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Ziņojums par Ādažu novada pašvaldības 2012. gada budžetu
Pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Budžetā ir
ieņēmumu daļa, izdevumu daļa un finansēšanas daļa, kas nosaka un pamato, kāds
līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldībai ar likumu noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
Par 2012. gada budžeta prioritātēm
noteikta izglītība, sociālā joma, sabiedriskā
drošība un esošo pašvaldības iestāžu uzturēšana.
 Ieņēmumi
Ādažu novada 2012. gadā plānotie ieņēmumi sastāda Ls 6’431’208, kas ir par 2 %
mazāk nekā 2011. gada faktiskie ieņēmumi. Ieņēmumus veido atskaitījumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, nekustamā īpašuma nodokļi, valsts budžeta dotācijas un
mērķdotācijas, norēķini ar pašvaldību
budžetiem, maksājumi par pakalpojumiem
un citi ar likumu noteikti ieņēmumi.
Pašvaldības budžeta kontu atlikums uz
2011. gada 31.decembri bija Ls 415’286.
Noteikts, ka iedzīvotāju ienākuma
nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts
budžetu un pašvaldību budžetiem ir: pašvaldību budžetiem – 82 procentu apmērā
un valsts budžetam – 18 procentu apmērā.
Saskaņā ar MK 2011. gada 27.decembra
noteikumiem Nr.1030 „Noteikumi par
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda
ieņēmumiem un to sadales kārtību
2012. gadā” Ādažu novada pašvaldības vērtēto ieņēmumu prognoze 2012. gadam –
Ls 5’024’005, kur iedzīvotāju ienākums
prognozēts Ls 4’348’977 apmērā un nekustamā īpašuma nodokļa prognoze – Ls
675’028. Tiek garantēti iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ne mazāk kā 96 %
apmērā no plānotā.
Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa sastāda 65 % no kopējiem Ādažu
novada budžeta ieņēmumiem, un
2012. gada prognoze – par Ls 18’161 jeb
0,4 % mazāk nekā 2011. gadā faktiski
saņemts.
2012. gadā tiek prognozēts iekasēt
nekustamā īpašuma nodokli Ls 629’067

apmērā, kas ir par 17 % mazāk, nekā faktiski tika iekasēts 2011. gadā, kad pašvaldība ieguva Ls 755’487. Paredzams, ka nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības vidējais
aprēķins varētu būt līdz 20 % zemāks un tā
rezultātā attiecīgi pazemināsies aprēķināmā
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi.
2012. gadā valsts mērķdotācijas pedagogu un treneru darba samaksai un darba
devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām ir aprēķinātas visam
gadam, balstoties uz valsts piešķirto mērķdotāciju apjomu. Mērķdotācijas tiek plānotas Ls 1’024’645, kas ir par 8 % vairāk, nekā
faktiski saņemts 2011. gadā.
Nenodokļu ieņēmumus Ls 31’800
apmērā veido valsts un pašvaldības nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas.
Maksas pakalpojumus un citus pašu
ieņēmumus Ls 225’700 apjomā veido vecāku maksas par bērnu uzturēšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, Ādažu Mākslas un
mūzikas skolā, Pierīgas Bērnu un jaunatnes
sporta skolā, kā arī ieņēmumi par telpu un
zemes nomu un citi ieņēmumi.
 Izdevumi
Ādažu novada pašvaldības 2012. gada
budžeta izdevumu daļa veidota, nosakot un
pamatojot, kāds līdzekļu apjoms nepieciešams pašvaldībai noteikto funkciju, uzdevumu un brīvprātīgo iniciatīvu izpildei.
Izde
vumi tiek plānoti Ls 6’800’030
apmērā.
 Vispārējie valdības dienesti
Šajā izdevumu sadaļā plānoti Ls
1’192’345 jeb 18 % no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, un tajos ietilpst izdevumi novada pašvaldības administrācijai (t.sk.
deputātiem) Ls 384’405 apmērā (6 % no
kopējiem pamatbudžeta izdevumiem), aizdevumu procentu maksājumi Valsts kasei
Ls 208’990, iemaksas pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā Ls 598’950, izdevumi
neparedzētiem gadījumiem (rezerves fonds)
Ls 131’580 jeb 1,98 % apmērā no budžeta
izdevumu kopapjoma, kā arī citi izdevumi.
Izdevumu kopsummā, kas plānoti paš-

valdības administrācijai, ir paredzēti arī
izdevumi Ls 15’000 apmērā grāmatvedības
datorprogrammas iegādei, būtiski atvieglojot budžeta plānošanas, izpildes kontroles,
grāmatvedības procesu un personāla vadības jomas.
 Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Pašvaldības budžetā ir iekļauta arī sadaļa
„Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”
(rezerves fonds) Ls 131’580 jeb 1,98 %
apmērā no budžeta izdevumu kopapjoma,
kā arī citi izdevumi.
 Sabiedriskā kārtība un drošība
Šajā izdevumu sadaļā ir plānoti izdevumi Ls 200’000 apmērā sabiedriskās kārtības
un drošības uzturēšanas pasākumu veikšanai un novada Pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai. Pašvaldības policijai ir
lielākas tiesības un pilnvaras sabiedriskās
kārtības un pašvaldības saistošo noteikumu
izpildes kontrolē nekā līdzšinējam minēto
pakalpojumu sniedzējam – pašvaldības SIA
„Ādažu Glābšanas dienests”.
 Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Šajā sadaļā paredzēti Ls 939’068 pašvaldības nekustamo īpašumu un inženiertīklu
uzturēšanai, apsaimniekošanai un remontiem (t.sk. Ls 73’205 pašvaldības publisko
teritoriju uzkopšanai), Ls 31’507 ielu
apgaismojumam (t.sk. speciālā apgaismojuma ierīkošanai uz 4 gājēju pārejām) un Ls
13’000 ceļu uzturēšanai.
Šajā sadaļā paredzēti arī budžeta līdzekļi Ls 2’500 apmērā klaiņojošo dzīvnieku
sterilizācijai un ķeršanai, jo minētais jautājums ir kļuvis aktuāls daudzdzīvokļu māju
tuvumā.
Vēl šajā sadaļā iekļauti arī izdevumi, kas
saistīti ar domes Attīstības un informācijas
daļas organizētajiem pasākumiem un projektiem, no kuriem nozīmīgākie budžeta
izdevumi ir paredzēti Ls 199’342 satiksmes
drošības uzlabojumiem Kadagā, Ls 54’000
LEADER projektu realizācijai (t.sk. Ls
20’000 Līgo laukuma apkārtnes labiekārtošanai, Ls 10’000 Ādažu Kultūras centra
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Ādažu novada domes ārkārtas sēdes lēmumi
2012. gada 10. janvārī
Sēdi vada Pēteris Balzāns,
Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Baltezerā” apstiprināšanu un par saistībām
ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta īstenošanai
2009. gada 4. martā, lai realizētu Kohēzijas fonda līdzfi
nansēto kanalizācijas sistēmas projektu ap Lielo un Mazo
Baltezeru, Garkalnes un Ādažu novada dome izveidoja SIA
„Garkalnes ūdens”. Ādažu novada domei šajā kopuzņēmu
mā pieder 640 daļas (32 %), Garkalnes novada domei –
1360 daļas (68 %), kas tika noteikts pēc projekta teritoriālā
principa.
Dome nolēma
1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”.
2. Apstiprināt Baltezera aglomerāciju saskaņā ar pie
vienoto shematisko materiālu saskaņā ar 1. pielikumu.
3. Apstiprināt prioritārās investīciju darbības saskaņā
ar 2. pielikumu.
4. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 7 294
598,38 (iesk. PVN), kur:
4.1. SIA „Garkalnes ūdens” ieguldījums (attiecināmās
izmaksas) – Ls 633 367,36;
4.2. Kohēzijas fonda finansējums (attiecināmās izmak
sas) – Ls 5 040 869,00;
4.3. Valsts budžeta finansējums (attiecināmās izmak
sas) – Ls 304 942,63;
4.4. pievienotās vērtības nodoklis – SIA „Garkalnes
ūdens” ieguldījums (neattiecināmās izmaksas) – Ls 1 315
419,38.
5. Projekta finansēšanā nodrošināt šādus finanšu
avotus:
5.1. l ai nodrošinātu SIA „Garkalnes ūdens” līdzfinansē
jumu projekta attiecināmām izmaksām (Ls 633 367,36),

