
pamatkapitāla palielināšanai SIA „Ādažu Ūdens” ar 
mērķi nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu ES KF 
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Ādažos, II. kārta” īstenošanai un gal-
vojuma sniegšanu SIA „Ādažu Ūdens” projekta ES KF 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos” 
pabeigšanai.

2. Lūgt Pašvaldību finanšu stabilizācijas pro-
jektu saskaņošanas pastāvīgajai komisijai:

2.1. apstiprināt grozījumus Ādažu novada 
pašvaldības finanšu stabilizācijas projektā; 

2.2. atļaut ņemt finanšu stabilizācijas II kār-
tas 2. posma aizdevumu no Valsts kases 366’106,17 
LVL (trīs simti sešdesmit seši tūkstoši viens simts seši 
lati un 17 santīmi) apmērā ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai pa da-
ļām SIA „Ādažu Ūdens” ar mērķi nodrošināt pašval-
dības līdzfinansējumu ES KF līdzfinansētā projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos, 
II. kārta” īstenošanai; 

2.3. atļaut sniegt galvojumu SIA „Ādažu 
Ūdens”, kurā pašvaldībai ir 100% kapitāla daļas, 
Ls 110’000 apmērā aizņēmumam Valsts kasē ar 
Valsts kases noteikto gada procentu likmi, ES KF 
līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Ādažos” pabeigšanai uz 12 mēnešiem 
ar atlikto pamatmaksājumu līdz 2014. gada janvā-
rim (ieskaitot). 

2.4. Lēmuma 2.2.punktā minēto aizdevumu 
ņemt uz 10 gadiem, ar atlikto pamatsummas mak-
sājumu uz 1 gadu, aizdevuma atmaksu garantējot 
ar Ādažu novada pašvaldības budžetu.

3. Atcelt Ādažu novada domes 2012. gada 
27. novembra lēmumu Nr. 234. Par Ādažu novada 
Kadagas ciema nekustamā īpašuma Brūkleņu ielā 
4A detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai 
apspriešanai. Nodot publiskajai apspriešanai un 

atzinumu saņemšanai Ādažu novada Kadagas cie-
ma nekustamā īpašuma Brūkleņu ielā 4A (kad.apz. 
8044 002 0291) detālplānojuma projektu, nosakot 
publiskās apspriešanas termiņu ne īsāku par trim un 
ne garāku par sešām nedēļām.

�� par valstij piekrītošo publisko ūdeņu un 
zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības val-
dījumā 

Dome nolēma
1.  Piekrist pārņemt valstij piekrītošos publis-

kos ūdeņus, kas atrodas Ādažu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (Lielais Baltezers, Mazais 
Baltezers, Lilastes ezers, Dūņezers, Gaujas upe) un 
zemi zem tiem Ādažu novada pašvaldības valdījumā.

2.  Lūgt nodot pašvaldības valdījumā valstij 
piekrītošo būvi Gaujas – Baltezers kanālu.

3.  Lūgt deleģēt Ādažu novada pašvaldībai tie-
sības noteikt kārtību, kādā izmantojami šo publisko 
ūdeņu dabas resursi un veicama tiem pieguļošo te-
ritoriju infrastruktūras un rekreācijas attīstība, krastu 
saglabāšana, apsaimniekošana un labiekārtojums.

4.  Atcelt Ādažu novada domes 2012. gada 
28. augusta lēmumu Nr. 169.

�� par pašvaldības institūciju amatpersonu un 
darbinieku mēnešalgām 2013. gadā 

Dome nolēma 
1. Noteikt atlīdzību par deputātu darbu Ls 7,70 

stundā. 
2. Atlīdzība par deputātu darbu tiek aprēķināta 

un izmaksāta saskaņā ar Ādažu novada pašvaldības 
Darba samaksas nolikumu. 

3. Apstiprināt pašvaldības institūcijas amat-
personu (darbinieku) mēnešalgu. 

4. Darba līgumā paredzētajā pārbaudes laikā 
amatpersonai (darbiniekam) drīkst noteikt mēneš-
algu 70 % apmērā no konkrētam amatam noteiktās 
mēnešalgas.

�� par Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas izstrādes uzsākšanu

Dome nolēma

1. Uzsākt Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.–2037. gadam izstrādi.

2. Izveidot Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas 2013.–2037. gadam izstrādes vadības 
grupu šādā sastāvā: domes priekšsēdētāja vietnieks, 
domes deputāti, izpilddirektors, Būvvaldes vadītāja, 
Attīstības un informācijas daļas vadītājas pienākumu 
izpildītāja.

3. Apstiprināt Ādažu novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2013.–2037. gadam izstrādes 
darba uzdevumu.

4. Par lēmuma izpildi atbild Ādažu novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2037. ga-
dam izstrādes vadības grupas vadītājs.

�� par Ādažu novada pašvaldības saistošo no-
teikumu „par Ādažu novada pašvaldības bu-
džetu 2013. gadam” apstiprināšanu

Dome nolēma 
1.  Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības sais-

tošos noteikumus Nr.4 „Par Ādažu novada pašvaldī-
bas budžetu 2013. gadam”.

2.  Pašvaldības administrācijas Grā mat vedības 
daļa saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un 
kredītsaistībām 2013. gadā nodrošina kredītu pa-
matsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu 
noteiktajos termiņos un apmēros.

3.  Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai 
izdevumi saskaņā ar naudas plūsmu nepārsniedz 
attiecīgajam pasākumam apstiprinātos un plānotos 
budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām kate-
gorijām.

4.  Ādažu novada pašvaldības finanšu sta-
bilizācijas procesa laikā 2013. gada pašvaldības 
budžeta grozījumu priekšlikumi, pirms to iesnieg-
šanas izskatīšanai Finanšu un tautsaimniecības 
jautājumu komitejā, ir jāsaskaņo ar finanšu stabi-
lizācijas procesa uzraugu.

