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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

2018.gada 23.oktobra sēdes lēmumu  (protokols Nr.25 § 27) 
   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2018.gada 23.oktobrī                                                                                 
Nr.34/2018 

Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”

  Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu un  
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu 

Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos noteikumos Nr.30 „Par 
teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu” (turpmāk – Noteikumi):

1. Papildināt Noteikumus ar šādu 2.3.2 punktu:
 „2.3.2 dekoratīvs zāliens – īpaši ierīkota teritorija zemes vienību robežās, kas apsēta ar 

viengadīgu vai daudzgadīgu puķu pļavas sēklu maisījumu, kura sastāvā ir zāliens ar 
savvaļas puķu, graudzāļu un pākšaugu piemaisījumu.”

2. Izteikt Noteikumu 2.8. punktu šādā jaunā redakcijā: 
 „2.8. I intensitātes kopšanas teritorija – teritorija ar augstu kopšanas intensitāti, t.sk., 

zāliena pļaušana, uzturot zāles garumu līdz 20 cm. Nožogotās teritorijās, kur ierīkots 
dekoratīvs zāliens, augu garums pieļaujams atbilstoši izmantoto dekoratīvo augu 
sēklu maisījumam. 

 Neapbūvētos zemes gabalos pieļaujama zālāju pļaušana 2 reizes sezonā - līdz 15.jūlijam 
un līdz 15.septembrim, izņemot, ja tas robežojas ar apbūvētu zemes gabalu.”

3. Izteikt Noteikumu 2.10. punktu šādā jaunā redakcijā:
 “2.10. III intensitātes kopšanas teritorija – teritorija ar zemu kopšanas intensitāti, 

t.sk., zālāju pļaušana 2 reizes sezonā - līdz 15.jūlijam un līdz 15.septembrim. Pļaušanu 
lauksaimniecības zemēs veic reizi gadā, līdz 15.septembrim.”

4. Izteikt Noteikumu 11.1.1. apakšpunktu šādā jaunā redakcijā: 
 „11.1.1. I intensitātes kopšanas teritorija – teritorija ar augstu kopšanas intensitāti, 

t.sk., zāliena pļaušana, uzturot zāles garumu līdz 20 cm. Nožogotās teritorijās, kur 
ierīkots dekoratīvs zāliens, augu garums pieļaujams atbilstoši izmantoto dekoratīvo 
augu sēklu maisījumam. 

 Neapbūvētos zemes gabalos pieļaujama zālāja pļaušana 2 reizes sezonā - līdz 15.jūlijam 
un līdz 15.septembrim, izņemot, ja tas robežojas ar apbūvētu zemes gabalu.”

5. Izteikt Noteikumu 11.1.3. apakšpunktu šādā jaunā redakcijā: 
 “11.1.3. III intensitātes kopšanas teritorija – teritorija ar zemu kopšanas intensitāti, 

veicot zālāju pļaušanu 2 reizes sezonā - līdz 15.jūlijam un līdz 15.septembrim. Pļaušanu 
lauksaimniecības zemēs veic reizi gadā, līdz 15.septembrim.”

6. Papildināt Noteikumus ar 11.2 punktu šādā redakcijā:
 “”11.2 adresācijas objektu aprīkošana ar pieejamām pastkastēm.”

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra saistošajiem noteikumiem 

Nr.34/2018  „Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 22.oktobra saistošajos  
noteikumos Nr.30 „Par teritoriju kopšanu un būvju uzturēšanu”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

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

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no likuma 
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6. punktu. Noteikumu 
mērķis ir precizēt Noteikumos lietoto terminu skaidrojumus un  kopšanas 
intensitāti.    

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. Tiešas ietekmes nav.  
3.2. Saistošo noteikumu īstenošanai nav nepieciešams veidot jaunas 
institūcijas, pieņemt jaunus darbiniekus, vai paplašināt esošo institūciju 
kompetenci.  