Ādažu novada domei ieguldīt SIA „Garkalnes ūdens” kapitā
lā Ls 202 677,44, kas sastāda 32 % no kopējām attiecinā
mām izmaksām;
5.2. SIA „Garkalnes ūdens” ieguldījuma daļu Ls 1 315
419,38 apjomā nodrošināt no SIA „Garkalnes ūdens” pašu
līdzekļiem.
6. Akceptēt SIA „Garkalnes ūdens” līdzfinansējuma
saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, kas sagatavots
iesniegšanai 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infra
struktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lie
lāku par 2000” ietvaros, tajā ietvertos darbus un finansējuma
apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finanšu
plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
7. Uzdot SIA „Garkalnes ūdens” realizēt tehniski eko
nomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku.
 Par tehniski ekonomiskā pamatojuma
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Ādažos, II kārta” apstiprināšanu un par saistībām ūdenssaimniecības attīstības investīciju
projekta īstenošanai
Atbilstoši 2008. gada 26. novembrī noslēgtajam
Civiltiesiskajam līgumam starp Vides ministriju (VARAM),
Ādažu novada domi un SIA „Ādažu Ūdens” par kopējo
summu Ls 6 927 818 (iesk. PVN 18 %) un 2011. gada
21.jūlijā noslēgtajiem Civiltiesiskā līguma grozījumiem
Projekta I kārtā apgūt Ls 4 664 235 un Projekta II kārtā
apgūt ietaupījumu Ls 2 447 614.
Pamatojoties uz Ādažu novada domes 21.06.2011.
lēmumu Nr.97 „Par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpo
jumu attīstība”ietaupījuma pārcelšanu uz 3.5.1.1.aktivitātes
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” 4.projektu grupu”
un izskatot izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdens
saimniecības pakalpojumu attīstība Ādažos,
II kārta”, saskaņā ar MK 18.12.2007. noteikumiem Nr.912.
„Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas

būvju būvniecības kārtība” II nodaļu, Ādažu novada dome
nolēma
1. Apstiprināt tehniski ekonomisko pamatojumu
„Ūdens
saim
niecības pakalpojumu attīstība Ādažos,
II kārta”.
2. Apstiprināt Ādažu aglomerāciju saskaņā ar pievie
noto shematisko materiālu.
3. Apstiprināt prioritārās investīcijas programmas
darbības saskaņā ar 2 pielikumu.
4. Apstiprināt projekta kopējās izmaksas Ls 2 447
613,92 (iesk. PVN), kur:
4.1. Ādažu novada domes līdzfinansējums – Ls 366
106,17;
4.2. Kohēzijas fonda finansējums – Ls 1 545 892,00;
4.3. Valsts budžeta finansējums – Ls 94 242,75;
4.4. SIA „Ādažu Ūdens” līdzfinansējums – Ls 44
1373,00.
5. Projekta finansēšanā nodrošināt šadus finanšu
avotus:
5.1. Ādažu novada domes līdzfinansējumu projektā
Ls 366 106,17 apmērā, ieguldot to SIA „Ādažu Ūdens”
pamatkapitālā;
5.2. SIA „Ādažu Ūdens” līdzfinansējuma daļu Ls 441
373,00 apmērā, nodrošināt no SIA „Ādažu Ūdens” pašu
līdzekļiem.
6. Akceptēt SIA „Ādažu Ūdens” līdzfinansējuma
saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, kas sagata
vots iesniegšanai 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekviva
lentu lielāku par 2000” ietvaros, tajā ietvertos darbus un
finansējuma apjomu, atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finanšu plānam un projekta budžeta kopsavil
kumam.
7. Uzdot SIA „Ādažu Ūdens” realizēt tehniski ekono
miskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifus.

Biznesa uzsācēji, lauksaimnieki un uzņēmēji, kas meklē iespējas attīstīt savu biznesu!
Aicinām uz bezmaksas semināru par valsts atbalsta programmu un ES struktūrfondu pieejamo finansējumu Rīgas reģionā!
15. martā plkst. 10.00 Garkalnes novada domē, Brīvības gatve 455, Rīgā
Seminārā uzzināsiet :
 kādu finansējumu iespējams saņemt Hipotēku bankas piedāvāto, Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto valsts atbalsta programmu ietvaros:
— starta programma biznesa uzsācējiem,
— komersantu konkurētspējas atbalsta programma,
— apgrozāmo līdzekļu un investīciju aizdevumi lauksaimniekiem,
— mikrokreditēšanas programma.
— MVU izaugsmes aizdevumu programma,
 Rīgas struktūrfondu informācijas centra piedāvājums, informācijas meklēšanas iespējas
 Aktuālās ES struktūrfondu programmas uzņēmējiem
Interesentus semināram lūdzam reģistrēties pa tālr. 26194109 vai elektroniski gnv@garkalne.lv
Semināru organizē: Garkalnes novada dome, Rīgas plānošanas reģions un Hipotēku banka

Ādažu novada domes laikraksts
„Ādažu Vēstis”
2012. gada 15 . februāris
Reģistrācijas apliecība Nr. 000702440
Iespiests SIA „McĀbols Poligrāfija”
Tirāža 3000 eksemplāri

Redaktore Astrīda Spilva
tālr. 67996900
e-pasts: adazu_vestis@one.lv
astrida.spilva@adazi.lv
www.adazi.lv

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.
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Ziņojums par Ādažu...
> 1. lpp.

lielā ekrāna un projektora iegādei, kā arī Ls
10’000 publiskas tūrisma un atpūtas vietas
izveidošanai pie Mazā Baltezera), Ls 21’038
novada pretplūdu projekta sagatavošanas
darbu veikšanai, kā arī izdevumi, kas saistīti ar iedzīvotāju un plašākās sabiedrības
informēšanu, – Ls 5’208 pašvaldības laikraksta „Ādažu Vēstis” izdošanai un Ls
5’000 četru informatīvo stendu uzstādīšanai ar novada kartes atainojumu un būtiskāko izziņas informāciju novada iedzīvotājiem un viesiem.
 Speciālais budžets
Ādažu novadā 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 uzturēšanai 2012. gadā no valsts
budžeta līdzekļiem paredzēts finansējums
Ls 63’155 apmērā. Tas ir par 32 % mazāk
nekā 2011. gadā, kad faktiski tika saņemti
Ls 93’398. Ar šo naudu nepietiek, lai kvalitatīvi uzturētu pašvaldības ceļu tīklu, t.sk.
veiktu sniega tīrīšanu, tāpēc 2012. gadā
pašvaldība ceļu uzturēšanai no pamatbudžeta papildus piešķīra Ls 13’000.
 Atpūta, kultūra un reliģija
Šajā sadaļā ieplānoti līdzekļi Ls 386’355
jeb 5,7 % apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem, kas ir par Ls 49’300 vairāk
nekā iepriekšējā gada faktiskā izpilde. Šajā
sadaļā iekļauti Ls 154’415 Ādažu Sporta
centra darbības nodrošināšanai, Ls 144’290
Ādažu Kultūras centra darbības nodrošināšanai, no kuriem liela daļa paredzēta māksliniecisko pašdarbības kolektīvu darbības
atbalstam un sabiedrībai nozīmīgu kultūras
pasākumu organizēšanai, Ls 16’450 Ādažu
bibliotēkai un Ls 71’200 PBJSSP (tai skaitā Ls 32’052 valsts mērķdotācija pedagogu
darba samaksai).
Faktiskās pašvaldības sporta būvju
(peldbaseina, stadiona, skeitparka utt.)
uzturēšanas izmaksas ir lielākas nekā ieņēmumi no sniegtajiem pakalpojumiem šajos
objektos, bet pašvaldība turpinās tās uzturēt, jo tās palīdz novada iedzīvotājiem ievērot veselīgu dzīvesveidu, pilnveido sporta
stundu piedāvājumu pašvaldības izglītības
iestādēs, palīdz uzlabot veselību, dažādo
brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas
gan bērniem, gan pieaugušajiem utt. Tāpat
sadaļās „Ādažu Sporta centrs” un „PBJSS”
ir iekļauts finansējums dažādu sporta pasākumu organizēšanai, sporta pulciņu/sekciju uzturēšanai un finansiālais atbalsts sportistiem (gan individuālajiem, gan koman-