�� dome izskatīja citus juridisko un fizisko per-
sonu iesniegumus un pieņēma lēmumus šajos 
jautājumos. ar pilnu lēmumu tekstu var iepazī-
ties Ādažu novada mājas lapā www.adazi.lv. 

Paziņojums Par teritorijas Plānošanu

Pamatojoties uz Ādažu novada domes 2013.gada 29.janvāra sēdes lēmumu Nr.3, ir uzsākta 
detālplānojuma 1.redakcijas publiskā apspriešana īpašumam Brūkleņu ielā 4A, Kadagā, Ādažu novadā. 
Publiskās apspriešanas laiks no 2013.gada 26.februāra līdz 19.martam, kuras laikā detālplānojums būs 
izstādīts Ādažu novada būvvaldes telpās. 

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.martā plkst. 16.00 Ādažu novada būvvaldes telpās, Gaujas 
ielā 33A, Ādažos. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus par detālplānojumu var iesniegt Ādažu novada 
domē no 2013.gada 26.februāra līdz 19.martam, iesniegumā norādot vārdu, uzvārdu un adresi, bet 
juridiskajām personām – nosaukumu, adresi un reģistrācijas Nr. 
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n.p.k. sadaļa 29.01.2013. 

1., 2., 3., 4. nodokļu ieņēmumi 5 168 082

1. iedZīvotĀju ienĀkuma nodoklis 4 476 334

1.2. pārskata gada 4 476 334

2. nekustamĀ īpašuma nodoklis par Zemi 507 989

2.1. pārskata gada 460 369

2.2. iepriekšējo gadu parādi 47 620

3. nekustamĀ īpašuma nodoklis par ēkĀm 100 909

3.1. pārskata gada 87 620

3.2. iepriekšējo gadu parādi 13 289

4.
nekustamĀ īpašuma nodoklis par mĀjokļiem 
un inženierbūvēm

82 850

4.1. pārskata gada 75 021

4.2. iepriekšējo gadu parādi 7 829

5. aZartspēļu nodoklis 9 000

6. valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 11 000

6.1. valsts nodevas 1 500

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

500

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

500

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

500

6.2. pašvaldību nodevas 9 500

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

150

6.2.2. t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās 2 750

6.2.3. t.sk. - par dzīvnieku turēšanu 100

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

2 000

6.2.5. t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu 3 500

6.2.6. t.sk. - pārējās nodevas 1 000

7. naudas sodi un sankcijas 35 000

7.1. Naudas sodi un sankcijas 10 000

7.2.
Sankcijas par vispārējiem nodokļu maksāšanas 
pārkāpumiem

25 000

8. pĀrējie nenodokļu ieņēmumi 7 500

8.1. citi nenodokļu ieņēmumi 5 000

8.2.
pašvaldības budžeta procentu ieņēmumi par konta 
atlikumiem

2 500

9.
ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 
pĀrdošanas

0

10. valsts budžeta transferti 1 556 637

10.1. dotācija mākslas skolas algām 165 989

n.p.k. sadaļa 29.01.2013. 

10.2. dotācija sporta skolai 21 278

10.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 38 227

10.3.1.  dotācija 1. klases skolēnu ēdināšanai 15 850

10.3.2.  dotācija 2. klases skolēnu ēdināšanai 22 377

10.4.  dotācija mācību grāmatām 0

10.5.  dotācijas pedagogu algām (vsk., PII) 728 200

10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība 99 227

10.5.2. t.sk. - skolotāju algām 593 005

10.5.3.  t.sk.- interešu izglītība 35 968

10.6. dotācija Izglītības Sadarbības Programmai „Comenius” 627

10.7. dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai 6 317

10.8. dotācija nodarbinātības pasākumiem 11 890

10.9. dotācija asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 5 119

 10.10.  ES struktūrfondu līdzekļi 578 990

10.10.1. t.sk.- Satiksmes drošības uzlabojumi Kadagā 67 301

10.10.2. t.sk.- LEADER 39 315

10.10.3. t.sk.- Plūdu risku projekts 472 374

11. pašvaldību budžeta transferti 100 000

11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai  100 000 

12. budžeta iestĀžu ieņēmumi 256 500

12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem 27 000

12.1.1. t.sk.- mācību maksa (PII)  8 000 

12.1.2. t.sk.- ieņēmumi no vecāku maksām  10 000 

12.1.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem  9 000 

12.2. ieņēmumi par nomu un īri 39 500

12.2.1. t.sk.- ieņēmumi par telpu nomu  33 000 

12.2.2. t.sk.- ieņēmumi par zemes nomu  3 000 

12.2.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par nomu un īri  3 500 

12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 155 000

12.4. pārējie ieņēmumi 35 000

 kopĀ ieņēmumi: 7 143 719

13. naudas līdZekļu atlikums gada sĀkumĀ 1 208 076

13.1. iezīmētiem mērķiem 254 110

13.2. brīvie līdzekļi 953 966

14. valsts kases kredīti 509 556

14.1. projektiem 509 556

14.1.1. - projekts (ūdenssaimniecība) 366 106

14.1.2. - projekts „Garkalnes ūdens” 143 450

pavisam kopĀ ieņēmumi: 8 861 351

n.p.k. sadaļa 29.01.2013. 

1. vispĀrējie valdības dienesti 702 430

1.1. pārvalde 405 290

1.2. deputāti 64 705

n.p.k. sadaļa 29.01.2013. 

