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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 28.11.2017. sēdes

lēmumu  (protokols Nr.23 §16)   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2017. gada 28.novembrī 
Nr. 43/2017

Grozījums Ādažu novada domes 2011. gada 27. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 37 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”
Izdoti saskaņā ar 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. Aizstāt Noteikumu 6.1.punktā skaitli un vārdu „142,29 euro” ar skaitli un vārdu „150,00 euro”, 
un 6.2. punktā skaitli un vārdu „99,60 euro” ar skaitli un vārdu „100,00 euro” 

2. Saistošie noteikumi piemērojami attiecībā uz bērniem, kuri dzimuši pēc 2018.gada 1.janvāra.

Domes priekšsēdētāja vientieks P.Balzāns 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
grozījumam Ādažu novada domes 2011.gada 27.decembra saistošajos 
noteikumos Nr.37 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 

vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 15.panta pirmā daļas 
7.punkts noteic, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt 
iedzīvotājiem sociālo palīdzību, bet 43.panta trešā daļa nosaka, ka  dome ir 
tiesīga izdot saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības  autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 
1.2. Grozījums (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 27.12.2011. 
saistošajos noteikumos Nr.37 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada 
pašvaldības vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu” 
izstrādāti pamatojoties uz likuma 43. panta trešās daļas. 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu mērķis – palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru no 
142,29 euro un 150,00 euro par bērnu, ja abu vecāku pastāvīgā dzīvesvieta 
deklarēta Ādažu novada,  no 99,60 euro un 100,00 euro par bērnu, ja viena 
vecāka pastāvīgās dzīvesvieta deklarēta Ādažu novada  

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. Noteikumu īstenošanai 2018.gadā budžetā papildus jāparedz euro 
700,00.
3.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci.

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

4.1. Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā 
deklarētie iedzīvotāji, kuriem piedzimis bērns.  
4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

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

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Izglītības, kultūras, 
sporta un sociālajā komitejā. Pēc Noteikumu izskatīšanas Finanšu komitejā 
un publicēšanas pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv un saņemto 
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, 
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos. 
Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības 
mājaslapā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.        

Domes priekšsēdētāja vientieks P.Balzāns 
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 28.11.2017. sēdes 

lēmumu  (protokols Nr.23 §28) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2017.gada 28.novembrī 
Nr.44/2017

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3 punktu un likuma 

"Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešo daļu  

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību” 

(turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) 
atvieglojumus par nekustamo īpašumu, kas atrodas Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

2. Noteikumos lietoti termini:
2.1. NĪN objekts – zeme, ēkas, t.sk., kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, bet ekspluatācijā 

nenodotas ēkas un inženierbūves; 
2.2. dzīvojamā māja – dzīvojamā māja neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav sadalīta dzīvokļu 

īpašumos, kā arī tajā esošas telpu grupas, kuru izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžas, 
pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai; 

2.3. maznodrošināta persona – persona, kurai saskaņā ar Ādažu novada domes (turpmāk – 
dome) Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss; 

2.4. vientuļa persona – persona, kura dzīvesvietā ir deklarēta viena un tai nav laulātā, bērnu, 
apgādnieku un nav noslēgts uztura līgums; 

2.5. iedzīvotājs – fiziska persona, kura deklarēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un 
kuras īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība; 

2.6. saimnieciskās darbības veicējs – fiziska vai juridiska persona, kuras īpašums atrodas 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un tajā tiek veikta saimnieciskā darbība; 

2.7. sabiedriskā labuma organizācija – biedrība, nodibinājums, reliģiskā organizācija, kurai 
likumā noteiktajā kārtībā ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un kuras 
juridiskā adrese ir reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

2.8. NĪN maksātājs – iedzīvotājs vai saimnieciskās darbības veicējs, kuram saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokli” ir pienākums maksāt NĪN.

3. NĪN maksātāju atbilstību noteikumu nosacījumiem viena mēneša laikā pēc iesnieguma un visu 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas izvērtē un lēmumu par NĪN atvieglojumu (turpmāk 
– atvieglojumi) piešķiršanu vai pamatotu atteikumu (turpmāk – Lēmums) pieņem domes 
Grāmatvedības daļas vadītājs, vai izpilddirektors, vai dome. Lēmumu nosūta NĪN maksātājam pa 
pastu, vai kā elektroniski parakstītu dokumentu. 

4. NĪN maksātāji var apstrīdēt izpilddirektora vai Grāmatvedības daļas vadītāja Lēmumu domes 
Administratīvo aktu strīdu komisijā. Minētās komisijas lēmumu un domes Lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā, likumā noteiktajā kārtībā. 

II. Atvieglojumu piešķiršanas vispārīgi nosacījumi
5. Atvieglojumus piešķir iedzīvotājiem, ja īpašumos netiek veikta saimnieciskā darbība vai jebkuru citu 

ieņēmumu gūšana, t.sk., īpašuma vai tā daļas iznomāšana vai izīrēšana, kā arī saimnieciskās darbības 
veicējiem, ja īpašumos tiek veikta saimnieciskā darbība.

6. Atvieglojumu piešķir atbilstoši vienam, personai vislabvēlīgākajam nosacījumam (atvieglojumi 
nesummējas).
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7. Atvieglojumu saimnieciskās darbības veicējam piešķir, ja de minimis atbalsts nepārsniedz Eiropas 
Komisijas 2013.gada 18.decembra regulas Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 3.panta 2.punktā noteiktos ierobežojumus 
triju fiskālo gadu periodā, viena vienota uzņēmuma līmenī, atbilstoši vienota uzņēmuma definīcijai, 
kas noteikta regulas 2.panta 2.punktā.

8. Atvieglojumus nepiešķir:
8.1. ja nekustamais īpašums ir atzīts par vidi degradējošu objektu:
8.2. ja uz zemes īpašuma atrodas ēkas vai būves, kas nav nodotas ekspluatācijā un būvdarbi 

tiek veikti bez būvatļaujas, vai arī būvdarbu pārtraukšana nav reģistrēta un būve nav 
iekonservēta;

8.3. ja gada laikā pirms jautājuma par atvieglojumu piešķiršanu izskatīšanas domes Administratīvā 
komisija ir administratīvi sodījusi NĪN maksātāju par domes saistošo noteikumu neievērošanu 
attiecībā uz vides sakoptības uzturēšanu un atkritumu apsaimniekošanu;

8.4. ja NĪN maksātājam ir parāds pret domi.
III. Atvieglojumi par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

9. Atvieglojumus par zemi, dzīvojamo māju vai tās daļu un citām ar NĪN apliekamajām ēkām un būvēm, 
kas piesaistītas zemes gabalam, var piešķirt no kalendārajam gadam aprēķinātās NĪN summas: 
9.1. personām, kurām saskaņā ar domes Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas 

personas (ģimenes) statuss – 70% apmērā un par periodu, kurā personas atbilst 
maznodrošinātas personas statusam, ja to īpašumā, valdījumā vai lietošanā ir NĪN objekts 
vai tā daļa;

9.2. vientuļiem, nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija, kopā ar piemaksu, nepārsniedz 
90% no attiecīgā gadā 1.janvārī spēkā esošās minimālās mēneša darba algas – 70% apmērā;

9.3. vientuļiem un atsevišķi dzīvojošiem pirmās un otrās grupas invalīdiem – 70% apmērā;
9.4. personām, kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, kurš ir šo personu vai 

viņu laulātā bērns – 50% apmērā.
10. Noteikumu 9. punkta atvieglojumi iedzīvotājiem tiek piešķirti tikai par to nekustamo īpašumu  vai tā 

daļu, kurā persona ir deklarēta.
11. Noteikumu 9.3. un 9.4. apakšpunktā minētajām personām atvieglojumu piešķir ar invaliditātes 

noteikšanas brīdi, uz laiku, kamēr tām vai to bērniem ir noteikta invaliditāte, bet ne ātrāk par tā 
kalendāra gada pirmo datumu, kurā invaliditāte tika noteikta.

12. Iesniegumu (1.pielikums) un noteikumos minētos dokumentus iesniedz domes Valsts un pašvaldības 
vienotajā klientu apkalpošanas centrā, no 1.janvāra līdz 31.martam - lai saņemtu atvieglojumus 
visam taksācijas gadam, vai no 1.aprīļa līdz 30.jūnijam - lai saņemtu atvieglojums taksācijas gada 
otrajā pusgadā.

13. Šajā nodaļā noteiktajos gadījumos izpilddirektors izvērtē personu atbilstību noteikumu nosacījumiem 
un pieņem Lēmumus. 

IV. Atvieglojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem
14. Dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās bez domes finansējuma 

(izņemot energoaudita un vienkāršotās renovācijas projekta izstrādi) veikti energoefektivitātes 
paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi (kuru izpildi apliecina akts par objekta nodošanu 
ekspluatācijā vai ēkas fasādes apliecinājuma karte ar būvvaldes atzīmi par būvdarbu pabeigšanu), 
piešķir atvieglojumu 50% apmērā par dzīvokli 3 (trīs) gadus, vai 10 (desmit) gadus, ja mājai veikti 
energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma 
līgumu (turpmāk - EPC), skaitot no nākamā mēneša pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, ievērojot 
šādus nosacījumus:
14.1. atvieglojumu piešķir dzīvokļu īpašniekiem, kuru deklarētā dzīvesvieta kārtējā gada 

1.janvārī ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
14.2. atvieglojums nepāriet nākamajam dzīvokļa īpašniekam, ja dzīvokļa īpašums atvieglojuma 

piemērošanas laikā tiek atsavināts;
14.3. ja atvieglojuma piemērošanas periodā dzīvokļa īpašnieks deklarē dzīvesvietu Ādažu 
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novada administratīvajā teritorijā, atvieglojumu piemēro par to kalendāro gadu, kurā 
īpašnieka deklarētā dzīvesvieta no 1.janvāra ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā, 
bet ne ilgāk, kā par atlikušo periodu kāds tas ir pārējiem tās pašas daudzdzīvokļu mājas 
dzīvokļu īpašniekiem.