Ādažu Vēstis
dām) saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
 Izglītība
Šajā sadaļā plānoti līdzekļi Ls 3’016’260
jeb 44,5 % no kopējiem plānotajiem pamatbudžeta izdevumiem šādu izglītības iestāžu
darbības nodrošināšanai: Ādažu PII – Ls
569’185; Kadagas PII „Mežavēji” – Ls
327’490, kā arī līdzfinansējums Aizsardzības
ministrijai par ēkas būvniecībā ieguldītajiem
finanšu līdzekļiem Ls 90’500; Ādažu vidusskolai – Ls 1’196’900 (tai skaitā Ls 755’576
valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai); Ādažu Mākslas un mūzikas skolai –Ls
318’485 (tai skaitā valsts finansējums pedagogu darba samaksai Ls 143’573).
Šajā sadaļā iekļauti maksājumi citām pašvaldībām par izglītības pakalpojumiem Ls
250’000 apmērā. Ādažu novadā ir liels
skaits skolēnu, kuri apmeklē izglītības iestādi ārpus novada teritorijas. Saskaņā ar principu „nauda seko skolēnam” pašvaldībai
jāmaksā par šo skolēnu mācīšanos citas pašvaldības izglītības iestādē.
2012. gadā Ādažu vidusskolā plānots
veikt telpu remontdarbus Ls 34’500 apmērā, tiks realizēts projekts „Informatizācijas
projekts”, kura īstenošanas gaitā Ls 13’830
paredzēti datortehnikas iegādei. Ls 253’879
latu pašvaldība paredz Ādažu novada bērnu
uzturēšanai privātajās pirmsskolas izglītības
iestādēs – pašvaldība apmaksā Ls 50 mēnesī vecākiem, kuru bērni apmeklē kādu no
privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm,
kā arī šajā sadaļā ir iekļauts līdzfinansējums
bērniem un skolēniem, kuri apmeklē Ādažu
Brīvo Valdorfa skolu.
Pašvaldība apmaksā pusdienas trūcīgo
ģimeņu bērniem. Pašvaldība arī 2012. gadā
turpinās pilnībā vai daļēji kompensēt (katru
gadījumu izvērtējot individuāli) braukšanas
izdevumus skolēniem, kas ir saistīti ar izglītības iestādes apmeklēšanu, kā arī dalību
konkursos un olimpiādēs. Transporta izdevumu kompensācijai skolēniem atvēlēti Ls
42’000.
 Sociālā aizsardzība
Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās
un valsts politika sociālajā sfērā uzliek
papildus slogu: sociālo izdevumu finansēšanu galvenokārt no pašvaldību budžetiem.
Ādažu pašvaldība arī 2012. gadā turpinās
sociālās palīdzības programmas maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, vienlaikus rūpīgi
izvērtējot esošo pabalstu efektivitāti, lai
sasniegtu mērķi – reāli palīdzēt maznodrošinātajiem. Izdevumu sadaļa „Sociālā aizsardzība” paredz finansējumu gan Ādažu
Sociālā dienesta, gan sociālās palīdzības
pakalpojumu sniegšanai. Tā ietver sociālo
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aprūpi, nodrošinot dzīves kvalitātes nepazemināšanos personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt
pati saviem spēkiem un sociālo rehabilitāciju. Tās mērķis ir novērst vai mazināt invaliditātes, darba nespējas, atkarības un citu
faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas
personas dzīvē. Šiem mērķiem kopumā
paredzēti Ls 267’535 jeb 4 % no kopējiem
budžeta izdevumiem. Dažādu veidu pabalstiem paredzēti Ls 136’142. Pašvaldības
iestādes „Ādažu sociālais dienests” darbības
nodrošināšanai paredzēti Ls 84’178.
Pašvaldība algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos paredz iesaistīt Ādažu novada
iedzīvotājus, kuri NVA ir reģistrēti kā bezdarbnieki, nodarbinot tos mazkvalificētos
darbos pašvaldības iestādēs un izmaksājot
atalgojumu Ls 100 mēnesī katram.
 Ieguldījumi pašvaldības uzņēmumu
pamatkapitālā
Pašvaldība, izpildot uzņemtās saistības
ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā ūdenssaimniecības projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Ādažos” realizācijā,
2012. gadā paredz no pašvaldības budžeta
līdzekļiem veikt finanšu ieguldījumu Ls
612’197 apmērā pašvaldības kapitālsabiedrības „Ādažu Ūdens” pamatkapitālā.
Analoģiska darbība paredzēta arī attiecībā uz pašvaldības kapitālsabiedrības
„Garkalnes ūdens” pamatkapitāla palielināšanu, lai nodrošinātu Ādažu novada domes
finanšu līdzekļu piesaisti Ls 54’690 apmērā
projekta „Kanalizācijas sistēmas izbūve
apdzīvotām vietām pie Lielā un Mazā
Baltezera” realizācijai.
 Programma turpmākajiem 2 saimnieciskajiem gadiem
Turpmākajos divos saimnieciskajos
gados plānots pievērst tikpat lielu uzmanību sociālajai politikai un izglītības jomai.
Plānots turpināt novada infrastruktūras
attīstību, tajā skaitā divos nozīmīgos ūdenssaimniecības pilnveidošanas projektos, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Gadījumā, ja VARAM atbalstīs
Ādažu novada domes ieceri realizēt pretplūdu projektu, tad laika posmā no
2013. gada līdz 2015. gadam par ES līdzekļiem varētu tikt daļēji rekonstruēts esošais
Gaujas aizsargdambis, pasargājot aptuveni
3000 novada iedzīvotājus un īpašumus.
Pašvaldības aizņēmumi un galvojumi
Saskaņā ar noslēgtiem aizņēmumu līgumiem ar Valsts kasi 2012. gadā paredzēts
atmaksāt aizņēmumu pamatsummas Ls
358’180 apmērā.
Pēteris Balzāns, Ādažu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks
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Noteikumi Nr. 3
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 24. 01. 2012. sēdes lēmumu, protokols Nr. 3 § 13.1

Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2012. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. p., likumu „Par budžetu un finansu vadību”, likumu „Par valsts budžetu 2012. gadam”,
Ministru Kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1030 „Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem
un to sadales kārtību 2012. gadā”
1. Apstiprināt Ādažu novada pašvaldības:
1.1. finanšu līdzekļu atlikumu pamatbudžetā 2012. gada 1. janvārī Ls 415’286
apmērā;
1.2. pamatbudžetu 2012. gadam ieņēmumos, saskaņā ar 1. pielikumu, Ls
6`431`208 apmērā un aizņēmumu no
Valsts kases Ls 612’197;
1.3. pamatbudžetu 2012. gadam izdevumos, saskaņā ar 1. pielikumu, Ls 6’800’030
apmērā un 2012. gadā atmaksājamo tīro
aizņēmumu summu Valsts kases kredītiem
Ls 358’180 apmērā;
1.4. finanšu līdzekļu atlikumu speciālajā
budžetā uz 2012. gada 1. janvāri īpašiem

mērķiem iezīmētiem līdzekļiem Ls 20’236
apmērā;
1.5. speciālo budžetu īpašiem mērķiem
iezīmētiem līdzekļiem 2012. gadam ieņēmumos Ls 103’155 apmērā un izdevumos
Ls 123’391 apmērā, ziedojumiem un dāvinājumiem 2012. gadam ieņēmumos Ls
1’000 un izdevumos Ls 1’000, saskaņā ar 2.
pielikumu;
1.6. paskaidrojuma rakstu un Ādažu
novada domes priekšsēdētāja vietnieka
ziņojumu par Ādažu novada pašvaldības
2012. gada budžetu (3. pielikums).
2. Noteikt Ādažu novada pašvaldības
aizdevumu apjomus 2012. gadā, saskaņā ar

4. pielikumu. Noteikt, ka aizņēmuma
apjoms konkrēta projekta finansēšanai tiek
apstiprināts Ādažu novada domē.
3. Ādažu novada domes Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komiteja ir tiesīga
lemt par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem 2012. gada budžeta rezerves fonda ietvaros, nepārsniedzot rezervēto
līdzekļu apjomu.
4. Līdz stabilizācijas procesa pabeigšanai,
veicot izmaiņas pašvaldības budžetā, pirms
jautājuma iesniegšanas izskatīšanai Ādažu
novada domes Finanšu un tautsaimniecības
jautājumu komitejā tās ir jāsaskaņo ar stabilizācijas procesa uzraugu.

Ādažu novada domes pamatbudžets 2012.gadam
Ieņēmumu daļa
N.p.k.
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.
7.
8.
8.1.
8.2.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.5.1.
10.5.2.

Sadaļa
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
iepriekšējā gada
pārskata gada
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
pārskata gada
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
pārskata gada
iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
pārskata gada
iepriekšējo gadu parādi
Azartspēļu nodoklis
Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas
valsts nodevas
pašvaldību nodevas
Naudas sodi un sankcijas
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
citi nenodokļu ieņēmumi
pašvaldības budžeta procentu ieņēmumi par konta atlikumiem
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošana
Valsts budžeta transferti
dotācija mākslas skolas algām
dotācija sporta skolai
dotācija 1. klases skolēnu ēdināšanai
dotācija mācību grāmatām
dotācijas pedagogu algām (vsk., PII)
t.sk.: - piecgadīgo bērnu apmācība
t.sk.: - skolotāju algām

2012. gada
budžets
4,175,018
0
4,175,018
423,786
398,786
25,000
107,817
92,817
15,000
97,464
92,464
5,000
8,000
11,500
1,500
10,000
15,000
5,300
5,000
300
0
1,251,624
143,573
32,052
20,000
6
849,020
93,444
721,576

N.p.k.
10.5.3.
10.6.
10.7.
10.8.
10.8.1.
10.8.2.
10.8.3.
10.8.4.
10.8.5.
11.
11.1.
11.1.1.
12.
12.1.
12.1.1.
12.1.2.
12.1.3.
12.2.
12.2.1.
12.2.2.
12.2.3.
12.3.
12.4.
13.
14.
14.1.
14.1.1.