1.3. administratīvā komisija 22 375

1.4. iepirkumu komisija 12 845

1.5. vēlēšanu komisija 3 645

Ādažu novada pašvaldības pamatbudžets 2013.gadam
ieņēmumu daļa

iZdevumu daļa
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n.p.k. sadaļa 29.01.2013. 

1.6. aizņēmumu procentu maksājumi 193 570

2. iemaksas pfif 481 462

3. pĀrējie vispĀrēja rakstura transferti 145 700

3.1. Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 145 700

4. sabiedriskĀ kĀrtība un drošība 210 235

5.
pašvaldības teritoriju un mĀjokļu 
apsaimniekošana

2 013 403

5.1. Būvvalde 128 160

5.2. Attīstības un informācijas daļa 1 027 393

5.2.1. nodaļa 114 395

5.2.2. Lauku atbalsta dienests 7 660

5.2.3. tehn. projekta izstrāde un būvniecība skola – ciemats 155 000

5.2.4. Līgo laukuma labiekārtošana 93 000

5.2.5. Plūdu risku projekts 657 338

5.3. Objektu apsaimniekošana un uzturēšana 667 795

5.4. Nekustamā īpašuma uzturēšana Gaujas iela 33A 190 055

6. atpūta, kultūra un reliģija 414 445

6.1. Kultūras centrs 197 335

6.2. Bibliotēka 20 985

6.3. Sporta centrs 194 125

6.4.  Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts 2 000

7. sociĀlĀ aiZsardZība 281 680

7.1. Sociālais dienests 245 275

7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki 17 140

7.3. Bāriņtiesa 19 265

8. iZglītība 3 556 429

8.1.
Norēķini ar pašv. budžetiem par izgl. iestāžu 
pakalpojumiem

225 000

8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 670 110

8.2.1. izglītības funkcijas nodrošināšana 265 004

8.2.2. uzturēšana 316 981

n.p.k. sadaļa 29.01.2013. 

8.2.3. ēdināšana 88 125

8.3. Kadagas PII 472 595

8.3.1. izglītības funkcijas nodrošināšana 122 425

8.3.2. uzturēšana 207 170

8.3.3. ēdināšana 52 500

8.3.4. Līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai 90 500

8.4. Privātās izglītības iestādes 369 684

8.4.1. ĀBVS 169 684

8.4.2. Pārējās privātās PII 200 000

8.5. Ādažu vidusskola 1 282 200

8.5.1. izglītības funkcijas nodrošināšana 834 206

8.5.2. uzturēšana 359 086

8.5.3. dotācijas ēdināšanai 37 750

8.5.4. remonti 45 800

8.5.5. projekti 5 358

8.6. Ādažu Mākslas un mūzikas skola 431 065

8.6.1. izglītības funkcijas nodrošināšana 397 890

8.6.2. uzturēšana 17 610

8.6.3. projekti (Leader) 15 565

8.7. Sporta skola, tautas sports 95 690

8.7.1. sporta funkcijas nodrošināšana 94 072

8.7.2. uzturēšanas izdevumi 1 618

8.8. Pierīgas izglītības un sporta pārvalde 10 085

9. ieguldījumi uZņēmumu pamatkapitĀlĀ 519 558

9.1. SIA “Ādažu Ūdens” 376 106

9.2. SIA “Garkalnes ūdens” 143 452

 kopĀ iZdevumi: 8 325 342

10. kredītu pamatsummas atmaksa 368 128

 pavisam kopĀ iZdevumi: 8 693 470

naudas līdZekļu atlikums uZ gada beigĀm 167 881

Ādažu novada domes speciĀlais budžets 2013. gadam
1. Noteikt speciālā budžeta ieņēmumu daļu 2013. gadam kopā 

ieņēmumos Ls 107’110,00 un līdzekļu atlikumu 2013. gada 1. jan-
vārī Ls 50’042,74.

konta atlikums 29.01.2013.

Dabas resursu nodoklis 39 731,74 
Auto ceļu fonds 10 311,00 
Speciālā budžeta atlikums gada sākumā 50 042,74 

ieņēmumi 29.01.2013.

Dabas resursu nodoklis 35 000,00 

Auto ceļu fonds 72 110,00 

Speciālā budžeta ieņēmumi 2013. gadā 107 110,00 

2. Noteikt speciālā budžeta izdevumu daļu 2013. gadam kopā 
izdevumos Ls 157’152,74 t.sk.:

iZdevumi 29.01.2013.

Dabas resursu nodoklis 74 731,74 

iZdevumi 29.01.2013.

Auto ceļu fonds 82 421,00 

Speciālā budžeta izdevumi 2013. gadā 157 152,74 

Speciālā budžeta atlikums gada beigās –

3. Ziedojumi un dāvinājumi 2013. gadam:
3.1. noteikt ziedojuma konta ieņēmumu daļu 2013. gadam 

Ls 1’000,00 un līdzekļu atlikumu 2013. gada 1. janvārī Ls 550

ieņēmumi 29.01.2013.

Ziedojumi 2013. gadā 1’000,00 Ls

3.1. noteikt ziedojuma konta izdevumu daļu 2013. gadam 
Ls 1’550’00 

iZdevumi 29.01.2013.

Ziedojumi 1’550,00 Ls

Atlikums 0.00 Ls
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noteikumi nr. 2
apstiprinĀti Ādažu novada domes 29.01.2013. sēdē, protokols nr.1§18 

saistošie noteikumi par nekustamĀ īpašuma nodokļa apmēru  
2013. gadĀ Ādažu novadĀ 

paskaidrojuma raksts

paskaidrojuma raksta sadaļas norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1.  Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 40.1 punkts nosaka, ka pašvaldībai ir tiesības 2013. gadā 
piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada līmenī, kā 
arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa 
maksāšanas paziņojums par 2013. gadu, likuma „Par pašvaldībām” 46. pantā noteiktajā kārtībā ir izdoti saistošie noteikumi.