15. Šajā nodaļā noteiktajos gadījumos Lēmumu pieņem domes Grāmatvedības daļas vadītājs. 
Par atvieglojumu piešķiršanu Grāmatvedības daļas vadītājs paziņo NĪN maksātājam nosūtot 
administratīvu aktu – NĪN maksāšanas paziņojumu.. 

V. Atvieglojumi par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība,  
sabiedriskā labuma darbība un ieguldījumi publiskā infrastruktūrā

16. Atvieglojumus no aprēķinātās NĪN summas kalendārajam gadam var piešķirt:
16.1. saimnieciskās darbības veicējiem, kuru juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta Ādažu 

novada administratīvajā teritorijā:
16.1.1. par veiktajām investīcijām esošas būves vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē 

vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai 
- 25% apmērā, par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm, 3 (trīs) gadus, 
skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja personas 
darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās 
klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa); 

16.1.2. par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ko izmanto ražošanas 
vajadzībām – 50% apmērā, 3 (trīs) gadus pēc kārtas, ar nākamo mēnesi pēc 
iesnieguma saņemšanas, ja vienlaicīgi izpildās visi šādi nosacījumi:
16.1.2.1. ja personas darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko 

darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai 
„Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa); 

16.1.2.2. ja personas vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendārajā 
gadā ir 10 (desmit) vai vairāk, un nodarbināto deklarētā 
dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā. Apliecinājumu par minētā nosacījuma 
izpildi visā atvieglojuma piemērošanas periodā saimnieciskās 
darbības veicējs iesniedz katru gadu līdz 31.janvārim, pretējā 
gadījumā atvieglojums nākamajam gadam netiek piešķirts;

16.1.3. par jaunizbūvētu NĪN objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra reģistru (turpmāk – Kadastrs), ir triju vai vairāku 
dzīvokļu mājas (kods 1122) – 50% apmērā par ēku, 3 (trīs) gadus, skaitot ar 
nākamo mēnesi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā;

16.1.4. par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi – 70% apmērā, ja 
nekustamais īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta 
vajadzībām, un ja tā galvenais lietošanas veids saskaņā ar Kadastru ir:
16.1.4.1. “Sporta ēkas” (kods 1265) un “Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas” 

(kods 1274);
16.1.4.2. “Sporta laukumi” (kods 2411), “Citas sporta un atpūtas būves” 

(kods 2412) un “Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves” 
(kods 2420);

16.2. saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic izglītojamo komplekso ēdināšanu domes 
izglītības iestāžu telpās – 50% apmērā par nomātajām izglītības iestāžu telpām, un 25% 
apmērā par zemi zem nomātajām telpām;

16.3. sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu 
grupa vai zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas 
statusa piešķiršanas lēmumā – 90% apmērā, ja organizācijas juridiskā adrese vai 
struktūrvienība reģistrēta Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

16.4. zemes īpašniekiem: 
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16.4.1. uz kuru zemes gabala atrodas izglītības iestādes ēka, kurā tiek īstenotas 
licencētas izglītības programmas – 25% apmērā no NĪN nodokļa par zemi;

16.4.2. uz kuru zemes gabala atrodas domei vai tās kapitālsabiedrībai piederoša 
kanalizācijas sūkņu stacija, kas nodrošina kanalizācijas sistēmas darbību - 25% 
apmērā no NĪN par zemi, ja objekts faktiski pastāv dabā un ir izmantojams tam 
noteiktajai funkcijai;

16.4.3. kuru zemes gabalu vai tā daļu izmanto publiski pieejama sabiedriskas nozīmes 
infrastruktūras objekta būvniecībai vai ierīkošanai - 90% apmērā no NĪN 
par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta izbūves persona noslēdz 
ar domi attiecīgu vienošanos. Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas 
ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tā ir nepieciešama, vai pēc 
objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Atvieglojumu var saņemt 
periodā, kad objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam 
mērķim, ir sabiedriski pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos; 

16.5. domes kapitālsabiedrībām un kapitālsabiedrībām, kurās domei piederošo kapitāldaļu 
skaits pārsniedz 50% no to pamatkapitāla, ja tās veic pašvaldības autonomās funkcijas - 
90% apmērā; 

16.6. nodokļu maksātājiem, kas par saviem līdzekļiem izbūvējušas maģistrālās koplietošanas 
inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu 
apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, u.tml.), vai kas investējušas savus 
līdzekļus jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un sporta 
laukumi, pludmales labiekārtošana, u.tml.), un kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos 
- 90% apmērā. Pirms objekta izbūves persona noslēdz ar domi attiecīgu vienošanos. 
Atvieglojumu piešķir pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ja saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem tāda ir nepieciešama. Atvieglojuma apmērs nedrīkst pārsniegt 90% no summas, 
ko persona ieguldījusi objekta būvniecībā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā 
gadā ir mazāks, nekā ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemēro līdz 10. (desmitajam) 
kalendārajam gadam.

17. Atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi:
17.1. ja saimnieciskās darbības veikšanai izmanto ēkas daļu vai telpu grupu, atvieglojums par 

zemi tiek piešķirts proporcionāli izmantotās ēkas daļas (telpu grupas) daļas platībai;
17.2. šo noteikumu 16.1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos domes Grāmatvedības daļas 

vadītājs izvērtē personu atbilstību nosacījumiem un pieņem Lēmumu;
17.3. šo noteikumu 16.2.-16.6.apakšpunktā noteiktajos gadījumos dome izvērtē personu 

atbilstību nosacījumiem un pieņem Lēmumu.
18. Lai saņemtu atvieglojumu par īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, personas iesniedz 

attiecīgu iesniegumu (2.-5.pielikums):
18.1. iesniedz arī ar Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.740 „De minimis 

atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un uzskaites veidlapu paraugi” apstiprinātu 
uzskaites veidlapu par saņemto de minimis atbalstu vai iesniegumā atzīmē apliecinājumu, 
ka persona nav saņēmusi noteikumu 7.punktā minēto atbalstu;

18.2. ja noteikumu 16.1.2.apakšpunktā minētās personas iesniegumu iesniedz līdz 31.janvārim, 
tad atvieglojums tiek piemērots par visu kalendāro gadu;

18.3. noteikumu 16.1.1.apakšpunktā norādītās personas iesniedz arī dokumentu, kas apliecina 
veikto investīciju apjomu un objekta nodošanu ekspluatācijā;

18.4. noteikumu 16.1.2.apakšpunktā norādītās personas iesniedz arī dokumentu par atbilstību NACE 
2.redakcijas sadaļai “Apstrādes rūpniecība”, kā arī rakstisku apliecinājumu, kas pamato vidējo 
nodarbināto skaitu un to atbilstību 16.1.2.2.apakšpunktā noteiktajam par deklarēto dzīvesvietu; 

18.5. noteikumu 16.1.4.apakšpunktā norādītās personas iesniedz arī rakstisku apliecinājumu, ka 
nekustamais īpašums tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām un ir publiski pieejams, 
un ka ēkas galvenais lietošanas veids atbilst 16.1.4.1. un 16.1.4.2.apakšpunkta nosacījumiem;
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VI. Tiesību zaudēšana uz atvieglojumiem
19. Personai, kurai noteikumu 9.1-9.4.apakšpunktā un 14.punktā paredzētajā kārtībā un apmērā 

piemēroti atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumu saņēmējs), tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas, 
ja:
19.1. iestājas apstākļi, saskaņā ar kuriem atvieglojumu saņēmējs zaudē noteikumu 

9.1.-9.4.apakšpunktā minēto statusu;
19.2. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta uz nākamā kalendāra gada 1. janvāri nav 

Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
19.3. nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība;
19.4. nekustamais īpašums tiek atsavināts;
19.5. atvieglojuma saņēmējam uz nākamā kalendāra gada 1. janvāri  ir parāds pret domi.

20. Gadījumā, ja dome konstatē, ka sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objekts, pēc noteikumu 
16.1.4., 16.3. un 16.6.apakšpunktā noteikto atvieglojumu piešķiršanas, tiek izmantots komerciālos 
nolūkos un tam vairs netiek nodrošināta publiska pieejamība vai tas faktiski vairs nav izmantojams 
sākotnēji paredzētajam mērķim, NĪN maksātājs zaudē tiesības saņemt minētos piešķirtos 
atvieglojumus ar nākamo dienu pēc attiecīgā fakta konstatācijas.

21. Gadījumā, ja kanalizācijas sūkņu stacija pēc noteikumu 16.3.3.apakšpunktā noteiktā atvieglojuma 
piešķiršanas tiek likvidēta vai pārcelta ārpus īpašnieka zemes, atvieglojums netiek piemērots ar 
nākamo dienu pēc attiecīgā fakta konstatācijas.