Sadaļa
t.sk.: - interešu izglītība
garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts
dotācija nodarbinātības pasākumiem
ES struktūrfondu līdzekļi
t.sk.: - Norvēģu divpusējais finanšu instruments
t.sk.: - ESF Administratīvās kapacitātes stiprināšana
t.sk.: - Ādažu vidusskolas informatizācija
t.sk.: - Satiksmes drošības uzlabojumi Kadagā
t.sk.: - LEADER
Pašvaldību budžeta transferti
no citām pašvaldībām izglītības funkciju nodrošināšanai
t.sk.: ĀBVS PII
Budžeta iestāžu ieņēmumi
maksa par izglītības pakalpojumiem
t.sk.: mācību maksa (PII)
t.sk.: - ieņēmumi no vecāku maksām
t.sk.: - pārējie ieņēmumi par izglītības pakalpojumiem
ieņēmumi par nomu un īri
t.sk.: ieņēmumi par telpu nomu
t.sk.: - ieņēmumi par zemes nomu
t.sk.: - pārējie ieņēmumi par nomu un īri
budžeta iestāžu maksas pakalpojumi
pārējie ieņēmumi
KOPĀ IEŅĒMUMI:
Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā
Valsts Kases kredīti
projektiem
projekts (ūdenssaimniecība)
PAVISAM KOPĀ IEŅĒMUMI:

2012. gada
budžets
34,001
10,000
24,120
172,853
2,811
663
13,830
119,549
36,000
110,000
110,000
14,000
225,700
21,500
6,000
8,500
7,000
29,200
26,000
1,700
1,500
150,000
25,000
6,431,208
415,286
612,197
612,197
612,197
7,458,691
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Izdevumu daļa
N.p.k.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
3.
3.1.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.3.
5.4.
5.5.
6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.4.
7.4.1.
7.4.2.
7.4.2.1.
8.
8.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.1.2.
8.2.1.2.1.
8.2.2.
8.2.2.1.
8.2.2.2.
8.2.2.3.
8.2.3.
8.2.4.
8.3.
8.3.1.
8.3.1.1.
8.3.1.2.
8.3.1.2.1.
8.3.2.
8.3.2.1.
8.3.2.2.
8.3.2.3.
8.3.3.
8.3.4.

Sadaļa
Vispārējie valdības dienesti
pārvalde
deputāti
administratīvā komisija
vēlēšanu komisija
aizņēmumu procentu maksājumi
Iemaksas PFIF
Iemaksas PFIF
Pārējie vispārēja rakstura transferti
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Sabiedriskā kārtība un drošība (ĀGD)
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Būvvalde
Attīstības un informācijas daļa
- nodaļa
- projekts (Nīderlandes fonds)
- projekts (ERAF satiksmes drošības uzlabojumi) 1.kārta
- LEADER
- projekts (Plūdu risku novēršana)
Objektu apsaimniekošana un uzturēšana
Nekustamā īpašuma uzturēšana Gaujas iela 33A
Lauku atbalsta dienestam
Veselība (Ādažu slimnīca)
Atpūta, kultūra un reliģija
Kultūras centrs
Bibliotēka
Sporta skola
dotācijas
Sporta centrs
sporta funkcijas nodrošināšana
uzturēšanas izdevumi
t.sk.: komunālie maksājumi
Izglītība
Norēķini ar pašvaldību budžetiem par izglītības iestāžu
pakalpojumiem
Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde
izglītības funkcijas nodrošināšana
t.sk. - Domes finansējums
t.sk. - mērķdotācijas
t.sk. piecgadīgo bērnu apmācība
uzturēšana
t.sk. - atalgojums
t.sk. - komunālie maksājumi
t.sk. - pārējas uzturēšanas izmaksas
ēdināšana
mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei
Kadagas PII
izglītības funkcijas nodrošināšana
t.sk. - Domes finansējums
t.sk. - mērķdotācijas
t.sk. piecgadīgo bērnu apmācība
uzturēšana
t.sk. - atalgojums
t.sk. - komunālie maksājumi
t.sk. - pārējās uzturēšanas izmaksas
ēdināšana
mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei

2012. gada
budžets
593,395
350,630
23,550
10,225
0
208,990
598,950
598,950
131,580
131,580
200,000
939,068
105,080
355,383
73,975
7,028
199,342
54,000
21,038
301,605
175,000
2,000
0
386,355
144,290
16,450
71,200
32,052
154,415
59,697
94,718
43,195
3,016,260
250,000
569,185
265,295
200,493
64,802
64,802
214,025
112,828
72,187
29,010
89,865
0
417,990
153,240
124,598
28,642
28,642
129,850
73,836
33,260
22,754
44,400
0

N.p.k.
8.3.5.
8.4.
8.4.1.
8.4.1.1.
8.4.1.1.1
8.4.1.1.2
8.4.1.1.3
8.4.1.2.
8.4.1.2.1.
8.4.1.2.2.
8.4.1.2.3.
8.4.1.2.4.
8.4.2.
8.4.2.1.
8.4.2.2.
8.4.2.3.
8.5.
8.5.1.
8.5.1.1.
8.5.1.1.1.
8.5.1.1.2.
8.5.1.1.3.
8.5.1.2.
8.5.2.
8.5.2.1.
8.5.2.2.
8.5.2.3.
8.5.3.
8.5.4.
8.5.5.
8.5.6.
8.5.7.
8.5.7.1.
8.6.
8.6.1.
8.6.1.1.
8.6.1.2.
8.6.2.
8.7.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.1.1.1.1.
9.1.2.
9.1.2.1.
9.2.
9.2.1.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.

Sadaļa
līdzfinansējums Aizsardzības ministrijai
Privātās izglītības iestādes
ĀBVS
t.sk. ĀBVS PII
t.sk. - piecgadīgo bēnu apmācība
t.sk. - Domes finansējms (Ls 50)
t.sk. - mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei
t.sk. ĀBVS Vidusskola
t.sk. - Ādažu domes līdzfinansējums izglītojamiem
t.sk. - dotācija ēdināšanai, mērķdotācijas
t.sk. - transfērs no citām pašvaldībām par izglītojamiem
t.sk. - Domes finansētie izdevumi
Pārējās privātās PII
t.sk. - piecgadīgo bēnu apmācība
t.sk. - Domes finansējms (Ls 50)
t.sk. - mērķdotācija mācību līdzekļu iegādei
Ādažu vidusskola
izglītības funkcijas nodrošināšana
t.sk.: - mērķdotācijas
t.sk.: t.sk.: - skolotāji
t.sk.: t.sk.: - pulciņi
t.sk.: t.sk.: - piecgadīgo bēnu apmācība
t.sk.: - Domes finansējums
uzturēšana
t.sk. - atalgojums
t.sk. - komunālie maksājumi
t.sk. - pārējās uzturēšanas izmaksas
dotācijas ēdināšanai
dotācijas grāmatām
dotācijas Dziesmusvētkiem
remonti
projekti
t. sk. vidusskolas informatizācija
Ādažu Mākslas un mūzikas skola
izglītības funkcijas nodrošināšana
t.sk. - mērķdotācijas
t.sk. - Domes finansējums
uzturēšana
Pierīgas izglītības un sporta pārvalde
Sociālā aizsardzība
Sociālais dienests
sociālās funkcijas nodrošināšana
t.sk. - pabalsti
t.sk. - mērķdotācijas
uzturēšana
t.sk. komunālie maksājumi
Stipendiāti / bezdarbnieki
t.sk. - mērķdotācijas
Bāriņtiesa
Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā
SIA “Ādažu ūdens”
SIA “Garkalnes ūdens”
KOPĀ IZDEVUMI:
Kredītu pamatsummas atmaksa
Aizņēmumu atmaksa VK un VIF
PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI:
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām

2012. gada
budžets
90,500
253,879
77,839
16,739
539
16,200
0
61,100
44,500
2,600
14,000
0
176,040
240
175,800
0
1,196,900
810,936
755,576
721,576
34,001
0
55,360
320,234
209,969
84,100
26,165
17,400
0
0
34,500
13,830
13,830
318,485
311,275
143,573
167,702
7,210
9,821
267,535
220,320
214,930
136,142
10,000
5,390
3,502
24,380
24,120
22,835
666,887
612,197
54,690
6,800,030
358,180
358,180
7,158,210
300,481
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Saistošie noteikumi Nr. 1
Apstiprināti ar Ādažu novada domes 2012. gada 10. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1§ 1)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLI ĀDAŽU NOVADĀ 2012. GADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu, likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1 punktu, 9. panta pirmo daļu, pārejas noteikumu 40., 41. punktu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Notei
kumi) nosaka nekustamā īpašuma nodokļa par zemi
apmēru 2012. gadā, ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliekamos īpašumus un nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu
Ādažu novadā.
2. Pēc nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības
aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atse
višķi par katru zemes vienību 2012. gadā nedrīkst pār
sniegt 2011. gadā aprēķināto nodokļa apmēru vairāk kā
par 25 procentiem.
21. Ja 2012. gadā ir mainījusies zemes vienības platī
ba salīdzinājumā ar platību, par kuru nekustamā īpašuma

nodokli aprēķināja 2011. 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 2011. gadā aprēķinātā nekustamā īpašu
ma nodokļa apmēra par vienu kvadrātmetru.
3. Noteikumu 2.punktā noteikto nekustamā īpašuma
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro, ja:
3.1. nekustamā īpašuma nodoklis, pamatojoties uz
likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās
daļas nosacījumiem, par zemes vienību 2011. gadam nav
aprēķināts;
3.2. aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis ir

mazāks par 5 latiem. 31. Noteikumu 2. punktā
noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojums neattiecas uz nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu par neapstrādātu lauksaim
niecības zemi. 4. Ar nekustamā īpašuma nodokli
neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2.
3. Administratīvais akts – nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsā
kama ne vēlāk kā septiņus gadus no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
4. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas.

Nekustamā īpašuma nodoklis Ādažu novadā 2012. gadā
Vera Saleniece,
nekustamā īpašuma nodokļu
administratore

Pagājušā gada 15.decembrī Saeima pieņēma
grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli” (turpmāk tekstā – Likums), kas paredz
būtiskas izmaiņas nodokļu piemērošanas jomā jau
no 2012. gada. Viens no grozījuma punktiem
paredz pašvaldības tiesības lemt par nodokļa
apmēra ierobežojuma saglabāšanu. Ko tas nozīmē
pašvaldībai un iedzīvotājiem? Jau 2011. gadā, valdībai apstiprinot nekustamā īpašuma nodokļu
prognozes zemei 2012. gadam, nodokļa apmērā ir
iekļauts pieaugums 25 % apmērā, bet lēmums
jāpieņem katrai pašvaldībai pašai ar saistošajiem
noteikumiem.
Ar Ādažu novada domes 2012. gada 10. janvāra sēdes
lēmumu apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 1 „Par nekusta
mā īpašuma nodokli Ādažu novadā”, kuru 2. un 4. punktā
noteikts, ka pēc īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas
nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru
zemes vienību 2012. gadā nedrīkst pārsniegt 2011. gadā
aprēķināto nodokļa apmēru vairāk nekā par 25 % un ar
nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju
palīgēkas, ja to platība pārsniedz 25m 2, ja tajās nenotiek
saimnieciska darbība. Tas nozīmē, ka šogad pašvaldība
nepiemēros nodokli ne par šķūnīti, ne pagrabu, ne nojumi,
ne citām palīgēkām.
Saistošie noteikumi paredz 2012. gadā saglabāt 25 %
nodokļa pieauguma ierobežojumu zemei, izņemot gadīju
mus, ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par pieciem latiem,
kā arī par neapstrādātu lauksaimniecības zemi.
Īpašniekiem pašiem ir pienākums precizēt visus datus
par sev piederošajām palīgēkām Valsts zemes dienesta
kadastra informācijas sistēmā. Nepieciešams gan dzēst

ierakstus par palīgēkām, kuras dabā vairs nepastāv, gan arī
reģistrēt tās palīgēkas, kuras uzbūvētas no jauna. To visu
VZD līdz 2012. gada 1. oktobrim veiks bez maksas. Lai
dzēstu informāciju Kadastra reģistrā par dabā neesošu
palīgēku, īpašniekiem jāgriežas Ādažu novada domes
Būvvaldē un jāsaņem tās izdota izziņa par ēkas neesamību.
Būvvaldes izdotā izziņa jāiesniedz Valsts zemes dienesta
Lielrīgas reģionālajā iestādē (adrese: Puškina iela 14, Rīga).
Svarīgi ievērot, ka kadastrālo vērtību nosaka
nevis pašvaldība, bet Kadastra reģistra informācijas sistēma katru gadu no jauna, tādēļ ar jautājumiem par kadastrālās vērtības apmēru var griezties Valsts zemes dienestā (adrese: 11. novembra
krastmala 31, Rīga).
Atgādinām, ka pienākums maksāt nekustamā īpašuma
nodokli ir ikvienai Latvijas vai ārvalsts fiziskajai un juridiska
jai personai, kuras īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā
vai nomā ir nekustamais īpašums.
Likumā ir noteikta sadalīta nekustamā īpašuma
nodokļa apmaksas kārtība, paredzot maksājumus
veikt četras reizes gadā – ne vēlāk kā līdz 2. aprīlim,
15. maijam, 15. augustam un 15. novembrim. Laikā
nenomaksāto nodokli un nokavējuma procentus saskaņā
likumu „Par nodokļiem nu nodevām” un pašvaldības lēmu
mu piedzen bezstrīdus kārtībā. Iedzīvotāji nodokli var
samaksāt arī vienā maksājumā avansa veidā.
Maksājumus var veikt Ādažu novada domes
kasē (adrese: Ādaži, Gaujas iela 33A, 3.stāvs)
Kases darba laiki: pirmdienās plkst. 10.00 –
13.00, 14.00 – 18.00; trešdienās plkst. 8.00 –
13.00, 14.00 – 16.00; ceturtdienās plkst. 8.00 –
13.00, 14.00 – 16.00.
Maksājumus var veikt arī jebkurā bankā, tos
pārskaitot uz Valsts kases konta nr. LV43TREL
9802419010000. Valsts kases BIC kods: TRELLV22.

Veicot maksājumus bankā (vai internetbankā),
informācijā saņēmējam OBLIGĀTI NORĀDĪT – saņēmēju „Ādažu novada dome” un „reģ. Nr.
90000048472”, īpašuma adresi, nekustamā īpašuma
īpašnieka vārdu, uzvārdu un personīgā konta numurus piederošajiem nekustamajiem īpašumiem.
Nekustamā īpašuma kopīpašniekiem lūgums
maksājumus veikt atsevišķi, informācijā saņēmējam norādot visu iepriekšminēto informāciju, lai
būtu iespējams ātri un precīzi veikt maksājumu
apstrādi.
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi tiek
sūtīti pēc īpašnieka deklarētās dzīves vietas adreses. Situācijā, ja īpašnieks nedzīvo deklarētajā
adresē, lūgums informēt Ādažu novada domes
nekustamā īpašuma nodokļu administratori par
faktisko dzīvesvietu, lai nekustamā īpašuma
nodokļa paziņojumi sasniegtu noteikto adresātu.
Pamatojoties uz Likuma 6. panta 1.4. punktu, ja nodokļa
maksātājs nav deklarējis dzīves vietu likumā noteiktajā
kārtībā un nav paziņojis nodokļa administrācijai adresi,
kurā viņš ir sasniedzams, kā arī šā panta otrajā daļā minē
tajā termiņā nav informējis nodokļu administrāciju par to,
ka nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, nodokļa maksā
šanas paziņojums netiek nosūtīts, bet nodokļa aprēķins
stājas spēkā kārtējā taksācijas gada 22. martā.
Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumus var saņemt
arī elektroniski, iesniedzot par to iesniegumu Ādažu novada
domē nekustamā īpašuma nodokļu administratorei, vai
reģistrējoties www.epakalpojumi.lv.
Pateicamies tiem nekustamā īpašuma nodokļa maksā
tājiem, kuri līdz šim jau veikuši nodokļa maksājumus un
nav parādnieku sarakstos par iepriekšējiem gadiem!
Informācija pa tālruni 67996458, e-pasts: vera.saleniece.
adazi.lv

2012. gada 15. februāris
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NOTEIKUMI Nr. 37
Apstiprināti Ādažu novada domes 2011. gada 27. decembra sēdē (protokols Nr. 27 § 4.5.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS
VIENREIZĒJU PABALSTU ĢIMENEI SAKARĀ AR BĒRNA PIEDZIMŠANU
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības
pamatojums

1.1. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10.panta pirmajā daļā noteikts, ka bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu
sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Ņemot vērā pašreizējo sociālo un ekonomisko situāciju valstī,
daudzām ģimenēm ir problemātiski savus bērnus sociāli nodrošināt un dot tiem pilnvērtīgu uzturu.
1.2. Saistošie noteikumi nepieciešami, lai sniegtu materiālu atbalstu jaundzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai. Saistošie noteikumi
nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts vienreizējais materiālais pabalsts.