1.2.  Nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumi nepieciešami, lai, palielinoties nekustamā īpašuma kadastrālajām 
vērtībām, pārmērīgi nepieaugtu nodokļu maksātāju nodokļu slogs. 

 noteikumi nr. 1
apstiprinĀti Ādažu novada domes 29.01.2013. sēdē, protokols nr.1§17 

groZījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos nr. 28 „saistošie 
noteikumi par nekustamĀ īpašuma nodokli Ādažu novadĀ 2013. gadĀ” 

paskaidrojuma raksts

paskaidrojuma raksta sadaļas norĀdĀmĀ informĀcija

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  Ar 15.11.2012. grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.4 daļa tika izteikta jaunā redakcijā, paredzot, ka vidi 
degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir 
noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim, no lielākās turpmāk minētās 
kadastrālās vērtības: 1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības; 2) būves kadastrālās vērtības. 

1.2.  Pirms minēto grozījumu izdarīšanas likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, 3. panta 1.4 daļa paredzēja, ka vidi degradējošu, sagruvušu 
vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā izdod ne vēlāk kā līdz pirmstaksācijas gada 1. oktobrim.

1.3.  Ņemot vērā, ka Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 28 „Saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu novadā 
2013. gadā” (turpmāk – Noteikumi), kas paredz, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā 
īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, tika pieņemti 2012. gada 25. septembrī, 
t.i., pirms 15.11.2012. grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” un to spēkā stāšanās, tad nepieciešams veikt attiecīgus 
grozījumus noteikumos.

1.4.  Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 47. punkts nosaka, ka šā likuma 1. panta otrās daļas 9.1 punktā un 2.1 daļā, 3. 
panta pirmās daļas ievaddaļā un 1.4 daļā, 8. panta piektajā daļā un 9. panta otrās daļas otrajā un trešajā teikumā pašvaldībām paredzētās 
tiesības, ja tās uzsāk piemērot ar 2013. gadu, tiek īstenotas, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 
2013. gadu, likuma „Par pašvaldībām” 46. pantā noteiktajā kārtībā ir izdoti saistošie noteikumi.

2.  Īss projekta satura izklāsts

2.1.  Saistošie noteikumi paredz, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
 1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
 2) būves kadastrālās vērtības.

3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1.  Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves šobrīd pašvaldības administratīvajā teritorijā nav klasificētas.

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

4.1.  Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskās, juridiskās personas un uz līguma 
vai citas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves.

4.2.  Personām, kuru īpašumā 2013. gadā būs sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, nodokļu slogs iespējams palielināsies.

5.  Informācija par 
administratīvajām procedūrām

5.1.  Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonu veicamo darbību līdzšinējo kārtību.

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

Izdoti saskaņā likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta 1.4 daļu, pārejas noteikumu 47. punktu 
1. Izdarīt Ādažu novada domes 2012.gada 

25.septembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Saistošie 
noteikumi par nekustamā īpašuma nodokli Ādažu no-
vadā 2013.gadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozī-
jumus:

 z1.1. Izteikt Noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:
„Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību ap

draudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3 procentu apmērā no lielākās turpmāk minētās kadastrālās 
vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
4.2. būves kadastrālās vērtības.”
2. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pa

rakstīšanas.  
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noteikumi nr. 39
apstiprinĀti Ādažu novada domes 2012.gada18.decembra sēdē, protokols nr.17§ 7.

groZījumi Ādažu novada domes 27.12.2011. saistošajos noteikumos nr. 37

 „saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreiZēju pabalstu 
ģimenei sakarĀ ar bērna piedZimšanu”

paskaidrojuma raksts 

paskaidrojuma raksta sadaļas norĀdĀmĀ informĀcija 

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums 
1.1.  Saistošie noteikumi nepieciešami, lai nodrošinātu, ka pašvaldības pabalsts par jaundzimušo tiek 

izmaksāts vienu reizi.

2.  Īss projekta satura izklāsts 

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma „Par pašvaldībām”43. panta 
pirmās daļas. 

2.2. Saskaņā ar likumu „Par sociālo drošību” 13. panta pirmo daļu, sociālie pakalpojumi šā likuma izpratnē 
ir pasākumi, kurus nodrošina valsts vai pašvaldības naudas vai mantisko pabalstu vai citu pakalpojumu 
veidā, lai veicinātu personas sociālo tiesību pilnvērtīgu īstenošanu.

2.3.  Saistošo noteikumu mērķis – precizēt pabalsta izmaksas kārtību. 

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Nav attiecināms. 

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

4.1. Nav attiecināms 

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1.  Nav attiecināms 

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Nav attiecināms

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu 
Izdarīt Ādažu novada domes 2011. gada 27. decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 

„Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā 
ar bērna piedzimšanu” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu:

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

valstniekiem, kuriem piešķirts personas kods un vismaz viena no bērna vecāku pamata 

dzīvesvieta Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir deklarēta ne mazāk kā pēdējos 
6 mēnešus pirms bērna piedzimšanas pie nosacījuma, ka bērna pamatdzīvesvieta no 
dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā un pa
balsts par jaundzimušo nav izmaksāts citā pašvaldībā.” 

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

paskaidrojuma raksta sadaļas norĀdĀmĀ informĀcija

2.  Īss projekta satura izklāsts
2.1.  Saistošie noteikumi paredz nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pieauguma ierobežojumu salīdzinājumā ar 2012. gadu un 

to piemērošanas nosacījumus.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

3.1.  Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pieauguma ierobežojumus 25% apmērā salīdzinājumā ar 2012. gadu, 
pašvaldības budžeta ienākumi nepārsniegs vairāk kā 25% no 2012. gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi.