22. Ja noteikumu 7.punktā noteiktā atbalsta apmērs tiek pārsniegts, dome pieņem Lēmumu pēc 
Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par individuālā atbalsta projekta atbilstību Līgumam par 
Eiropas Savienības darbību.

23. Ja nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība, atvieglojuma saņēmējs tiesības uz 
atvieglojumu zaudē ar nākamo mēnesi pēc attiecīga fakta konstatācijas.   

24. Piešķirtais atvieglojums tiek anulēts, ja persona sniegusi nepatiesas ziņas, pamatojoties uz kurām 
atvieglojums tika piemērots.

25. Ja konstatēts, ka atvieglojums piemērots nepamatoti, domes NĪN administrators viena kalendāra 
gada ietvaros pārrēķina NĪN summu un nosūta maksāšanas paziņojumu atvieglojumu saņēmējam, 
kuram viena mēneša laikā jāatmaksā domei nepamatoti piemēroto atvieglojumu summa vai 
jāvēršas domē ar iesniegumu par tā sadalīšanu maksāšanas termiņos, kas kopā nav ilgāks par 12 
mēnešiem. 

26. Ja tiesības uz atvieglojumu izbeidzas pamatojoties uz noteikumu 19.5.apakšpunktā noteikto, 
atkārtoti atvieglojums tiek piemērots ar nākamo mēnesi pēc parādu apmaksas.

VII. Pārejas noteikumi
27. Noteikumi piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.
28. Ar noteikumu spēkā stāšanās spēku zaudē domes 2011.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr.8 

“Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”.
29. Dzīvokļu īpašniekiem par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas vai 

fasādes atjaunošanas darbiem bez pašvaldības finansējuma (izņemot energoaudita veikšanai un 
vienkāršotās renovācijas projekta izstrādei), kas veikti pēc 2012.gada, atvieglojumu 50% apmērā 
piešķir 3 (trīs) gadus no šo noteikumu spēkā stāšanas brīža, ja iestājas visi noteikumu nosacījumi. 

Domes priekšsēdētāja vientieks P.Balzāns 
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1.pielikums

 Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44/2017 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164
IESNIEGUMS  

nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai
īpašumiem, kuros netiek veikta saimnieciskā darbība

________________
         (datums)
Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Vārds, uzvārds____________________________________Personas kods_______________________

Deklarētā dzīvesvietas adrese__________________________________________________________

Tārunis, e-pasts ____________________________________________________________________

Ziņas par nekustamo  īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese____________________________________________________________

Kadastra numurs____________________________________________________________________

Lūdzu piemērot NĪN atvieglojumu par īpašumu, kurā neveic saimniecisko darbību 
(atzīmēt atbilstošo ar “X”): 
 Esmu vientuļš (nav bērnu, apgādnieku, laulātā un nav noslēgts uztura līgums) un nestrādājošs 

pensionārs, kuram pensija, kopā ar piemaksu, nepārsniedz 90 % no š.g. 1.janvārī spēkā esošās 
minimālās mēneša darba algas – atvieglojumu 70 % apmērā. 

 Esmu vientuļš (nav bērnu, apgādnieku, laulātā un nav noslēgts uztura līgums) un atsevišķi dzīvojošs 
pirmās vai otrās grupas invalīds – atvieglojumu 70 % apmērā. 

 Esmu persona, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu - invalīdu, kurš ir mans vai mana laulātā 
bērns – atvieglojumu 50 % apmērā.

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus (atzīmēt atbilstošo ar “X” un norādīt ziņas):

 cits dokuments (norādīt nosaukumu)_________________________________________________
Apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts, nav 
nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums, un iesniegumā norādītās 
ziņas ir patiesas.
Neiebilstu, ka iesniegumā norādītās ziņas tiks pārbaudītas nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs 
un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

(paraksts) (vārds, uzvārds)
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2.pielikums

 Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44/2017 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS  
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai

īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība NACE kodā sadaļā “Apstrādes rūpniecība”

________________
       (datums)

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums _______________________________________________

Reģistrācijas numurs ________________________________________________________________

Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu 
dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese ______________________________________________ 

NACE kods sadaļai “Apstrādes rūpniecība” ________________________________________________

Tārunis, e-pasts ____________________________________________________________________

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese ___________________________________________________________

Kadastra numurs (i) _________________________________________________________________
Ja saimnieciskā darbība tiek veikta atsevišķās telpu grupās (norādīt telpu grupas) 
Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar “X”):
 veiktas investīcijas esošas būves un/vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē vai jaunas būves būvniecībā 

savas uzņēmējdarbības funkcijas nodrošināšanai par ēkām vai telpu grupām un inženierbūvēm - 
atvieglojumu 25% apmērā uz 3 (trīs) gadiem, skaitot no nākamā mēneša pēc objekta nodošanas 
ekspluatācijā. Darbības veids atbilst Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas 
NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C sadaļa);

 par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, kas tiek izmantoti ražošanas vajadzībām - 
atvieglojumu 50% apmērā uz 3 (trīs) gadiem pēc kārtas. Darbības veids atbilst Eiropas Savienības 
saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2.redakcijas daļai „Apstrādes rūpniecība” (C 
sadaļa) un gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā ir 10 vai vairāk un nodarbināto 
deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar “X”):
 akts par objekta nodošana ekspluatācijā un dokumenti, kas apliecina veikto investīciju apjomu;

 cits dokuments (norādīt nosaukumu)__________________________________________________
Apliecinu, ka gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā kalendāra gadā ir 10 vai vairāk, un 
nodarbināto deklarētā dzīvesvieta iepriekšējā gada 1.janvārī bija Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā.
Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas 
nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldībās rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

(paraksts) (vārds, uzvārds)
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3.pielikums

 Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44/2017 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS  
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai

jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas

________________
         (datums)

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):

Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums _______________________________________________

Reģistrācijas numurs ________________________________________________________________

Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu 
dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese _______________________________________________

Tārunis, e-pasts ____________________________________________________________________

Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:

Nekustamā īpašuma adrese ___________________________________________________________

Kadastra numurs (i) _________________________________________________________________
Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar “X”):
 par jaunizbūvētu nekustamā īpašuma nodokļa objektu, kura lietošanas veids, saskaņā ar Nekustamā 

īpašuma valsts kadastra reģistru, ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) un objekts ir nodots 
ekspluatācijā - atvieglojumu 50% apmērā ēkai uz 3 (trīs) gadiem pēc kārtas, skaitot ar nākamo mēnesi 
pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar “X”):
 akts par objekta nodošanu ekspluatācijā;

 cits dokuments (norādīt nosaukumu) _________________________________________________

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas 
nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

(paraksts) (vārds, uzvārds)
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4.pielikums

 Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44/2017 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS  
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai

sporta ēkām un būvēm, kuras ir publiski pieejamas un tiek izmantots publiskām sporta 
vajadzībām un īpašumos, kuros tiek veikta sabiedriskā labuma darbība 

________________
         (datums)
Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):
Saimnieciskās darbības veicēja nosaukums/vai 
sabiedriskā labuma organizācijas nosaukums _____________________________________________

Reģistrācijas numurs  _______________________________________________________________

Juridiskā adrese vai Valsts ieņēmumu 
dienestā reģistrētā struktūrvienības adrese ______________________________________________ 

Tārunis, e-pasts _____________________________________________
Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustamā īpašuma adrese ___________________________________________________________

Kadastra numurs (i) _________________________________________________________________

Nekustamā īpašuma galvenais lietošanas veids saskaņā 
ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem_______________________________________

Ja darbība tiek veikta atsevišķās telpu grupās (norādīt telpu grupas) _____________________________
Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar “X”):
 saimnieciskās darbības veicējam par ēkām vai telpu grupām, inženierbūvēm un zemi, ja nekustamais 

īpašums ir publiski pieejams, tiek izmantots publiskām sporta vajadzībām, un tā galvenais lietošanas 
veids, saskaņā ar Kadastra datiem, ir “Sporta ēkas” (kods 1265), “Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas” 
(kods 1274), inženierbūves “Sporta laukumi” (kods 2411), “Citas sporta un atpūtas būves” (kods 2412) 
un “Citas, iepriekš neklasificētas, inženierbūves” (kods 2420) - atvieglojumu 70% apmērā;

 sabiedriskā labuma organizācijai, kuras īpašumā esoša vai no domes nomāta ēka, telpu grupa vai 
zeme tiek izmantota darbībai, kas noteikta sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanas 
lēmumā - atvieglojumu 90% apmērā, ja organizācijas juridiskā adrese vai struktūrvienība reģistrēta 
Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Iesniedzēja statusa apliecinājumi (atzīmēt atbilstošo ar “X”):
 Apliecinu, ka nekustamais īpašums tiek izmantota sabiedriskā labuma darbības jomā, kas 

noteikta lēmumā par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu.
 Apliecinu, ka nekustamais īpašums ir publiski pieejams un tiek izmantots publiskām sporta 

vajadzībām.
Iesniegumam pievienots dokuments (norādīt nosaukumu) ________________________________

_______________________________________________________________________________

Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas 
nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

(paraksts) (vārds, uzvārds)
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5.pielikums

 Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.44/2017 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību”