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 likuma „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 – atbalsts ģimenei ar bērniem.

3.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 2012. gada budžetā jāparedz Ls 10 000
lati.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4.

Informācija par plānoto projekta
4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir bērna vecāki, kuru deklarētā dzīvesvieta 6 mēnešus
ietekmi uz sabiedrību
pirms bērna piedzimšanas ir Ādažu novada administratīvā teritorija.
(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.
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 noteiks administratīvās procedūras privātpersonai un veicamās darbības pabalsta saņemšanai.

6.

Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

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

1.

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu
muši pēc 2012. gada 1. janvāra.
tībā ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
I. Vispārīgie jautājumi
12. Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu
6.2. Ls 70.00 (septiņdesmit lati) par katru bērnu, ja
1. Šie noteikumi nosaka Ādažu novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – Pašvaldība) vienreizēja pabalsta sakarā viena vecāka pastāvīgā dzīvesvieta punktā 3 noteiktajā kār tiek pieņemts desmit darba dienu laikā pēc punktā 8
minēto dokumentu iesniegšanas.
ar bērna piedzimšanu ( turpmāk tekstā – pabalsts) apmē tībā ir deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā.
13. Pabalsta izmaksu, pamatojoties uz Bāriņtiesas vai
7. Pabalsts tiek izmaksāts no Ādažu novada domes
ru, personu loku, kurām ir tiesības šo pabalstu saņemt, kā
sociālā darbinieka rakstisku slēdzienu (atzinumu), var aiz
pamatbudžeta.
arī tā piešķiršanas un izmaksas kārtību.
turēt vai pabalstu piešķirt mantiskā veidā, ja bērna vecāki,
2. Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu materiālu atbal II. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība
8. Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam vai adoptētājs vai aizbildnis bērnu faktiski nekopj un neaudzina
stu jaundzimušā bērna (turpmāk tekstā bērna) vajadzību
14. Ja pabalsts ir saņemts nepamatoti pabalsta saņē
viņa likumīgi pilnvarotai personai Ādažu novada domes
nodrošināšanai.
mēja vainas dēļ, pabalsta saņēmēja pienākums ir labprātī
3. Tiesības saņemt pabalstu ir Latvijas Republikas Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
pilsoņiem, nepilsoņiem un ārvalstniekiem, kuriem pie
8.1. noteikta parauga iesniegums pabalsta saņemša gi atmaksāt attiecīgo summu Pašvaldībai. Ja pabalsta
saņēmējs nepamatoti saņemto pabalstu labprātīgi neat
šķirts personas, ja vismaz viena no bērna vecākiem pama nai (pielikums);
8.2. bērna dzimšanas apliecības kopija (uzrādot oriģi maksā, Pašvaldībai ir tiesības attiecīgo summu piedzīt
ta dzīvesvieta Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir
iesniedzot prasību tiesā.
deklarēta ne mazāk kā pēdējos 6 mēnešus pirms bērna nālu).
15. Pabalstu nepiešķir, ja bērns pēc piedzimšanas
9. Iesniegumā pabalsta saņemšanai norāda infor
piedzimšanas, ar nosacījumu, ka bērna pamatdzīvesvieta
no dzimšanas reģistrācijas brīža ir deklarēta Ādažu novada māciju par bērna un pabalsta pieprasītāja deklarēto dzī nodzīvojis mazāk kā septiņas diennaktis vai ievietots
vesvietu, kuru Sociālā dienesta darbinieks pārbauda bērnu ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
administratīvajā teritorijā.
4. Pabalstu piešķir vienam no bērna vecākiem, perso Iedzīvotāju reģistrā, pārliecinoties par personas norādīto institūcijā.
nai, kura adoptējusi bērnu, vai personai, kura ar Bāriņtiesas ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās esoša III. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
16. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt
lēmumu iecelta par aizbildni (turpmāk – pabalsta pieprasī jām ziņām.
10. Pabalsts tiek izmaksāts bezskaidras naudas norē Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijā.
tājs), ja šis pabalsts nav izmaksāts bērna vecākiem.
17. Ādažu novada domes Administratīvo aktu strīdus
5. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Ādažu ķinu veidā, pabalstu pārskaitot uz pabalsta saņēmēja ban
kas konta, vai tiek izsniegts kā zīdaiņa pūriņš 100.00 Ls komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Admini
novada domes Sociālais dienests.
stratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
6. Pabalsts ir vienreizējs, un tā apmērs ir:
vērtībā.
6.1. Ls 100.00 (viens simts latu) par katru bērnu, ja
11. Pabalsts jāpieprasa 6 mēnešu laikā no bērna
18. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to
abu vecāku pastāvīgā dzīvesvieta punktā 3 noteiktajā kār dzimšanas dienas, un tas attiecināms uz bērniem, kas dzi publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”.
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Noslēdzies projekts „Finansista piesaiste Ādažu novada
domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Karīna Miķelsone,
projektu vadītāja
Projekts „Finansista piesaiste Ādažu novada
domes administratīvās kapacitātes stiprināšanai” tika īstenots 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu
piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un
novadiem” ietvaros. 2010. gada oktobrī Ādažu
novada domē darbu uzsāka finansiste Sarmīte
Baķe. Plānotais projekta īstenošanas laika
posms bija 10.2010. – 31.10.2011., taču, pamatojoties uz projekta līdzekļu ekonomiju, Ādažu
novada dome sadarbībā ar Valsts reģionālās
attīstības aģentūru bija radusi iespēju pagarināt projektu, un tas ir veiksmīgi noslēdzies šā
gada 7. janvārī.
Projekta mērķis – izveidojot Ādažu novada domē
jaunu darba vietu – finansists un piesaistot speciālistu
ar augstāko izglītību, kam ir vismaz 3 gadu pieredze
attiecīgajā jomā, ieviest Ādažu novada domē pašvaldī
bas finanšu plānošanu, tādā veidā paaugstinot Ādažu

novada pašvaldības administratīvo kapacitāti – ir
sasniegts.
Būtiski rezultāti ir sasniegti Ādažu novada domes
finanšu kontrolē:
• tiek veikta detalizēta budžeta plānošana un progno
zēšana 2012. gadam;
• tiek kontrolēta finanšu sadale un izlietojums;
• izstrādāta finanšu plānošanas sistēma.
Finansistam ir izveidojusies laba sadarbība ar pašval
dības iestāžu vadītājiem, kopīgi efektīvāk tiek veikti plā
nošanas pasākumi, kā arī sniegtas konsultācijas jautāju
mos, kas saistīti ar finansēm, saimnieciskās darbības
organizēšanu, vadīšanu un iekšējo rezervju ekonomisku
izmantošanu.
Projekts tika īstenots Eiropas Savienības fonda darbī
bas programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildi
nājuma 1.5. prioritātes „Administratīvās kapacitātes stipri
nāšana” 1.5.3. pasākuma „Plānošanas reģionu un vietējo
pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapa
citātes stiprināšana” 1.5.3.1. aktivitātes „Speciālistu pie
saiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”
ietvaros.
Liels gandarījums, ka Ādažu novada dome ir papildi
nājusi savu kolektīvu ar pieredzējušu un profesionālu cil
vēku – finansisti Sarmīti Baķi.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas bija 17 646
LVL, kuras 100 % apmērā finansēja Eiropas Sociālais fonds.