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

4.1.  Sabiedrības mērķgrupas, uz kurām attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas, juridiskās personas un 
uz līguma vai citas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 
Ādažu novadā ir zeme.

4.2.  Personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā 2013. gadā ir zeme, nodokļu slogs par zemi nepalielināsies vairāk kā par 
25% no 2012. gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

5.  Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1.  Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonu veicamo darbību līdzšinējo 
kārtību.

6.  Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” pārejas noteikumu 41.1 punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi apmēru 2013. gadā Ādažu novadā.

2. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpa
šuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību 2013. gadā nedrīkst pārsniegt 
2012. gadā aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā par 25 procentiem.

3. Ja 2013. gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar platību, par 
kuru nekustamā īpašuma nodokli aprēķināja 2012. gadā, un/vai mainījies zemes vienības 
lietošanas mērķis, nekustamā īpašuma nodoklis tiek aprēķināts, piemērojot Noteikumu 
2. punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu un vadoties no 
2012. gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmēru par vienu kvadrātmetru.

4. Noteikumu 2. punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojumu nepiemēro, ja:

4.1. nekustamā īpašuma nodoklis, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1. panta otrās daļas nosacījumiem, par zemes vienību 2012. gadam nav aprēķi
nāts;

4.2. aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis ir mazāks par 5 latiem. 
5. Noteikumu 2.punktā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ie

robežojums neattiecas uz nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaim
niecības zemi un vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm.

6. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
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nekustamĀ īpašuma nodokļa atvieglojumi 2013. gadĀ
Vera saleniece,
nekustamā īpašuma nodokļu administratore 

jaunums – pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta 1. punktu, sākot ar 01.01.2013. gadu tiek piemērotas nekustamā īpašu-
ma nodokļu atlaides daudzbērnu ģimenēm 50% apmērā.

Nekustamā īpašuma nodokļa summa samazināma par 50% no parēķinātās 
summas, bet ne vairāk par 300 latiem, par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. pun-
ktā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām, neatkarīgi 
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu 
grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, un tām 
piekritīgo zemi personai, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulā-
tajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (arī 
aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un ja personai vai tās laulātajam 
šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem. 
Minēto atvieglojumu piemēro gadījumā, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tie-
siskais valdītājs ir kāds no šajā panta daļā minētajiem bērniem.

Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem likumā „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 5. panta 2. punktā teikts: „Politiski represētajām perso-

nām par zemi, kā arī par šā likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1. 2 daļā 
minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kas ir šo personu īpašumā 
vai valdījumā vismaz piecus gadus, nekustamā īpašuma nodokļa summa ir sama-
zināma par 50 procentiem, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimniecis-
kajā darbībā. Ja nekustamais īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, šai 
daļai nodokļa samazinājums netiek piemērots.”

Pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli” 6. panta 1. punktu 
pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam 
paziņo maksātājam vai daudzdzīvokļu mājas apsaimniekotājam līdz tā paša gada 
15. februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarniekam pēc 
norādītās adreses. 

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļu atlaides iepriekš minētajām 
personām, lūgums vērsties: Ādažu novada pašvaldībā pie Nekustamā īpašuma 
nodokļu administratores V. Salenieces – 232. kabinets, 2. stāvs, Gaujas iela 
33A, Ādaži, Ādažu novads personīgi vai rakstot iesniegumu, nosūtot to elek-
troniski e-pasts – vera.saleniece@adazi.lv., tālrunis 67996458.

Iesniedzot iesniegumus par atlaižu piemērošanu 2013. gadā, lūgums ievērot 
nekustamā īpašuma paziņojuma nosūtīšanas datumu, t.i. 15. februāris. 

Asistenta pakalpojums  
pašvaldībā

ieva roze,
Sociālā dienesta vadītāja 

no 2013. gada 1. janvāra cilvēkiem ar i un ii invaliditātes grupu un 
bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam pašvaldībā ir tiesī-
bas pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai. tas paredzēts, lai 
atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un no-
kļūšanu vietā, kur cilvēki strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic 
sabiedriskās aktivitātes.

Šo pakalpojumu var saņemt:

• pieaugušie cilvēki ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības 
un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pa-
kalpojuma nepieciešamību,

• bērni ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz VDEĀVK 
atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcio-
nāliem traucējumiem.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, cilvēkam ar invaliditāti vai tās liku-
miskajam pārstāvim deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā ir 
jāiesniedz iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu. Iesniegumā 
jānorāda, ka cilvēkam ir izsniegts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpoju-
ma nepieciešamību vai bērnam no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti ir izsniegts 
VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funk-
cionāliem traucējumiem.

Iesniegumā jānorāda aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam ar invalidi-
tāti būs vajadzīgs asistenta pakalpojums.

Iesniedzamie dokumenti:

1)  iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu;

2)  VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pieaugu-
šajam vai

3)  VDEĀVK izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā 
ar smagiem funkcionāliem traucējumiem bērniem. 

Paziņojums Par sabiedrības līdzdalību 
ādažu novada ilgtsPējīgas attīstības 

stratēģijas 2013.–2037. gadam izstrādei
Ādažu novada dome uzsāk attīstības plānošanu – Ādažu novada ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas izstrādi (turpmāk – Stratēģija). 
Stratēģija tiek izstrādāta laika posmā no 29.01.2013. līdz 31.07.2013.
Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgu attīstības stratēģiju Ādažu 

novadam.
Stratēģijas plānotais termiņš ir 2013. – 2037. gadam.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

• piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks 15.04.2013. – 17.05.2013.)
• piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks – 15.05.2013.)