Ādažu novada domei
Gaujas iela 33A, Ādaži, 

Ādažu novads, LV-2164

IESNIEGUMS  
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanai

par ieguldījumiem publiskā infrastruktūrā

________________
        (datums)

Ziņas par atvieglojuma pieprasītāju (nekustamā īpašuma īpašnieks):
Saimnieciskās darbības veicēja 
nosaukums/vai fiziskās personas vārds, uzvārds ____________________________________________

Reģistrācijas numurs/ vai personas kods__________________________________________________

Juridiskā adrese/ vai deklarētā dzīvesvietas adrese __________________________________________

Tārunis, e-pasts _____________________________________________
Ziņas par nekustamo īpašumu, par kuru tiek pieprasīts atvieglojums:
Nekustamā īpašuma adrese ___________________________________________________________

Kadastra numurs (i) _________________________________________________________________
Vienošanās starp nekustamā īpašuma īpašnieku un pašvaldību, kas noslēgta pirms sabiedriskas nozīmes 
infrastruktūras objekta būvniecības, ierīkošanas vai maģistrālo kolietošanas inženierbūvju izbūves 
(vienošanās datums un numurs)  
  
Lūdzu piemērot atvieglojumu (atzīmēt atbilstošo ar “X”):
 zemes gabals vai tā daļa tiek izmantota publiski pieejama sabiedriskas nozīmes infrastruktūras objekta 

būvniecībai vai ierīkošanai - atvieglojumu 90% par izmantotā zemes gabala daļu. Pirms objekta 
būvniecības vai ierīkošanas uzsākšanas ir noslēgta vienošanās starp zemes gabala īpašnieku un 
pašvaldību un objekts ir nodots ekspluatācijā. 

 par saviem finanšu līdzekļiem izbūvētas maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļa publiskai 
lietošanai (ūdensvadi, kanalizācijas tīkli, ielas, ielu apgaismojums, gājēju celiņi, meliorācijas sistēmas, 
u.tml.) vai investēti savi līdzekļi jaunu infrastruktūras objektu izbūvē publiskai lietošanai (spēļu un 
sporta laukumi, publiskas pludmales labiekārtošana, u.tml.), kas netiek izmantoti komerciālos nolūkos 
- atvieglojumu 90% apmērā. Ja atvieglojuma apmērs attiecīgajā kalendārajā gadā ir mazāks, nekā 
ieguldījums objektā, tad atvieglojumu piemērot līdz 10. (desmitajam) kalendārajam gadam.

Iesniegumam pievienots (atzīmēt atbilstošo ar “X”):
 akts par objekta nodošana ekspluatācijā un dokumenti, kas apliecina veikto investīciju apjomu;

 cits dokuments (norādīt nosaukumu)__________________________________________________

Apliecinu, ka objekts faktiski pastāv dabā, ir izmantojams tam paredzētajam mērķim, ir sabiedriski 
pieejams un netiek izmantots komerciālos nolūkos.
Apliecinu, ka iesniegumā sniegtās ziņas ir patiesas un neiebilstu, ka tās tiks pārbaudītas 
nepieciešamajās datu bāzēs, iestādēs un pašvaldības rīcībā esošajos valsts nozīmes reģistros.

(paraksts) (vārds, uzvārds)
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2017.gada 28.novambra saistošajiem noteikumiem 

Nr.44/2017  „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas 
kārtību”

PASKAIDROJUMA RAKSTA SADAĻAS UN NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības pamatojums.
1.1.Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, pašvaldībai ir 
tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu 
maksāšanas. 
1.2.Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta ceturtā daļa paredz, ka pašvaldība var izdot saistošus 
noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 25%; 
50%; 70% vai 90% apmērā.
1.3.Ādažu novadā nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) atvieglojumu piešķiršanu līdz šim regulēja 
2011.gada 22.februāra saistošie noteikumi Nr.8 „Saistošie noteikumi par atvieglojumu piemērošanu nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājiem Ādažu novadā”, kuri zaudēs spēku līdz ar jauno saistošo noteikumu pieņemšanu.
1.4.Ar šiem noteikumiem tiek paplašināts nodokļu maksātāju loks, kuriem tiek piešķirti atvieglojumi, kā arī 
detalizētāk aprakstīti atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi. Noteikumos ir būtiskas izmaiņas, kas pārsniedz 50 % 
no kopējā noteikumu skaita, līdz ar to tika izstrādāti jauni noteikumi.
1.5.Būtiskākās izmaiņas noteikumos ir jaunu atvieglojumu piešķiršana: 
1) energoefektivitātes veicināšanai Ādažu novadā, piešķirot atvieglojumus daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem par veiktajiem energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem;
2) saimnieciskās darbības veicējiem, veicinot uzņēmējdarbību un Ādažu iedzīvotāju nodarbinātību novadā;
3) par jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas, veicinot dzīvojamā 
fonda attīstību Ādažu novadā;
4) par sporta laukumiem, sporta ēkām un sporta būvēm, kuras ir publiski pieejamas plašam personu lokam, 
veicinot sporta infrastruktūras pieejamību plašākam iedzīvotāju lokam, tādejādi uzlabojot Ādažu novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti;
5) sabiedriskā labuma organizācijām, kuru īpašums tiek izmantots sabiedriskā labuma darbības jomā, tādejādi 
veicinot un atbalstot  sabiedrisko organizāciju darbības attīstību Ādažu novadā.
1.6.Nosakot NĪN atvieglojumus, pašvaldība ir ievērojusi šādus principus:
1) grupējuma principu, saskaņā ar kuru nodokļa maksātāji un nodokļa objekti tiek grupēti atbilstoši objektīviem 
kritērijiem;
2) efektivitātes princips, saskaņā ar kuru ir samērota nodokļa administrēšanas izdevumi ar nodokļa ieņēmumiem;
3) atbildīgas budžeta plānošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība salāgo savus pienākumus ar to izpildei 
nepieciešamajiem līdzekļiem;
4) uzņēmējdarbības atbalsta principu, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto nodokļa likmi kā līdzekli savas 
teritorijas uzņēmēju vai noteiktu uzņēmējdarbības veidu konkurētspējas paaugstināšanai;
5) teritorijas attīstības un teritorijas sakārtošanas princips, saskaņā ar kuru pašvaldība izmanto nodokļa likmi 
savas teritorijas attīstības veicināšanai un sakārtošanai.

2. Īss projekta satura izklāsts.
2.1. Noteikumu projektā paredzēti jauni NĪN nodokļu atvieglojumi sekojošām nodokļu maksātāju un nodokļa 
objektu grupām:
1) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem - 50% apmērā attiecīgajam mājoklim pirmos 3 (trīs) 
gadus vai 10 (desmit) gadus, ja daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai tiek veikti energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumi, izmantojot energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (turpmāk - EPC) pēc veiktiem energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumiem un objekta nodošanas ekspluatācijā, kā arī atvieglojumu piemēros tiem 
īpašniekiem, kuru  daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumi veikti iepriekšējos gados;
2) īpašumiem, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība NACE kodā sadaļā “Apstrādes rūpniecība”
- 25% apmērā par ēkām (telpu grupām), inženierbūvēm  uz 3 (trīs) gadiem, pēc kārtas, ja veiktas investīcijas 
esošas būves un/vai inženierbūves atjaunošanā, pārbūvē un/vai jaunas būves būvniecībā savas uzņēmējdarbības 
funkcijas nodrošināšanai;
- 50% uz 3 (trīs) gadiem par ēkām (telpu grupām), inženierbūvēm un zemi, kas tiek izmantotas ražošanas 
vajadzībām, ja personas gada vidējais nodarbināto skaits iepriekšējā taksācijas gadā ir 10 vai vairāk nodarbinātie 
un nodarbināto deklarētā  dzīvesvieta tā gada 1. janvārī ir Ādažu novada administratīvajā teritorijā;
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3) par jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu mājas - 50% apmērā ēkai uz 
3 (trīs) gadiem pēc kārtas pēc triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122) un objekta uzbūvēšanas un nodošanas 
ekspluatācijā;
4) par sporta laukumiem, sporta ēkām un sporta būvēm, kuras ir publiski pieejamas plašam personu lokam - 
70% apmērā par ēkām (telpu grupām), inženierbūvēm un zemi,  ja nekustamais īpašums tiek izmantots publisku 
sporta nodarbību, pasākumu un sacensību vajadzībām un ir publiski pieejams plašam personu lokam lokam un 
ja ēku (telpu grupu) un inženierbūvju galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
reģistra datiem ir ēkām “Sporta ēkas” (kods 1265), “Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas” (kods 1274), inženierbūvēm 
“Sporta laukumi” (kods 2411), “Citas sporta un atpūtas būves” (kods 2412) un “Citas, iepriekš neklasificētas, 
inženierbūves” (kods 2420);
5) sabiedriskā labuma organizācijām - 90% apmērā par īpašumā esoša vai tiek nomāta no pašvaldības ēka un/vai 
telpu grupa un/vai zeme tiek izmantota sabiedriskā labuma darbības jomā, kas noteikta lēmumā par sabiedriskā 
labuma organizācijas statusa piešķiršanu.
2.2. Noteikumos izstrādāti jauni 5 pielikumi ar iesniegumu formām, atbilstoši NĪN nodokļu atvieglojumu 
pieprasīšanai. 
2.3. Noteikumos atcelts ierobežojums, ka atvieglojumu piemēro, ja gadā aprēķinātais NĪN pārsniedz: fiziskām 
personām 85 euro un juridiskām personām 711 euro. Ierobežojums fiziskām personām nav piemērojams, jo 
dzīvokļu īpašniekiem vidējais NĪN nodoklis ir 40-60 euro gadā. Juridiskām personām atbalstāmajās nozarēs ir arī 
mazie uzņēmēji, kuri nodarbina vairāk kā 10 Ādažniekus.
2.4. Noteikumi papildināti ar noteikumos minētiem terminiem, definējot, nodokļu atvieglojumu saņēmēju 
kategorijas:  NĪN objekts, dzīvojamā māja, maznodrošinātās personas, vientuļas personas, iedzīvotāji, 
saimnieciskās darbības veicēji, sabiedriskā labuma organizācijas, nodokļu maksātāji. Būtiskākās izmaiņas ir 
veiktas attiecībā uz kategoriju “iedzīvotāji” – fiziskās personas, kuras deklarētas Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā, un kuru īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība un “saimnieciskās darbības veicēji” – fiziskās un 
juridiskās personas, kuru īpašumi atrodas Ādažu novada administratīvajā teritorijā, kuros tiek veikta saimnieciskā 
darbība. Izmaiņas veiktas, lai veicinātu Ādažu novada izaugsmi un attīstību. 
2.5. Attiecībā uz sociāli mazaizsargātām grupām un vientuļām personām –noteikumi nav mainīti, saglabājot 
līdzšinējos atvieglojumus un nosacījumus.
2.6. Noteikumi papildināti ar nodokļu atvieglojumu administrēšanas kārtību, kas pilnvaros jaunos atvieglojumus 
izvērtēt un lēmumu pieņemt Grāmatvedības daļas vadītājam, kas saīsinās gala lēmuma pieņemšanas laiku.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
3.1. Noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, pieņemt jaunus darbiniekus. 
Nepieciešams paplašināt esošo amatpersonu kompetenci - atvieglojumu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai.
3.2. Plānotā budžeta ietekme 2018.-2020.gadam, atbilstoši atvieglojumu kategorijām:

Nodokļu atvieglojumu kategorija
2017.gadā 
aprēķināts 

NĪN 

Prognozētie 
NĪN 

atvieglojumi 
2018.gadā

Prognozētie 
NĪN 

atvieglojumi 
2019.gadā

Prognozētie 
NĪN 

atvieglojumi 
2020.gadā

1) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašniekiem 9614 -3001 -6009 -9013

2) īpašumiem, kuros tiek veikta 
saimnieciskā darbība NACE kodā sadaļā 
“Apstrādes rūpniecība” (56.3% ir juridiskā 
adrese Ādažos)

67013 -18864 -18864 -18864

3) par jaunuzbūvētiem īpašumiem, kuru 
lietošanas veids ir triju vai vairāku dzīvokļu 
mājas 

23053

4) par sporta laukumiem, sporta ēkām un 
sporta būvēm, kuras ir publiski pieejamas 
plašam personu lokam

2466 -1725 -1725 -1725

5) sabiedriskā labuma organizācijām 500 -450 -450 -450

6) maznodrošinātajām personām 1324 -930 -1000 -1000

KOPĀ 102646 -24970 -28048 -31052
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3.4. Nosakot pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķinā iekļaujamo NĪN prognozi Ministru kabineta 2016.gada 
10.maija noteikumi Nr.292 “Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība” paredz 
vienotu kārtību NĪN prognozes noteikšanai, vienlaicīgi saglabājot pašvaldību tiesības izdot saistošos noteikumus 
par NĪN politikas piemērošanu katrā administratīvajā teritorijā. Noteikumos ir noteikts, ka pašvaldības NĪN 
prognozi koriģē ar iekasējamības koeficientu 0,8, t.i., 80% no aprēķinātās NĪN prognozes tiek izmantoti pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas aprēķinā. Līdz ar to, iekļaujot pašvaldību finanšu izlīdzināšanā par 20% mazākus NĪN 
prognozētos ieņēmumus, pašvaldībām tiek dota iespēja īstenot arī savu NĪN politiku.
NĪN prognozes izpilde 2015.gadā ir +19.5%, 2016.gadā +14.8% , 2017.gadā prognozējamš izpilde  ~+9 %. 
2018.-2020.gadā plānotās papildus noteiktās atlaides sastāda ~ 2% no 2017.gada NĪN ieņēmumu plāna.
NĪN prognoze un izpilde 2015., 2016. un 2017.gadā Ādažu novadā:

Gads
NĪN 

prognoze, 
EUR

Kārtējā gada 
NĪN (bez 

parādiem) 
izpilde, EUR

NĪN, t.sk 
parāda 

maksājumi, 
izpilde, EUR

Kārtējā gada NĪN (bez 
parādiem) izpildes 
starpība pret NĪN 

prognozi*, %

NĪN, t.sk. parāda 
maksājumi, izpildes 

starpība pret NĪN 
prognozi*, %

2015. 1 342 730 1 421 809 1 604 456 +5.9% +19.5%

2016. 1 373 644 1 429 205 1 577 391 +0.4% +14.8%

3.5. Veidojot NĪN piemērošanas politiku Ādažu novada administratīvajā teritorijā, darba grupa izvērtēja vairākus 
gan sociālos, gan ekonomiskos un citus aspektus, tai skaitā - iespējas ilgtermiņā palielināt ieņēmumus no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Līdz ar to NĪN ieņēmumi un atvieglojumu piemērošanai tika skatīta  kontekstā 
ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem, noteikumos nosakot NĪN atvieglojumu sasaisti ar personas 
deklarēto dzīves vietu.
NĪN un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu salīdzinājums 2015., 2016. un 2017.gadā Ādažu 
novadā:

Periods NĪN izpilde, 
EUR

IIN izpilde, 
EUR

Kopā NĪN un IIN 
izpilde, EUR

Iemaksas 
pašvaldību 

izlīdzināšanas fondā

Deklarēto iedz.
skaits uz 01.01.

PMLP dati

2015.gads 1 604 456 7 728 982 9 333 438 830 619 10 815

2016.gads 1 577 391 8 906 770 10 484 161 1 603 768 10 970

2017.gads 1 537 615* 9 764 042* 11 301 657 1 641 434 11 199

Starpība 2016.-
2015., EUR -27 065 + 1 177 788 + 1 150 723 + 773 149 + 155

Starpība, % -1,7% + 15,2% + 12,3% +93,10% + 1,43%

Starpība 2017.-
2016., EUR - 39 776 + 857 272 + 817 496 +37 666 + 229

Starpība, % - 2,5% + 9,6% + 7,8% +2,3% + 2,09%

* Plānotā izpilde 2017.gadā

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

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu  tiesiskais regulējums, ir fizisko un juridisko personu grupas, kuri 
ir NĪN maksātāji:
1) maznodrošinātās personas – personas, kurām saskaņā ar Ādažu novada Domes Sociālā dienesta lēmumu 
piešķirts maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss;
2) vientuļas personas – personas, kuras dzīvesvietā ir deklarēti vieni, tiem nav laulātā, bērnu, apgādnieku un nav 
noslēgts uztura līgums;
3) iedzīvotāji – fiziskās personas, kuras deklarētas Ādažu novada administratīvajā teritorijā, un kuru īpašumā 
netiek veikta saimnieciskā darbība;
4) saimnieciskās darbības veicēji – fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumi atrodas Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība;
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5) sabiedriskā labuma organizācijas – biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kurām likumā noteiktajā 
kārtībā ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, un kuras darbojas Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā.
4.2. Noteikumu regulējums pozitīvi ietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Noteikumi ir 
papildināti  ar jaunu sadaļu un punktiem par NĪN atvieglojumu piešķiršanas kārtība par īpašumiem Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā, kuros tiek veikta saimnieciskā darbība, nosakot jaunus atvieglojumus par 
ieguldījumiem infrastruktūrā, ēku būvniecībā, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai Ādažu novadā, 
kas veicinās konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību Ādažu novadā. Noteikumos noteiktas jauni NĪN 
atvieglojumi sporta ēkām un infrastruktūrai, tādejādi tiks veicināta sporta infrastruktūras attīstība Ādažu novadā.  

5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome, iesniedzot 
noteikumos paredzētos iesniegumus un pamatojošos dokumentus Valsts un pašvaldības vienotajā klientu 
apkalpošanas centrā vai elektroniski uz e-pastu dome@adazi.lv. 
5.2. Noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un NĪN maksātājiem veicamās darbības. 
5.3. Noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, 
pēc tam tiks publicēti pašvaldības mājaslapā www.adazi.lv. 

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
6.1. Ādažu novada dome pamatojoties  uz saņemtajiem novada iedzīvotāju, uzņēmēju un organizāciju 
ierosinājumiem pilnveidot un precizēt NĪN atvieglojumu piešķiršanas kārtību, domes 21.03.2017. Finanšu 
komitejā atbalstīja ieceri, ka priekšlikumu un ierosinājumu par grozījumiem saistošajos noteikumos par NĪN 
atvieglojumiem izskatīšanai,  nepieciešams izveidot darba grupu, iekļaujot tajā domes 8 administrācijas 
darbiniekus, 2 deputātus un 1 biedrības “Ādažu uzņēmēji” pārstāvi. 
Darba grupa izstrādāja priekšlikumus saistošiem noteikumiem par atvieglojumu piešķiršanu NĪN maksātājiem 
Ādažu novadā, kuri tika vienbalsīgi atbalstīti 16.08.2017. Finanšu komitējā.
6.2. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas 21.11.2017. Finanšu komitejā, projekts publicēts pašvaldības mājaslapā 
www.adazi.lv, lai sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Domes priekšsēdētāja vientieks P.Balzāns 



Ādažu Vēstis  • INFORMATĪVAIS PIELIKUMS  • 2018. gada 17. janvāris 19

APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 2017.gada 28.novembra

sēdes lēmumu  (protokols Nr.23 § 33)   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2017.gada 28.novembrī
Nr.48/2017

Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos 
noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un 
uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības 

likuma 26.panta pirmo daļu.