Ledus ir sakustējies projektā
„Ādažu vidusskolas informatizācija”

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Karīna Miķelsone,
projektu vadītāja

Jau tika ziņots, ka 2009. gada 11. decembrī
Ādažu novada dome parakstīja vienošanos ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projekta „Ādažu
vidusskolas informatizācija” īstenošanu (Nr.
2009/ 0257/ 3DP/ 3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/ 538).
Projekta mērķis ir nodrošināt Ādažu vidusskolu ar
atbilstošu infrastruktūru, kas veicinās plašāku un
efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādē, tādējādi
uzlabojot izglītības kvalitāti un efektivitāti.
Projekts tika uzsākts 2010. gada janvārī. Tā ietvaros
līdz 2010. gada 31. maijam tika veikta lokālā datortīkla
ierīkošana.
Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Savienības
fondu finansētās apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības

iestāžu informatizācija” ietvaros, lai nodrošinātu stacionā
ro datoru komplektu iegādi, veica centralizētās iepirkumu
institūcijas funkcijas. Atklātais konkurss „Stacionāro dato
ru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšak
tivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija”
ietvaros” tika izsludināts 2011. gada 20. jūnijā. Iepirkuma
priekšmets tika dalīts 2 daļās. Iepirkuma rezultātā ar SIA
„Lattelecom” tika noslēgta vispārīgā vienošanās par attie
cīgā IT aprīkojuma piegādi izglītības iestādēm. Līdz ar to
ir izpildīts pamatnosacījums, lai projektu īstenotāji, tai
skaitā Ādažu vidusskola, varētu uzsākt IT aprīkojuma
pasūtīšanu.
Tā kā iepirkuma 1. daļā būs pieejamas preces izglītī
bas iestādēm, kurām projekta ietvaros ir plānots piegādāt
vismaz vienu multimediju tehnikas komplektu, Ādažu
vidusskolai pasūtījums tiks atvērts 2. iepirkuma daļā, jo
tai jau ir citu ERAF projektu ietvaros iegādāti multimedi
ju tehnikas komplekti. Plānotais projekta īstenošanas laika
posms bija 01.01.2010. – 31.03.2012. Pamatojoties uz
ieilgušo iepirkumu, Ādažu novada dome sadarbībā ar
Valsts izglītības attīstības aģentūru plāno pagarināt pro
jekta ieviešanas laiku, lai sekmīgi īstenotu visas iecerētās
aktivitātes.
Projekta īstenošanai plānots ieguldīt 18350,84 LVL,
no tiem 85 % līdzfinansēs ERAF un 15 % – valsts.

2012. gada 15. februāris

Tautas nobalsošana par
likumprojektu
“Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē”
Sestdien, 2012. gada 18.februārī notiks tautas
nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”. Likumprojekts
paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104.
pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā
otru valsts valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba
valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesī
bas saņemt informāciju latviešu un krievu valodā.
Tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums „Vai jūs esat
par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas
Satversmē” pieņemšanu, kas paredz krievu valodai
noteikt otras valsts valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu
varianti ir „Par” un „Pret”.
Ja vēlētājs Satversmē atbalsta izmaiņas, kas paredz
noteikt krievu valodai otras valsts valodas statusu, tad
viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Par”. Ja
vēlētājs ir pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta
valsts valodas statusa noteikšanu arī krievu valodai, tad
viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Pret”.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas
dienā būs no pulksten 7.00 līdz 22.00. Vēlētāji balsot
varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, vēlē
tāju reģistrs netiks lietots. Ādažos vēlēšanu iecirknis dar
bosies Gaujas ielā 33A.
Tiesības piedalīties tautas nobalsošanā ir balsstiesīga
jiem Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 gadu vecuma.
Lai piedalītos tautas nobalsošanā, vēlētājam nepiecieša
ma derīga Latvijas pilsoņa pase. Pie ieejas iecirknī tā būs
jāuzrāda iecirkņa komisijas loceklim.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobal
sot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā
atrašanās vietā. Lai pieteiktos balsošanai vēlētāja atraša
nās vietā, balsotājam vai viņa pilnvarotajai personai ir
jāuzraksta iesniegums. Ādažos to varēs izdarīt 8.–12.
februārī no plkst. 10.00. līdz 14.00., bet 13.–17. februārī
no plkst. 14.00. līdz 18.00. Arī tautas nobalsošanas dienā
būs iespējams iesniegt iesniegumu, bet vēlams to izdarīt
līdz plkst.12.00. Iesniegums jāiesniedz tajā iecirknī, kas
atrodas vistuvāk vēlētāja atrašanās vietai. Ādažos
iesniegumi tiks pieņemti Gaujas ielā 33A.
Ādažu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja
A. Berkmane (29143441)
Ādažu militārās bāzes kapelā Kadagā
Sākot ar 26. februāri, visu lielā gavēņa
laiku katru svētdienu pirms Sv.Mises
plkst. 14.00 Krustaceļš – Jēzus Kristus
ciešanu, nāves un augšāmcelšanās
apceres dievkalpojums.
Plkst. 15.00 Sv.Mise
Tiem, kuri vēlas kristīties, iesvētīties un
sagatavoties laulībām, un aicināt priesteri
ar sakramentiem pie slimniekiem,
savlaicīgi jāpiesakās pie kapelāna Ādažu
bāzes kapelā vai pa tālr. 26434830
Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda
personas apliecinošs dokuments
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Tiek organizēti semināri LEADER veida projektu pieteikumu iesniedzējiem
Projektu līdzfinansē
Eiropas Savienība

Gaujas ielā 33A, Kultūras un radošās izglītības
No 15. februāra līdz 16. martam biedrībā „Gaujas
centrā, Ceriņu zālē, tiek rīkots seminārs
Partnerība” iespējams iesniegt projektu pieteikumus
„LEADER veida pasākumi lauku teritorijas attīsLEADER veida pasākumu īstenošanai Ādažu novadā. 1.
tībai”. Seminārā tiks stāstīts par to, kā sagatavoties
kārta kā Lauku attīstības programmas (t.s.„lauku”), tā arī
projektu iesniegšanai Lauku attīstības programmas
Rīcības programmas (t.s.„zivju”) rīcībām tika izsludināta
2007. – 2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības
2010. gadā, 2. kārta kā Lauku attīstības programmas (t.s.
stratēģijas” ietvaros.
„lauku”), tā arī Rīcības programmas (t.s.„zivju”) rīcībām
tika izsludināta 2011. gadā, bet šogad notiek projektu • 2012. gada 22. februārī plkst. 18.30 Ādažos,
Gaujas ielā 33A, Kultūras un radošās izglītības
pieteikumu pieņemšanas 3. kārta.
centrā, Ceriņu zālē, tiek rīkots seminārs „LEADER
Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildī
veida pasākumi zivju teritorijas attīstībai”. Seminārā
šanu un iesniegšanu, biedrība „Gaujas Partnerība” rīko divus
tiks stāstīts par to, kā sagatavoties projektu iesniegšanai
seminārus par to, kā aizpildīt un iesniegt projektu iesnie
Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā
gumu veidlapas:
2007. – 2013. gadam pasākuma ietvaros.
• 2012. gada 20. februārī plkst. 18.30 Ādažos,

Ādažu Kultūras centrā
16. FEBRUĀRĪ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
pedagogu koncerts
Piedalās: Ivars Kraucis, Uģis Roze, Aivars
Krancmanis, Jānis Miltiņš , Raimonds
Kalniņš, Anna Veismane,
Aivars Gudrais, Didzis Kalniņš,
Ivars Jercums u.c.
Biļetes: Ls 1-2 Ādažu Kultūras centra kasē
19. FEBRUĀRĪ PLKST. 16.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„Putnu balle” un „PeR” MĀRTIŅA
FREIMAŅA dziesmu koncertā
„Tu esi mans draugs”. Biļetes: Ls 4,5
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv
24. FEBRUĀRĪ
Liepājas teātra viesizrādes
Plkst. 12.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Pēc Šarla Pero pasakas motīviem izrāde
“RUNCIS ZĀBAKOS”. Režisors Mārcis Lācis
Pirmizrāde 9. februārī Liepājas teātrī
Biļetes: Ls 2-4
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv

Plkst.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Robins Hodons „Šikās kāzas”.
Komēdija
Režisors - Dž. Dž. Džilindžers
Lomās - Mārtiņš Kalita, Gatis Maliks,
Signe Ruicēna, Anete Berķe, Agnese
Jēkabsone, Ilze Būde
Izrāde nominēta 2010./2011. sezonas
“Spēlmaņu nakts” balvai nominācijā
“Gada kustību mākslinieks”– I. Krasovska
Biļetes: Ls 4-7
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv
9. MARTĀ PLKST.19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Valmieras teātra izrāde
Alvis Lapiņš. „Eldorado”
Komiska drāma par jancīgiem latviešiem
Režisors – Varis Brasla
Scenogrāfs – Kristaps Skulte
Kostīmu māksliniece – Ieva Kundziņa
Lomās: Dace Eversa, Tālivaldis Lasmanis,
Januss Johansons, Baiba Valante, Aigars
Vilims, Mārtiņš Meiers, Terēze Lasmane
Divi uzņēmīgi veči gatavi sameklēt turpat
pie mājas ezermalā mistisko laimes zemi
Eldorado, kur ikviens ātri var tikt pie
laimes un bagātības. Ja tikai tie
laikabiedri netraucētu!
Izrādes ilgums: 2 st. 30 min.
Biļetes: Ls 4-7
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv

21. februārī plkst.10.00 – 14.00 Ādažos, Gaujas ielā 4,
2. stāvā Ogres trikotāžas, kokvilnas veļas, gultas veļas un
dzijas izstāde – pārdošana.