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus un pieteikties līdzdalībai līdz 15.05.2013. 
elektroniski, sūtot informāciju uz epastu: inga.perkone@adazi.lv, vai rakstiski, 
adresējot to Ādažu novada domei, Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV2164, 
norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un epastu) un vēlamo 
līdzdalības veidu.

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Ādažu 
novada domes mājas lapā www.adazi.lv un nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto 
epastu. 

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir domes Attīstības un informācijas 
daļas vadītājas pienākumu izpildītāja Inga Pērkone. 

Paziņojums Par ādažu novada 
ilgtsPējīgas attīstības stratēģijas  

2013.–2037. gadam izstrādes uzsākšanu
Ādažu novada dome 2013. gada 29. janvārī pieņēma lēmumu Nr.14 „Par 

Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu”, tādejādi 
uzsākot novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam izstrā-
des procesu atbilstoši apstiprinātajam darba uzdevumam. 

Par lēmuma izpildi atbild Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, 
bet darba uzdevuma izpildes gaitas pārraudzību veic domes Attīstības un in-
formācijas daļas vadītāja.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes laiks – 2013. gada janvāris – 
2013. gada jūlijs. 
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tiek iZsludinĀta pieteikšanĀs Ādažu novada domes rīkotajĀ atbalsta 
konkursĀ iedZīvotĀju iniciatīvĀm „sabiedrība ar dvēseli”

inga Pērkone,
projektu vadītāja

pagājušajā gadā noslēdzās 3 gadus ilgā sa-
darbība ar nīderlandes fondu knHm, kuras laikā 
iedzīvotāju grupas varēja pieteikt savus projek-
tus finansējuma saņemšanai gan no knHm, gan 
pašvaldības budžeta, tomēr atbalsts iedzīvotāju 
iniciatīvas projektiem Ādažu novadā tiek turpi-
nāts arī šogad. atbilstoši Ādažu novada domes 
2012. gada 18. decembra sēdes lēmumam ir 
apstiprināts Ādažu novada domes konkursa 
„sabiedrība ar dvēseli” nolikums, un 2013. gada 
15. februārī tiek izsludināta pieteikšanās šim 
konkursam. 

Konkursa mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti gan fizis
kajā, gan sociālajā jomā Ādažu novadā, veicināt Ādažu no
vada iedzīvotāju iniciatīvu un atbildību par savu dzīves vidi. 

Tajā var piedalīties un iesniegt projektus nereģistrētas 
iedzīvotāju grupas, sabiedriskās organizācijas (biedrības vai 
nodibinājumi) un reliģiskas organizācijas. Projektiem jābūt 
saistītiem ar dzīves kvalitātes uzlabošanu Ādažu novada te

ritorijā, un tiem jābūt tādiem, lai tos spētu realizēt paši ie
sniedzēji. Projektu grupās jāapvienojas vismaz 8 cilvēkiem 
un viena projektu grupa var iesniegt tikai vienu pieteikumu. 

Konkursā tiks atbalstīti šādi pasākumi:
• teritorijas labiekārtošana,
• ēkas remonts,
• izglītojošu, kultūras, sporta, sociālās jomas pasā

kumu attīstība vai uzlabošana.
Plānojot projektus, jāņem vērā, ka tie būs jāīsteno no 

maija līdz septembra vidum. 
Projektu grupas varēs īstenot savus projektus, neie

guldot savu līdzfinansējumu, jo atbalstītajiem projektiem 
finansējumu līdz 600 LVL 100% nodrošinās Ādažu novada 
dome. Tomēr, ja projekta īstenošanai būs nepieciešama 
lielāka summa vai ja tiek apstiprināta tikai daļa no piepra
sītā finansējuma, projekta iesniedzējam būs jāmeklē savs 
līdzfinansējums. 

Izmaksas, kas tiks uzskatītas par attiecināmām: mate
riālu izmaksas; aprīkojuma iegāde (tomēr netiks atbalstīti 
projekti, kuros paredzēta galvenokārt pamatlīdzekļu ie
gāde); darba algas, kas saistītas ar projekta realizāciju un 
izpildi (tikai, ja nepieciešama profesionāla palīdzība, piem., 

lai ievilku elektrību); kancelejas izdevumi; sludinājumu iz
devumi; PVN (ja tas nav atgūstams). 

Lai pieteiktos konkursam, projektu pieteicējiem jāaiz
pilda un Ādažu novada domē jāiesniedz projekta pietei
kums. Tiks izskatīti visi pieteikumi, kas iesniegti atbilstoši 
konkursa nolikumam, kā arī atbilst konkursa mērķim un 
visiem vērtēšanas kritērijiem.

Konkursa nolikums, projekta pieteikums un citi 
dokumenti pieejami Ādažu novada domes mājas lapā 
www.adazi.lv, sadaļā „Pašvaldība” / „Atbalsta konkurss 
iedzīvotāju iniciatīvām”, kā arī Ādažu novada domes At
tīstības un informācijas daļā. Jautājumu un neskaidrību 
gadījumā lūgums vērsties pie konkursa koordinatora un 
kontaktpersonas pašvaldībā – Ādažu novada domes pro
jektu vadītājas Ingas Pērkones, tālr.: 67895700, epasts: 
inga.perkone@adazi.lv.

projektu pieteikumi tiks pieņemti no 
15. februāra līdz 15. martam plkst. 14.00. lai 
palīdzētu sagatavoties pieteikumu gatavošanā, 
28. februārī plkst. 18.00, Ādažu kultūras centra 
ceriņu zālē tiks rīkots informatīvs seminārs par 
pieteikuma veidlapas aizpildīšanu. 