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlijā saistošajos noteikumos Nr. 24/2017 “Par pirmsskolas 
vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes” 
(turpmāk – saistošie noteikumi) grozījumu, izsakot pielikumu šādā redakcijā:

“           
   Pielikums 

Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija 
saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017

Ādažu novada domei

PIETEIKUMS
bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

VISI PIETEIKUMA LAUKI IR OBLIGĀTI AIZPILDĀMIE

Bērna vecāka vai aizbildņa vārds, uzvārds

Bērna vecāka vai aizbildņa personas kods

Bāriņtiesas, kas iecēla aizbildnību, 
nosaukums, lēmuma datums un numurs

Tālruņa Nr.

Elektroniskā pasta adrese

Bērna unikālais identifikators
(aizpilda administrators)

Pieteikums Nr.__________________________________________________________ (aizpilda administrators)

Pirmreizējais reģistrēšanas datums _________________________________________ (aizpilda administrators)

Lūdzu reģistrēt bērnu datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.



Ādažu Vēstis  • INFORMATĪVAIS PIELIKUMS  • 2018. gada 17. janvāris20

Ziņas par pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlos pieteikt bērnu

Nosaukums

Adrese

Vēlamais uzsākšanas mācību gads

Ziņas par bērnu

Vārds, uzvārds

Dzimšanas dati

Personas kods

jā nē
Apliecinu, ka es vai otrs vecāks ir Nacionālo bruņoto spēku 
karavīrs, un esmu informēts, ka bērnam tiks nodrošināta vieta tikai 
Kadagas pirmsskolas izglītības iestādē.

Pirmsskolas izglītības pakalpojumi pašvaldības izglītības iestādē tiek nodrošināti Ādažu novada domes 
noteiktajā kārtībā. Esmu informēts, ka pašvaldības izglītības iestāde negarantē bērna uzņemšanu iestādē 
pieteikumu reģistrēšanas secībā, izņemot obligātās apmācības vecuma bērnus, ja iestādē ir brīvas vietas. 
Līdz bērna uzņemšanai iestādē man ir tiesības pašvaldības noteiktā kārtībā pieprasīt līdzfinansējumu 
pirmsskolas izglītības pakalpojumam privātajā izglītības iestādē vai pie bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja.

Esmu informēts, ka par jebkuru pieteikumā minēto ziņu izmaiņu man personīgi jāveic izmaiņas portālā.

Pieteikumā norādīto datu apstrāde notiek saskaņā ar domes 2017.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 
“Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs” 
(turpmāk – saistošie noteikumi).

Apliecinu, ka norādītās ziņas ir patiesas*:

(bērna vecāka vai aizbildņa paraksts)

Datums: Laiks:

Paraksts:

(reģistrācijas datums, laiks, aizpilda bērna 
vecāks vai aizbildnis)

(administratora paraksts)

”

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētāja vientieks P.Balzāns 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2017.gada 26.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.48/2017 

“Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu 

novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes””

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Veikt redakcionālos precizējumus Ādažu novada domes 2017.gada 
25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma 
bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes” atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 
2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 
95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
1.2. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 
“Par pašvaldībām” 43.panta trešās daļas un Vispārējās izglītības likuma 
26.panta pirmās daļas. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Noteikumi redakcionāli precizē esošo regulējumu.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

Noteikumiem nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

4.1. Mērķgrupa uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir personas, kuras vēlas pieteikt bērnus uzņemšanai 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.       
4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums tieši neietekmēs uzņēmējdarbības 
vidi. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir 
Ādažu novada dome un pašvaldības izglītības iestādes. 
5.2. Noteikumi nosaka administratīvās procedūras un veicamās darbības 
privātpersonai pakalpojuma saņemšanai.   

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotajā paskaidrojuma 
raksta izskatīšanas Finanšu komitejas sēdē un publicēšanas pašvaldības 
mājaslapā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem, izvērtējot 
lietderības apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.

Domes priekšsēdētāja vientieks P.Balzāns 
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

2017.gada 22.decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.26 § 28)    

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2017.gada 22.decembrī
Nr.51/2017

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos  
Nr.1/2017 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada  

pašvaldības budžetu 2017.gadam”
Izdoti saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" 46.pantu, likumu "Par budžetu un finanšu 

vadību", likumu "Par valsts budžetu 2017.gadam".

Izdarīt Ādažu novada domes 2017.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2017 „Saistošie  noteikumi 
par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2017.gadam” šādus grozījumus:  
1.  Izteikt noteikumu 2. punkta 2.1., 2.3.1. un 2.3.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
 2.1. „finanšu līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2017.gada 1.janvārī - EUR 1 345 540
  2.3.„pamatbudžets 2017.gadā (1.pielikums):
  2.3.1. ieņēmumi    - EUR 16 320 401;
  2.3.2. izdevumi     - EUR 19 674 859;
  2.3.3. plānotie aizņēmumi   - EUR 2 910 768;
  2.3.4. atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa 
             Valsts kases kredītiem  - EUR 712 247”.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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1.PIELIKUMS 
2017.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.51/2017

Pamatbudžets

1.-5. Nodokļu ieņēmumi 11 355 059 11 355 059
1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9 764 042 9 764 042
 1.1. pārskata gada 9 764 042 9 764 042
 1.2. iepriekšējā gada - - 
2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 972 235 972 235
 2.1. pārskata gada 47 000 47 000
 2.2. iepriekšējo gadu parādi 42 004 42 004
3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 325 172 325 172
 3.1. pārskata gada 297 095 297 095
 3.2. iepriekšējo gadu parādi 28 077 28 077
4. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem un inženierbūvēm
276 610 276 610

 4.1. pārskata gada 252 729 252 729
 4.2. iepriekšējo gadu parādi 23 881 23 881
5. Azartspēļu nodoklis 17 000 17 000
6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 22 950 22 950
 6.1. valsts nodevas, t.sk.: 4 000 4 000
  6.1.1. - par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesā
1 800 1 800

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

1 900 1 900

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

300 300

 6.2. pašvaldību nodevas, t.sk.: 18 950 18 950
  6.2.1. - par domes izstrādāto oficiālo dokumentu 

saņemšanu
400 400

  6.2.2. t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās 8 500 8 500
  6.2.3. t.sk. - par dzīvnieku turēšanu 250 250
  6.2.4. t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās
1 800 1 800

  6.2.5. t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu 7 500 7 500
  6.2.6. t.sk. - pārējās nodevas 500 500
7. Naudas sodi un sankcijas 23 215 23 215
 7.1. Naudas sodi un sankcijas 18 000 18 000
 7.2. Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu 

satiksmē
5 215 5 215

8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 15 427 15 427
9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas
5 856 146 176 140 320

10.  Valsts budžeta transferti un projektu 
finansējums

3 862 310 3 978 750 116 440

 10.1. dotācija mākslas skolas algām 413 441 413 441
 10.2. dotācija sporta skolai 158 620 158 620

N.P.K. SADAĻA 28.11.2017. 
GROZĪJUMI 

22.12.2017. 
GROZĪJUMI 

 22.12.2017. 
grozījumi – 
28.11.2017. 

apstiprinātais 
budžets 

IEŅĒMUMU DAĻA
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 10.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 193 346 193 346
     10.4. dotācija mācību grāmatām 29 744 29 744
     10.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.: 1 809 808 1 809 808
  10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība 204 544 204 544
  10.5.2. t.sk.- skolotāju algām 1 487 944 1 487 944
      10.5.3. t.sk.- interešu izglītība 117 320 117 320
 10.6. dotācija Izglītības programmām - -
 10.7. dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai - -
 10.8. dotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai
72 202 72 202

 10.9. pārējās dotācijas 29 172 29 172
 10.10. ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.: 1 155 977 1 272 417 116 440
  10.10.1. t.sk.- Norvēģu finanšu instruments - -
  10.10.2. t.sk.- dotācija nodarbinātības pasākumiem 2 000 2 000
  10.10.3. t.sk.- LEADER 13 120 13 120
  10.10.4. t.sk.- dotācija Izglītības sadarbības 

programma Erasmus+
- -

  10.10.5. t.sk.-  SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts - 
Muižas ielas rekonstrukcija

675 650 792 090 116 440

  10.10.6. t.sk.- SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts - -
  10.10.7. t.sk.-  LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš 210 000 210 000
  10.10.8. t.sk.- SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā"

43 270 43 270

  10.10.9. 
 

t.sk.- ES HORIZON 2020 energoefektivitātes 
projekts "SUNSHINE"

96 349 96 349

     10.10.10. - VISA projekts "Atbalsts izglītojamo 
individuālo kompetenču attīstībai"