Biedrības „Gaujas Partnerība” pieņemšanas laiki:
EZF un ELFLA finanšu vadītājs Jānis Pērkons
pirmdienās – piektdienās: plkst. 10.00 –13.00 (125. kab.,
Gaujas iela 33A, Ādaži);
ELFLA administratīvā vadītāja Ineta Martuzāne
pirmdienās: plkst.14.00 – 17.00, trešdienās: 10.00 – 13.00
(240.kab., Gaujas iela 33A, Ādaži);
EZF administratīvā vadītāja Gunta Dundure
pirmdienās un ceturtdienās: plkst. 10.00 –13.00 (240. kab.,
Gaujas iela 33A, Ādaži).
Vairāk informācijas skatīt biedrības „Gaujas Partnerība”
mājas lapā www.gaujaspartneriba.lv, kā arī Ādažu novada
domes mājas lapā www.adazi.lv („ES” /„LEADER”).

10. MARTĀ PLKST. 18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
A cappella Vokālā grupa Latvian Voices
koncerts „TĀ KĀ TAKA”
Latvian Voices koncerts TĀ KĀ TAKA ir
vēl līdz šim nebijis projekts Latvijā.
Pārsteidzošs tautas mūzikas
skanējums
a cappella skaņās, septiņu meiteņu
balsu salikumā, papildināts ar gaismu
spēlēm un horeogrāfiju.
koncerts -1h un 15min. Bez starpbrīža
Biļetes: 3-6 Ls
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv
16. MARTĀ PLKST.18.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
Izrāde bērniem „Pingvīni nāk!!!”
Režisors- Imants Strads
Lomās: Ieva Puķe vai Terēze Lasmane,
Krišjānis Salmiņš, Mārtiņš Lūsis vai Imants
Strads, Aigars Apinis, Armands Berģis vai
Madars Zvagulis
Izrādes garums 1h 15 min. /bez starpbrīža
Biļetes: Ls 1-4
Ādažu Kultūras centra kasē
23. MARTĀ PLKST. 19.00
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
KEKSI un Aļģirdas Šuminskas
Muzikālais skudrupūznis 2012
Biļetes:5-10
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv

28. MARTĀ PLKST. 17.00
CERIŅU ZĀLĒ
Ādažu Mākslas un mūzikas skolas
audzēkņu koncerts
29. MARTĀ PLKST. 19.30
SKATĪTĀJU ZĀLĒ
„HENRIJS VIII Karaliskais gambīts”
Nopietna komēdija 2 cēlienos
Tautā iemīļota izrāde par skandalozo 16.gs.
angļu monarhu Henriju VIII Tjūdoru
Henrija VIII lomā – Andris Bērziņš
Lugas autors ir vācu dramaturgs Hermanis
Gresīkers (Hermann Gressieker). Vairāk
informācijas - www.izradehenrijs.lv
vai 29470103
Biļetes: Ls 3-6
„Biļešu Paradīzes” kasēs (kultūras centrā)
www.bilesuparadize.lv
Ādažu Kultūras centrs
Tālr.: (+371) 67997764
Tālr.Fakss(+371)67997171
linda@adazikultura.lv
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” kārtējais saiets
notiks š.g. 15. februārī plkst. 13.00 Gaujas ielā 16.
Pensionāru padome
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Astrīda Spilva,
redaktore
Svētku, pabeigtības un labi paveikta darba
gaisotne sagaidīja ikvienu, kurš 2011. gada nogalē ieradās renovētās bērnu konsultācijas nodaļas
atklāšanā. Slimnīcas administrācijas un projekta
koordinatoru izlolotais un mākslinieces Ievas
Kažokas dizaina metos plānotais telpu kārtojuma
un iekārtojuma koncepts realizēts uzskatāmā un,
kas pats galvenais, acīm, sirdij un prātam tīkamā
formā.
Sākot ar 2001. gadu, soli pa solim veikti slimnīcas lab
iekārtošanas darbi, cenšoties sakārtot vidi tā, lai pacienti
justos patīkami un darbiniekiem būtu nodrošināti labi
darba apstākļi.
2009. gada beigās radās iespēja attīstīt slimnīcas
ambulatoro daļu, par vienu no galvenajām prioritātēm
izvirzot bērnu konsultācijas nodaļas remontu.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansē
tā projekta „Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra
attīstība” realizāciju SIA „Ādažu slimnīca” uzsāka
2010. gada 2. augustā. Projekta mērķis bija sakārtot
Ādažu slimnīcas infrastruktūru, uzlabojot ambulatorās
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
efektivitāti, kas nodrošinātu iespēju optimizēt veselības
aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un paaugstinā
tu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, ņemot vērā
nosacījumus, ka Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra
infrastruktūra pielāgota dienas stacionāra un ambulatoro
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai.
Slimnīcas ēkas korpuss, kuram tika veikti ārējie un
daļēji iekšējie renovācijas darbi, būvēts pagājušā gadsimta
80. gados un tā arī nebija pieredzējis kapitālo remontu.
Rekonstrukcijas projekta realizācijai bija jānodrošina
ēkas infrastruktūras sakārtošana un efektīvāka energore
sursu izmantošana.
Projekta ietvaros ir izbūvēta mehāniskās ventilācijas
sistēma, nomainīti ūdensvada un kanalizācijas sistēmas
esošie pieslēgumi un stāvvadi. Sienu siltināšanas darbi un
logu nomaiņa veikta 485,0 m² platībā, jumta nomaiņa –
320 m² platībā.
Ēkā iekārtoti ģimenes ārstu kabineti, dienas stacionārs,
procedūru kabineti, kā arī pacientu reģistrēšanas vieta.

Foto: Astrīda Spilva

Ādažu slimnīcas veselības aprūpes centra attīstība

Renovētas telpas 286,3 m² platībā. Kabineti aprīkoti ar
mēbelēm un jaunu datortehniku. Rūpējoties par personu
ar funkcionāliem traucējumiem ērtībām, nokļūšanai ēkas
otrajā stāvā uzstādīts pacēlājs, nodrošinot netraucētu pie
ejamību ārstu – speciālistu un diagnostikas kabinetiem.
Veikta arī lifta nomaiņa.
Realizējot projektu, ir iegādāts ārstniecības procesam
nepieciešamais aprīkojums – laparoskopijas, kā arī video
gastroskopijas un videokolonoskopijas iekārtu komplekts,
kas palīdzēs veikt kuņģa – zarnu trakta slimību diagnosti
ku un ārstēšanu.

Paldies par sadarbību un atbalstu Ādažu un Garkalnes novada domei
SIA „Garkalnes ūdens” valde vēlas pateikt lielu paldies visiem
domes deputātiem un darbiniekiem par atbalstu, ko tie ir snieguši,
lai sagatavotu projekta pieteikumu „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā”. Projekta pieteikums ir iesniegts VARAM
2012. gada 11. janvārī. Ir pabeigts nopietns un apjomīgs projekta
sagatavošanas darbs, kas sākās jau 2009. gadā, kad Garkalnes un
Ādažu pašvaldības, saprotot, ka ir jāpasargā Lielais un Mazais
Baltezers no tālākās piesārņošanas ar kanalizācijas notekūdeņiem,

Sirsnīgi sveicieni un labas veselības
vēlējumi februāra mēneša jubilāriem !
100 gadu jubileju svin

75 gadu jubileju svin

Zelma Slava

Mudīte Kerna
Valentīna Kotlere
101 gadu jubileju svin
Anna Auziņa Taisiya Kupriyanova
Ņina Somova
85 gadu jubileju svin
Mirdza Stumbre 70 gadu jubileju svin
Maruta Sarmīte
80 gadu jubileju svin
Jaunzeme
Milda Apsīte
Ausma Jēgere
Anna Černišova
Emīlija Kuharonoka
Vasilijs Tarasovs
Jurijs Rjabovs
Anna Tēra
Semjons Zaporins
Ādažu novada dome

nolēma izstrādāt ūdenssaimniecības attīstības projektu un šim
mērķim nodibināja SIA „Garkalnes ūdens”.
Projekta kopējās izmaksas ir 7 294 598 Ls. Projektā paredzētos
būvdarbus paredzēts uzsākt jau 2012. gada otrajā pusē. Būvdarbu
beigu termiņš – 2014. gads.
Vēlreiz paldies visiem par līdzšinējo atbalstu un sapratni, un
ceram uz ražīgu kopdarbību, lai realizētu šo unikālo projektu.
SIA „Garkalnes ūdens” valde

Seminārs par iespējām
piesaistīt Eiropas Savienības
finansējumu daudzdzīvokļu

dzīvojamo māju siltināšanai
Kopš 2009. gada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašniekiem ir iespēja pieteikties 50–60 % līdzfinansējuma
saņemšanai no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem.
ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”
mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda
ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu.
KAD? Š. g. 27. februārī plkst.18.00
KUR? Kultūras un radošās izglītības centrā,
Gaujas ielā 33 A, Ādažos, 124. kabinetā
Seminārā aicināti piedalīties visi interesenti