12.02.2013.nr. adm/1-12-9/13/129 

gaujas ielas 31 un gaujas ielas 25b garĀžu valdītajiem 
brīdinājums par administratīvā akta piespiedu izpildi 

Ādažu novada dome 28.10.2012. pieņēma lēmumu Nr. 13§3.3. 
„Par nelikumīgās būvniecības seku likvidāciju Gaujas ielā 31 un 
Gaujas ielā 25B” (turpmāk – Lēmums), nolemjot 

1. Uzlikt par pienākumu garāžu valdītājiem nojaukt nelikumīgi 
uzbūvētās garāžas vai to daļas, kas atrodas uz pašvaldībai piedero-
šajiem īpašumiem adresēs Gaujas iela 31 un Gaujas iela 25B, līdz 
2012.gada 31.decembrim. 

2. Uzlikt par pienākumu pašvaldībai piederošā īpašumā Gaujas 
ielā 25B esošo mazdārziņu nomniekiem nojaukt nelikumīgi uzbū-
vētās būves līdz 2012. gada 31. decembrim.

3. Visus ar būves pārvietošanu vai nojaukšanu saistītos izdevu-
mus sedz būves īpašnieks. 

4. Lēmuma neizpildes gadījumā administratīvais akts tiks izpil-
dīts piespiedu kārtā MK noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnotei-
kumi” 171.² punktā noteiktajā kārtībā.

5. Paziņojumu par būvju nojaukšanu publicēt laikrakstā „Lat-
vijas Vēstnesis”.

6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ādažu novada Būvvaldei.
Lēmums stājās spēkā 21.09.2012. (publicēts laikrakstā „Lat-

vijas Vēstnesis” 20.09.2012.) un kļuva neapstrīdams 21.10.2012. 
Lēmums nav pārsūdzēts un ir stājies likumīgā spēkā, tādejādi, ne-
pastāv nekādi šķēršļi, lai pašvaldība organizētu nelikumīgo būvju 
nojaukšanu. 

23.01.2013. Būvvaldes izveidota komisija veica teritorijas ap-
sekošanu pašvaldībai piederošajos nekustamajos īpašumos „Gaujas 
iela 31” un „Gaujas iela 25B” un konstatēja, ka nekustamajā īpa-
šumā „Gaujas iela 31” atrodas patvaļīgi uzbūvētas 48 garāžas, bet 

īpašumā „Gaujas iela 25B” atrodas patvaļīgi uzbūvētas 5 garāžas un 
23 dārza mājas. 

Būvniecības likums neparedz iespēju vairākkārtīgi pieņemt lē-
mumu par būves nojaukšanu, ja tas netiek izpildīts, kā arī to, ka Lē-
muma neizpildīšanas sekas ir noteiktas Būvniecības likuma 30. pan-
ta sestajā daļā, kas paredz, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par 
nelikumīgās būves vai tās daļas nojaukšanu, bet pasūtītājs vai būvē-
tājs līdz noteiktajam laikam nav to izpildījis, attiecīgā pašvaldība 
organizē šīs būves vai tās daļas nojaukšanu, bet ar nojaukšanu saistī-
tos izdevumus sedz pasūtītājs vai būvētājs. Pamatojoties uz Būvnie-
cības likuma 30. panta sesto daļu, Ministru kabineta 01.04.1997. 
noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 171². punktu, 
Administratīvā procesa likuma 361. pantu, Ādažu novada dome ai-
cina Gaujas ielas 31 un Gaujas ielas 25B garāžu valdītājus labprātīgi 
izpildīt Lēmumu līdz 15.03.2013. 

Lēmuma neizpildes gadījumā pašvaldība uzsāks tā piespiedu 
izpildi ar 16.03.2013. 

Brīdinājumu publicēt laikrakstā „Ādažu Vēstis” un izvietot pie 
garāžām Gaujas ielā 31 un Gaujas ielā 25B. 

Pēteris Balzāns, 
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks  

lūdzam īpašniekus, kuriem nav iespēju saviem 
spēkiem pārvietot vai nojaukt būves, rakstiski brīvā 
formā informēt ādažu novada domi Par garāžas 

atbrīvošanu. atbrīvot garāžas no personīgajām mantām 
un atkritumiem, kā arī atstāt durvis atvērtas! 



10 Ādažu Vēstis 2013. gada 15. februāris

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības vēlējumi  
februāra mēneša jubilāriem !

90 gadu jubileju svin
Klaudija Dombrovska

80 gadu jubileju svin
Rasma Auzāne

Antoņina Fjodorova
Anna Skrīvere

75 gadu jubileju svin
Līvija Veise

Valentīna Gauz
Jadviga Salmane

70 gadu jubileju svin
Lidija Čekerlana

Staņislavs 
Prokopovičs

Pēteris Zvaigzne

15. februĀrī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
brāļi auzāni ar jauno muzikālo 
projektu „slavenais jersikas 

orķestris”
Ar muzikālā pavadījuma 

pārsteigumiem, gaismu spēli, 
neatkārtojamo vokālo skanējumu 

un tikai Oranžajam korim raksturīgo 
dziesmas idejas un horeogrāfijas 

pasniegšanas veidu „Slavenais Jersikas 
orķestris” vēlas skatītājus emocionāli 
aizvest prom no ikdienas rūpēm, likt 

ieskatīties pašiem sevī, pasmaidīt 
un atvērt durvis visam labajam, 

kas dzīvo katrā no mums. Bez lieka 
skaļuma noskaņu veidos gan mīlestības 
balādes, gan arī karstasinīga latgaliešu 
temperamenta piesātinātas dziesmas. 

Skatītājus priecēs abu brāļu 
divbalsīgais dziedājums, kuram 

pievienosies 
Oranžā kora dziedātāji

Biļetes: Ls 3-6
 „Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

21. februĀrī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ādažu mākslas un mūzikas skolas 

pedagogu koncerts
Informācija: 67997780

Ieeja: bez maksas

22. februĀrī plkst. 18.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
latvijas leļļu teātra izrāde

ērihs kestners
divas lotiņas

Režisors Ģirts Šolis
Tas nu ir noticis: divas meitenes, kuras 

agrāk neko viena par otru nav zinājušas, 
satiekas vasaras atpūtas nometnē un 
atklāj, ka viena otrai ir tik līdzīgas kā 
divas ūdens lāses! Un tas nekas, ka 

Luīzei no Vīnes ir garas matu cirtas, bet 
Lotei no Minhenes - divas cieši sapītas 

biželes: neticamā līdzība taču nevar būt 
vienkārša sagadīšanās!  

Lai atklātu noslēpumu, meitēni nolemj 
samainīties vietām...

Lomās:
Santa Didžus, Dana Lāce, Valdis Vanags

Iesakām bērniem no 5 gadu vecuma
www.lelluteatris.lv 

Biļetes: Ls 2-4
Kultūras centra kasē

23. februĀrī plkst. 14.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
senioru kolektīvu sarīkojums  

„dziesmu un deju putenis”
Informācija: 67997171

27. februĀrī plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
pārpratumu komēdija 

plīvurītis ar punktiņiem
Latviešu dramaturģes Leldes Stumbres 
lugas „Plīvurītis ar punktiņiem” izrādē 
darbosies interesants ansamblis – pati 

lugas autore, aktieri Aivars Siliņš 
un Anna Šteina, tautā mīlētais šovu 

vadītājs Valters Krauze, humora 

zvaigzne Jana Duļevska, kā arī 
dramaturgs Kārlis Anitens, kurš ir 

iestudējuma turnejas versijas režisors, 
izrādes oriģinālu iestudējusi TV režisore 

Baiba Rožkalna.
Radošajai komandai pievienojusies  

arī kostīmu māksliniece 
 Elita Patmalniece.

plīvurītis ar punktiņiem ir 
smeldzīga komēdija par cilvēka vēlmi 
pasauli mainīt pēc sava prāta un par 
realitāti, kurā dzīve pati saliek visus 

punktiņus uz „i”. Šis ir stāsts par kādu 
māti, kura ar savu „stingro roku” 

izaudzinājusi nekam nederīgu dēlu, taču 
savu vainu neatzīst.  

Viņa rada ģeniālus plānus A, B, C un D, 
kā dzīvi izmainīt, bet, protams,  

nekas neizdodas,”
 saka lugas autore Lelde Stumbre

Biļetes: Ls 4-6 „Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

Piedāvā:  
„Izklaides producentu grupa 7” SIA

9. martĀ plkst. 17.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
vokālo ansambļu saiets 

 „tik pie gaujas”
Informācija: 67997171

21. martĀ plkst. 19.00

SKATĪTĀJU ZĀLĒ
dziesmas sievietei, mīlestībai un 

pavasarim koncertprogrammā
mīlestības pieskĀriens

Gaidot pavasari un turpinot pirms trim 
gadiem aizsākto mīlas melodiju ciklu, 

arī šogad top jauna koncertprogramma 

ar brīnišķīgu dziesmu buķeti. Liriski 
smeldzīgas, dvēseliskas un spilgtas 
latviešu komponistu melodijas, kā 

arī mīlas dziesmas no pasaulslavenu 
izpildītāju repertuāra apvienojumā 
ar koķetām un nebēdnīgi jautrām 

dziesmām skaistā mīlas stāstā izdzīvos 
lieliskie dziedātāji Andris Ērglis, Anmary, 

Dons, Endija Rezgale 
Visu dziesmu jaunos aranžējumus 

šogad veido komponists Jānis Strazds 
(taustiņi), kurš kopā ar Māri Kupču 
(ģitāra), Aivaru Meijeru (bass) un 

Gundaru Lintiņu (bungas)  
nodrošinās dziesmu stāsta  

muzikālo pavadījumu
Biļetes: Ls 5-7 

„Biļešu Paradīzes” kasēs
www.bilesuparadize.lv

Piedāvā: 
„Izklaides producentu  

grupa 7”

Ādažu kultūras centrs

Tālr.: (+371) 67997764
Tālr.Fakss(+371)67997171 

www.adazikultura.lv

„biļešu paradīZes” (kultūras 
centra) kases darba laiks:

OTRDIEN 9.00-13.00
TREŠDIEN 15.00-20.00

CETURTDIEN 9.00-13.00
PIEKTDIEN 16.00-21.00

STUNDU PIRMS SARĪKOJUMIEM

Biļešu rezervācija un uzziņas  
pa tālr. (+371) 67996230

Pensionāru aPvienības 
„oPtimists” ikmēneša 

saiets 
notiks 20. februārī plkst. 13.00  

Gaujas ielā 16. 
Piedalīsies Ādažu novada domes 

nekustāmā īpašuma un saimniecības 
daļas vadītājs Dainis Popovs.

Ādažu novada dome aicina darbĀ hidromeliorĀcijas inženieri
Prasības pretendentam:

•  atbilstoša augstākā inženiertehniskā izglītība (par priekšrocību tiks uzskatīts 
sertifikāts upju hidrotehniskajā būvniecībā),

•  praktiskā darba pieredze polderu un meliorācijas sistēmu ekspluatācijā, 
tehnisko projektu izvērtēšanā un vadībā ne mazāka par 2 gadiem.
Pieteikumus, rekomendācijas vēstules un CV ar norādi „Hidromeliorācijas 

inženiera vakance” gaidīsim līdz 28.02.2013. e-pastā dome@adazi.lv,  
pa faksu 67997828 vai pa pastu sūtot Personāldaļai uz adresi:  

Ādažu novada dome, Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164.