115 588 115 588

11. Pašvaldību budžeta transferti 274 627 274 627
 11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju 

nodrošināšanai
183 000 183 000

 11.2. citi ieņēmumi no citām pašvaldībām 91 627 91 627
12. Budžeta iestāžu ieņēmumi 504 197 504 197
 12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.: 55 000 55 000
    12.1.1. t.sk.- mācību maksa (PII) 10 000 10 000
  12.1.2. t.sk.- ieņēmumi no vecāku maksām 25 000 25 000
  12.1.3. t.sk.- pārējie ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem
20 000 20 000

 12.2. ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.: 83 000 83 000
    12.2.1. - ieņēmumi par telpu nomu 75 000 75 000
  12.2.2. t.sk.- ieņēmumi par zemes nomu 8 000 8 000
 12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 300 000 300 000
 12.4. pārējie ieņēmumi 66 197 66 197

KOPĀ IEŅĒMUMI: 16 063 641 16 320 401 256 760

N.P.K. SADAĻA 28.11.2017. 
GROZĪJUMI 

22.12.2017. 
GROZĪJUMI 

 22.12.2017. 
grozījumi – 
28.11.2017. 

apstiprinātais 
budžets 

IEŅĒMUMU DAĻA
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13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 1 345 540 1 345 540
 13.1. Naudas atlikums iezīmētiem mērķiem 135 713 135 713
 13.2. Naudas atlikums pašvaldības līdzekļi 1 209 827 1 209 827
14. Valsts Kases kredīti 2 910 768 2 910 768
   14.1. Gaujas ielas rekonstrukcija 2 080 426 2 080 426
   14.2. Attekas ielas būvniecība - -
   14.3. Skolas būvniecība 497 149 497 149
   14.4. SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts – Muižas 

ielas rekonstrukcija
- -

   14.5. SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa 
rekonstrukcija

41 867 41 867

   14.6. SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts 20 933 20 933
   14.7. LAD grants ceļu projekts – Laveru ceļš 30 000 30 000
   14.8. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra 

polderī, Ādažu novadā (I kārta)
105 500 105 500

 14.9. Ādažu vidusskolas remonts 134 893 134 893
PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI  KOPĀ: 20 319 949 20 576 709 256 760

1. Vispārējie valdības dienesti 2 730 327 2 730 327
 1.1. pārvalde 759 213 759 213
 1.2. deputāti 178 328 178 328
 1.3. administratīvā komisija 46 879 46 879
 1.4. iepirkumu komisija 34 316 34 316
 1.5. vēlēšanu komisija 19 719 19 719
 1.6. pārējās komisijas 12 676 12 676
 1.7. aizņēmumu procentu maksājumi 37 762 37 762
 1.8. iemaksas PFIF 1 641 434 1 641 434
2. Pārējie vispārēja rakstura transferti 50 000 50 000
3. Sabiedriskā kārtība un drošība 367 084 367 084
4. Sabiedriskās attiecības, laikraksts 77 629 77 629
5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
6 192 431 6 308 871 116 440

 5.1. Būvvalde 206 777 206 777
 5.2. Attīstības un investīciju sadaļa 1 238 340 1 354 780 116 440
  5.2.1. - Attīstības un investīciju daļa 314 040 314 040
  5.2.2. - Attekas ielas būvniecība 36 000 36 000
  5.2.3. - SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts – Muižas 

ielas rekonstrukcija
677 650 794 090 116 440

  5.2.4. - SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa 
rekonstrukcija

41 867 41 867

  5.2.5. - SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts 27 000 27 000

N.P.K. SADAĻA 28.11.2017. 
GROZĪJUMI 

22.12.2017. 
GROZĪJUMI 

 22.12.2017. 
grozījumi – 
28.11.2017. 

apstiprinātais 
budžets 

IEŅĒMUMU DAĻA

N.P.K. SADAĻA 28.11.2017. 
GROZĪJUMI 

22.12.2017. 
GROZĪJUMI 

 22.12.2017. 
grozījumi – 
28.11.2017. 

apstiprinātais 
budžets 

IZDEVUMU DAĻA
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  5.2.6. - SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās 
sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā”

45 434 45 434

  5.2.7. -  ES HORIZON 2020 energoefektivitātes 
projekts “SUNSHINE”

96 349 96 349

 5.3. Objektu un teritorijas apsaimniekošana un 
uzturēšana

4 747 314 4 747 314

  5.3.1. - Saimniecības un infrastruktūras daļa 1 585 861 1 585 861
  5.3.2. - Gaujas ielas rekonstrukcija 2 811 953 2 811 953
  5.3.3. - LAD grants ceļu projekts – Laveru ceļš 244 000 244 000
  5.3.4. - SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu centra 

polderī, Ādažu novadā (I kārta)
105 500 105 500

6. Atpūta, kultūra un reliģija 988 573 988 573
 6.1. Kultūras centrs 438 134 438 134
 6.2. Bibliotēka 75 701 75 701
 6.3. Sporta daļa 422 818 422 818
 6.4. Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts 3 000 3 000
 6.5. Muzejs 30 470 30 470
 6.6. Multifunkcionālās zāles uzturēšana 18 450 18 450
7. Sociālā aizsardzība 549 152 549 152
 7.1. Sociālais dienests 498 835 498 835
  7.1.1. - pašvaldības finansējums 426 633 426 633
  7.1.2. - mērķdotācija asistentu pakalpojumiem 72 202 72 202
 7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki 6 283 6 283
 7.3. Bāriņtiesa 44 034 44 034
8. Izglītība 8 441 182 8 441 182
  8.1. Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 

izglītības iestāžu pakalpojumiem
250 220 250 220

 8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 1 199 014 1 199 014
  8.2.1. - pašvaldības finansējums 1 044 148 1 044 148
  8.2.2. - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei 154 952 154 952
 8.3. Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde 700 862 700 862
  8.3.1. - pašvaldības finansējums 644 228 644 228
  8.3.2. - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei 56 634 56 634
 8.4. Privātās izglītības iestādes 1 414 888 1 414 888
  8.5. Ādažu vidusskola 2 888 628 2 888 628
  8.5.1. - pašvaldības finansējums 967 437 967 437
  8.5.2. - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei 1 671 868 1 671 868
  8.5.3. - mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 189 178 189 178
  8.5.4. - projekts Erasmus+ 60 145 60 145
 8.6. Jaunās skolas būvniecība 559 729 559 729
 8.7. Ādažu Mākslas un mūzikas skola 924 390 924 390
  8.7.1. - pašvaldības finansējums 509 749 509 749
  8.7.2. - mērķdotācija atalgojumam 413 441 413 441
  8.7.3. - projekta finansējums 1 200 1 200
 8.8. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola 337 060 337 060
  8.8.1. - pašvaldības finansējums 177 173 177 173

N.P.K. SADAĻA 28.11.2017. 
GROZĪJUMI 

22.12.2017. 
GROZĪJUMI 

 22.12.2017. 
grozījumi – 
28.11.2017. 

apstiprinātais 
budžets 

IZDEVUMU DAĻA
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  8.8.2. - mērķdotācija atalgojumam 159 887 159 887
 8.9. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 18 403 18 403
 8.10. Projekts „Proti un dari” - -
 8.11. Izglītības un jauniešu lietu pārvalde 32 400 32 400
 8.12. VISA projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai"
115 588 115 588

9. Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 162 041 162 041
 9.1. SIA “Ādažu ūdens” 147 923 147 923
 9.2. SIA “Garkalnes ūdens” 14 118 14 118

KOPĀ IZDEVUMI: 19 558 419 19 674 859 116 440
10. Kredītu pamatsummas atmaksa 712 247 712 247

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 20 270 666 20 387 106 116 440
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 49 283 189 603 140 320

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

N.P.K. SADAĻA 28.11.2017. 
GROZĪJUMI 

22.12.2017. 
GROZĪJUMI 

 22.12.2017. 
grozījumi – 
28.11.2017. 

apstiprinātais 
budžets 

IZDEVUMU DAĻA

APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 22.12.2017. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.26 §31) 
   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2017.gada 22.decembrī
Nr.52/2017

Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,  

Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta 2006.
gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 

tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13.punktu, 
2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 

3.punktu un 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 „Klaiņojošu suņu un  
kaķu izķeršanas prasības" 16.punktu. 

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka suņu un kaķu (turpmāk kopā saukti – 

Mājdzīvnieki) īpašnieku un turētāju tiesības un pienākumus, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī 
nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, kā arī atbildību par noteikumu neievērošanu.

2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt, lai Mājdzīvnieku turēšana neapdraudētu un netraucētu citus 
dzīvniekus un cilvēkus, samazināt Mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un iespējas inficēties ar 
trakumsērgu, novērst postījumus apstādījumos, dārzos un citās publiskās teritorijās.

3. Noteikumi ir saistoši personām, kuru īpašumā, turējuma vai valdījumā ir Mājdzīvnieks, kas dzīvo vai 
uzturas Ādažu novada administratīvajā teritorijā (turpmāk – Īpašnieks).
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II. Mājdzīvnieku turēšanas kārtība
4. Īpašniekam ir pienākums reģistrēt Mājdzīvniekus mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē 

Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas 
kārtība” noteiktajā kārtībā, reģistrāciju veicot Lauksaimniecības datu centrā vai pie praktizējoša 
veterinārārsta.

5. Nekustamā īpašuma īpašnieki, valdītāji, lietotāji vai apsaimniekotāji savā teritorijā nepieļauj 
klaiņojošu Mājdzīvnieku uzturēšanos, kā arī to barošanu, izņemot īpaši ierīkotās un apzīmētās 
vietās, par kurām informē Ādažu pašvaldības policiju.

6. Mājdzīvniekiem paredzētā ēdiena novietošana koplietošanas telpās vai sabiedriskā vietā ir 
aizliegta, izņemot tam speciāli paredzētās un apzīmētās vietās. Personām, kas šajās vietās baro 
Mājdzīvniekus, jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

7. Dzīvojamo māju tuvumā drīkst turēt sterilizētus bezsaimnieka kaķus, ja ir nodrošināta to labturība 
un apzīmēšana.

8. Jebkurai personai nekavējoties jāpaziņo Ādažu pašvaldības policijai par katru klaiņojošu vai 
bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku.

9. Īpašniekam ir pienākums:
9.1. nodrošināt Mājdzīvnieku reģistrēšanu, turēšanu un vakcināciju atbilstoši spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām;
9.2. izmitināt suņus ārpus telpām tikai piesietus vai palaistus iežogotā (izolētā) teritorijā un 

redzamā vietā pie vārtiem vai ieejām uzstādot uzrakstu „Suns”;
9.3. nepieļaut, ka Mājdzīvnieki piemēslo dzīvojamo un sabiedrisko ēku telpas un publisko 

ārtelpu; 
9.4. nodrošināt Mājdzīvnieka atstāto ekskrementu savākšanu Mājdzīvnieka pastaigā ārpus 

īpašuma, kurā tas tiek turēts un izmest savāktos ekskrementus speciālās urnās;
9.5. nepieļaut suņa bez pavadas un bīstama suņa bez pavadas un uzpurņa atrašanos 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūves teritoriju zaļajā zonā; 
9.6. nepieļaut Mājdzīvnieku atrašanos iestādēs, sabiedriskajās ēkās, stadionos un sporta 

laukumos, bērnu spēļu laukumos un sabiedriskos pasākumos (ja pašvaldības izdotajā 
tiesību aktā nav noteikts savādāk);

9.7. nepieļaut Mājdzīvnieku peldināšanu peldvietās;
9.8. nepieļaut, ka Mājdzīvnieki bojā apkārtējo vidi;
9.9. pēc Ādažu pašvaldības policijas pieprasījuma uzrādīt suni, tā turēšanas vietu, pasi un 

citus dokumentus, kas saistīti ar suni, kā arī netraucēti ļaut nolasīt sunim implantētu 
mikroshēmu.

III. Klaiņojošu Mājdzīvnieku izķeršana, izolācija un eitanāzija
10. Ādažu pašvaldības policija organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu Mājdzīvnieku 

izķeršanu un, ja nepieciešams, nogalināšanu. Klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu 
Mājdzīvnieku ķeršanā izmanto humānas metodes, tajā skaitā īslaicīgu iemidzināšanu. Noķertos 
Mājdzīvniekus nogādā dzīvnieku patversmē.

11. Dzīvnieku patversmē izmitina un aprūpē noķertus klaiņojošos vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušus 
vai atsavinātus Mājdzīvniekus. Patversme nodrošina Mājdzīvnieku sterilizāciju, ja 14 dienu laikā nav 
izdevies atrast tā Īpašnieku.

12. Visus izdevumus, kas saistīti ar klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo Mājdzīvnieku 
noķeršanu, transportēšanu, uzturēšanu un aprūpi patversmē, sedz Īpašnieks. 

IV. Administratīvā soda piemērošana 
13. Par Noteikumu neievērošanu Īpašnieku soda administratīvi.
14. Administratīva pārkāpuma protokolu ir tiesīgi sastādīt:

14.1. Ādažu pašvaldības policijas darbinieki;
14.2. pašvaldības pilnvarotas personas.

15. Pašvaldības Administratīvā komisija izskata Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz 
administratīvo pārkāpumu protokoliem.
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16. Administratīvais sods neatbrīvo Īpašnieku no pienākuma atlīdzināt Noteikumu pārkāpšanas 
rezultātā nodarītos zaudējumus.

V. Noslēguma jautājumi
17. Noteikumi piemērojami ar 2018.gada 1.janvāri.
18. Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2016.gada 22.marta saistošie noteikumi 

Nr.12/2016 „Saistošie noteikumi par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 28.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.52/2017  

„Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. ņemot vērā, ka nodevas iekasēšanas administrēšanas un žetonu 
iegādes izmaksas pārsniedz iekāsēto suņu turēšanas nodevas apmēru, 
nolemts atteikties no nodevas iekasēšanas un grozīt spēkā esošus 2016.
gada 22.marta saistošus noteikumus Nr.12/2016 „Saistošie noteikumi par 
suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”. Ievērojot to, ka grozījumu apmērs 
pārsniedz 50% no saistošajiem noteikumiem, lietderīgāk pieņemt jaunus 
Noteikumus.   
1.2. likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punkts noteic, 
ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par mājdzīvnieku 
uzturēšanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt suņu un kaķu  
uzturēšanas  kārtību, klaiņojošo Mājdzīvnieku identifikāciju un   noteiktu 
darbību veikšanu, lai samazinātu Mājdzīvnieku radīto traumu skaitu un 
iespējas inficēties ar trakumsērgu, kā arī novērst postījumus apstādījumos, 
dārzos un citās publiskās teritorijās; 
2.2. saistošie noteikumi neparedz suņu un kaķu reģistrāciju un suņu 
turēšanas nodevas iekasēšanu.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. budžeta ieņēmumi samazināsies par 350 euro gadā (2016.gadā 
iekasēti 311,77 euro, 2017.gada 9 mēnešos iekasēti 345,93 euro));   Ņemot 
vērā, ka vairs nebūs vajadzīgi žetoni, budžeta izdevumi samazināsies par 
150,50 EUR gadā (2017.gadā iegādāto žetonu izmaksas);   
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 
jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci;
3.3. jauno noteikumu rezultātā samazināsies administratīvo resursu 
izmantošana, jo vairs nebūs vajadzīgs uzturēt suņu reģistru, administrēt 
nodevas iekasēšanu, žetonu pasūtīšanu un uzskaiti, kā arī samazināsies 
Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra  noslogojums.  
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4.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
sabiedrību (mērķgrupām) 
un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

4.1. sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir visas fiziskās un juridiskās personas, kas Ādažu 
novada administratīvajā teritorijā tur suņus un kaķus;
4.2. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta tieša ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā:
5.1.1. pašvaldības policija un pašvaldības norīkotā persona kā kontroles 
veicējs par saistošo noteikumu ievērošanu;
5.1.3. domes izpilddirektors, kā Ādažu pašvaldības policijas un norīkotās 
personas darbību pārraugoša amatpersona.

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas 
ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam 
pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas 
sēdē un publicēšanas pašvaldības
mājaslapā www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvu izteikto 
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, būtiskākos no tiem (izvērtējot 
lietderības apsvērumus) paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos;
6.2. plānotais sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana 
pašvaldības mājaslapā un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes  2017.gada 22.decembra 

sēdes lēmumu (protokols Nr.26 § 32)     

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2017.gada 22.decembrī  
Nr.53/2017

Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos 
noteikumos Nr.22 „Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu   

Veikt šādu grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu  
novada pašvaldības nolikums”, izsakot 19.punktu šādā redakcijā:
„ 19. Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai Dome izveido šādas patstāvīgas komisijas, kas 

rīkojas saskaņā ar Domes apstiprinātiem nolikumiem:
19.1. Vēlēšanu komisija;
19.2. Administratīvā komisija;
19.3. Iepirkumu komisija;
19.4. Projektu uzraudzības komisija;
19.5. Arhīva ekspertu komisija;
19.6. Starpinstitucionāla nepilngadīgo lietu komisija;
19.7. Ētikas komisija;
19.8. Medību koordinācijas komisija;
19.9. Lauksaimniecības zemes darījumu komisija;
19.10. Administratīvo aktu strīdu komisija.”

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.53/2017 

„Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 
Nr.22 „Ādažu novada  pašvaldības nolikums””

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24.panta pirmajā daļā 
noteikts, ka pašvaldības nolikums (turpmāk – nolikums) ir saistošie 
noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, 
kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt SN par pašvaldības nolikumu izriet no 
likuma 24.panta ceturtās daļas noteikumiem, kā arī no 21.panta pirmās 
daļas 1.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības 
nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus).   
2.2. SN izdošanas mērķis:
2.2.1. svītrot no pašvaldības pastāvīgo komisiju saraksta Civilās aizsardzības 
komisiju (turpmāk – Komisiju), jo 2017.gada 28.septembrī spēkā stājās 
Ministru kabineta noteikumi Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības 
teritorijas civilās aizsardzības komisiju”, kas nosaka  citu Komisijas 
veidošanas kārtību;
2.2.2.  papildināt pastāvīgo domes izveidoto komisijas sarakstu ar jaunu 
komisiju “Projektu  uzraudzības komisija”.    

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

Saistošiem noteikumiem nav finansiālas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

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

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms SN tiesiskais regulējums, ir deputāti 
un pašvaldības administrācija.
4.2. Netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināma.

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Nav attiecināma.    

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks