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

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 
regulējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo nekustamo 
īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji. 
4.2. Saistošo noteikumu regulējums labvēlīgi ietekmēs estētiskas, 
drošas un ainaviski pievilcīgas vides veidošanu un uzturēšanu novada 
administratīvajā teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

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

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

6.1. Pēc Saistošo noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejas sēdē, 
projekts publicēts pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, lai 
sabiedrības pārstāvjiem būtu iespējas izteikt priekšlikumus vai iebildumus.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks 
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes

27.11.2018. sēdes lēmumu 
(protokols Nr.27 § 4) 

   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2018.gada 27.novembrī                                                                                
Nr.35/2018 

Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos noteikumos 
Nr.29/2016 „Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma 

piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā”
  Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta trešo  daļu  

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2016.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29/2016 
„Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novadā” aizstājot 
22.punktā skaitli “285,00” ar skaitli “310,00”. 

2. Noteikumi piemērojami ar 2018.gada 1.novembri. 

Domes priekšsēdētāja vietnieks P.Balzāns
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos 

noteikumos Nr.29/2016 „Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma 
piešķiršanas  kārtību Ādažu novada pašvaldībā”  

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. 
1.2. Grozījumi (turpmāk - Noteikumi) Ādažu novada domes 25.10.2016. 
saistošajos noteikumos Nr.29.2016 „Saistošie noteikumi par aprūpes 
mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā” izdoti  
saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma, 3.panta 
trešo daļu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu mērķis –  palielināt Noteikumos paredzēto mērķgrupu, kurām 
pienākas aprūpes mājās pakalpojums ienākumus, jo 2018.gada 1.oktobrī 
tika indeksētas pensijas, kuras nepārsniedz 382 EUR. Lai klienti pēc pensiju 
indeksēšanas nezaudētu iespēju saņemt aprūpes mājās pakalpojumu 
nepieciešams paaugstināt personas (ģimenes) ienākumu līmeni no EUR 
285,00 uz EUR 310,00 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu, jo klientu loks nemainīsies. 
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 
deklarētās personas, kuras atbilst Noteikumos noteiktajā kategorijām.  
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 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 vietnieks P.Balzāns
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

2018.gada 27.novembra sēdes 
lēmumu (protokols Nr.27 § 55)

   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2018.gada 27.novembrī                                                                                
Nr.39/2018 

Grozījumi 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 – noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 2.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.9. pieteicējs – persona, izņemot vecāka pilnvaroto personu, kura aizpilda 
pieteikumu bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Ja vecāks 
pilnvaro kādu personu pieteikuma aizpildīšanai savā vārdā, tad par pieteicēju 
uzskata vecāku, kurš izdeva pilnvaru.”

1.2. izteikt noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Iesniedzot pieteikumu (pielikumā) reģistrācijas vietā:

6.1. vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai 
bērna personu apliecinošu dokumentu;

6.2. bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu 
un dokumentu, kas apliecina pārstāvības tiesības. Šajā gadījumā datubāzē kā 
pieteicēju reģistrē bērna likumisko pārstāvi, kas nav bērna vecāks;

6.3. vecāka pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas 
apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un notariāli (bāriņtiesas) 
apstiprinātu pilnvaru par tiesībām pieteikt bērnu rindā. Šāda gadījumā datubāzē, kā 
pieteicēju reģistrē bērna vecāku, kurš izdeva pilnvaru.”

1.3. izteikt noteikumu 11.punktu šādā redakcijā:

“11. Ja pēc datubāzes tehnisko problēmu novēršanas tiek konstatēta šo noteikumu 
8.1. vai 8.2.apakšpunkta noteikumu izpilde, administrators informē pieteicēju par 
pieteikuma anulēšanu, nosūtot elektronisko pasta sūtījumu uz pieteikumā norādīto 
elektroniskā pasta adresi.”

1.4. izteikt noteikumu 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

“13. Līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pretendentu sarakstā, bērna likumiskajam 
pārstāvim, kas nav bērna vecāks reģistrācijas vietā, bet vecākam – arī portālā, ir 
tiesības pieteikumā precizēt šādu informāciju:
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13.1. par iestādi un vēlamo mācību uzsākšanas laiku;

13.2. savu kontaktinformāciju.

14. Pieteikumi tiek anulēti datubāzē, ja:

14.1. vecāks atsauc pieteikumu portālā vai reģistrācijas vietā, bet bērna likumiskais 
pārstāvis, kas nav bērna vecāks, tikai reģistrācijas vietā;

14.2. bērns ir uzsācis pamatizglītības ieguvi;

14.3. vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, neiesniedz šo 
noteikumu 28.punktā minētos dokumentus 10 dienu laikā no noteikumu 27. 
un 27.1 punktā noteiktā uzaicinājuma saņemšanas brīža.”

1.5. papildināt noteikumus ar 15.1punktu šādā redakcijā:

“15.1 Pieteikumi tiek atcelti datubāzē, ja pašvaldības rīcībā nonāk informācija par 
bērna miršanu vai tiesiskā statusa zaudēšanu Latvijā.”

1.6. papildināt noteikumus ar 18. un 19.punktu šādā redakcijā:

“18. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt personas datus, kas nepieciešami šo noteikumu 
izpildes nodrošināšanai, izmantojot Iedzīvotāju reģistra un Valsts izglītības 
informācijas sistēmas datus.

19. Pašvaldība atbild par fizisko personu datu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas 
un  Eiropas Savienības tiesību aktiem, kas regulē fizisko personu aizsardzību, t.sk. 
Ādažu novada domes 2018.gada 28.augusta noteikumos Nr. 11 “Ādažu novada 
pašvaldības personu datu apstrādes privātuma politika” noteikto kārtību.”

1.7. izteikt noteikumu 20., 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

“20. Dome pieņem lēmumu par bērna nodrošināšanu ar vietu iestādē ārpus kārtas, 
ja bērns ir sasniedzis vecumu, no kāda uzņem iestādē, bērna un vecāka vai bērna 
likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada 
administratīvajā teritorijā (izņemot 20.5.apakšpunktu), un iestājas kāds no šiem 
nosacījumiem:

20.1. bērns ir palicis bez vecāku aizgādības (t.sk., arī gadījumā, ja bērna likumiskais 
pārstāvis, kas nav bērna vecāks, nav deklarēts Ādažu novada administratīvajā 
teritorijā);

20.2. bērns ir adoptēts (izņemot, ja viens laulātais adoptē otra laulātā bērnu);

20.3. bērns ar invaliditāti vai vienam no vecākiem piešķirta pirmās vai otrās grupas 
invaliditāte;

20.4. kāds no vecākiem ir pašvaldības izglītības iestādes pedagoģiskais darbinieks 
pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, profesionālās ievirzes un vidējās 
izglītības pakāpē, darbiniekam atgriežoties no bērna kopšanas atvaļinājuma 
(t.sk., ja vecāks  nav deklarēts Ādažu novada administratīvajā teritorijā);

20.5. citos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos par bērnu iekārtošanu iestādē 
ārpus kārtas.

21. Vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis, kas nav bērna vecāks, iesniedz iesniegumu 
domei ar lūgumu nodrošināt bērnam vietu iestādē šo noteikumu 20.punktā minētos 
gadījumos un, ja nepieciešams, pamatojuma dokumentus. 

22. Ja noteikumu 21.punkta kārtībā sniegtās ziņas nav pietiekamas noteikumu 
20.punktā minētā lēmuma pieņemšanai, pašvaldības izglītības darba un jaunatnes 
lietu speciālists piecu darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieprasa 
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nepieciešamo informāciju no vecāka vai bērna likumiskā pārstāvja, kas nav bērna 
vecāks, vai institūcijām.

23. Iestādes vadītājs izveido uzņemamo bērnu sarakstu atbilstoši izglītojamo brīvo 
vietu skaitam un datubāzes datiem, norādot to vārdu, uzvārdu un vecāku vai bērna 
likumiskā pārstāvja, kas nav bērna vecāks, pieteikumā norādīto elektroniskā pasta 
adresi.”

1.8. izteikt noteikumu 27.punktu šādā redakcijā:

“27. Līdz kārtējā gada 1.maijam iestādes vadītājs izveido uzņemamo bērnu sarakstu 
atbilstoši izglītojamo brīvo vietu skaitam, datubāzes datiem un šo noteikumu 
23.punkta prasībām un uzaicina bērnu vecāku vai bērna likumisko pārstāvi, kas 
nav bērna vecāks, nosūtot elektronisko pasta sūtījumu uz pieteikumā norādīto 
elektroniskā pasta adresi, piekrist bērna uzņemšanai iestādē no 1.septembra un 
iesniegt dokumentus atbilstoši šo noteikumu 28.punkta nosacījumiem.”

1.9. papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

“27.1 Ja mācību gada laikā atbrīvojas vieta  kādā no iestādēm, tās vadītājs vienas 
nedēļas laikā  atbilstoši izglītojamo brīvo vietu skaitam, datubāzes datiem un 
noteikumu 23.punkta prasībām, uzaicina bērnu vecāku vai bērna likumisko 
pārstāvi, kas nav bērna vecāks, nosūtot elektronisko pasta sūtījumu uz pieteikumā 
norādīto elektroniskā pasta adresi, piekrist bērna uzņemšanai iestādē no nākamā 
mēneša pirmās darba dienas un iesniegt dokumentus atbilstoši šo noteikumu 28.punkta 
nosacījumiem.”

1.10. aizstāt noteikumu 29.punktā vārdu “atcelts” ar vārdu “anulēts” un vārdu “atceltajiem” ar 
vārdu “anulētajiem”;

1.11. izteikt noteikumu pielikumu šādā redakcijā:

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

Ādažu novada domei

BĒRNA VECĀKA PIETEIKUMS
bērna uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē

VISI PIETEIKUMA LAUKI IR OBLIGĀTI AIZPILDĀMI

Iesniedzēja vārds, citi vārdi, uzvārds

Iesniedzēja personas kods -

Tālruņa Nr.

Elektroniskā pasta adrese

Bērna unikālais identifikators

(aizpilda administrators)
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Pieteikums Nr._________________________________ (aizpilda administrators)

Pirmreizējais reģistrēšanas datums ____________________________ (aizpilda administrators)

Lūdzu reģistrēt bērnu datubāzē pirmsskolas izglītības programmas apguvei.

Ziņas par pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlos pieteikt bērnu

Nosaukums

Vēlamais uzsākšanas mācību gads

Ziņas par bērnu

Vārds, citi vārdi, uzvārds

Dzimšanas dati

Personas kods -

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

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

Esmu informēts, ka par pieteikumā minēto jebkuru ziņu izmaiņām man personīgi jāveic izmaiņas portālā vai 
reģistrācijas vietā.

Uzaicinājumu uz pašvaldības izglītības iestādi vēlos saņemt uz (norādīt elektroniskā pasta adresi) 
_________________________________________________________________.

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” un atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka norādītās ziņas 
ir patiesas*:

(bērna vecāka paraksts)

Datums: Laiks: Paraksts:

(reģistrācijas datums, laiks, aizpilda bērna vecāks) (administratora paraksts)
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Ādažu novada domei

BĒRNA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA, KAS NAV BĒRNA VECĀKS, PIETEIKUMS
bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

VISI PIETEIKUMA LAUKI IR OBLIGĀTI AIZPILDĀMI

Iesniedzēja vārds, citi vārdi, uzvārds

Iesniedzēja personas kods -

Dokumenta, kas apliecina pārstāvības tiesības 
nosaukums, 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.

Ziņas par pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlos pieteikt bērnu

Nosaukums

Vēlamais uzsākšanas mācību gads

Ziņas par bērnu

Vārds, citi vārdi, uzvārds

Dzimšanas dati

Personas kods -

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

Es esmu informēts, ka par pieteikumā minēto jebkuru ziņu izmaiņām man personīgi jāveic izmaiņas   
reģistrācijas vietā.

Uzaicinājumu uz pašvaldības izglītības iestādi vēlos saņemt uz (norādīt elektroniskā pasta adresi) 
_________________________________________________________________.
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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” un atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka norādītās ziņas 
ir patiesas*:

(bērna likumiskā pārstāvja, kas nav vecāks, paraksts)

Datums: Laiks: Paraksts:

(reģistrācijas datums, laiks, aizpilda bērna likumiskais 
pārstāvis, kas nav vecāks)

(administratora paraksts)

           
    

Ādažu novada domei

PILNVAROTĀS PERSONAS PIETEIKUMS
bērna uzņemšanai pirmsskolas izglītības iestādē

VISI PIETEIKUMA LAUKI IR OBLIGĀTI AIZPILDĀMI

Iesniedzēja vārds, citi vārdi, uzvārds

Iesniedzēja personas kods -

Notariāli (bāriņtiesas) apstiprinātas pilnvaras Nr.

Bērna vecāka vārds, citi vārdi, uzvārds

Bērna vecāka personas kods -

Bērna vecāka tālruņa Nr.

Bērna vecāka 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.

Ziņas par pašvaldības izglītības iestādi, kurā vēlos pieteikt bērnu

Nosaukums

Vēlamais uzsākšanas mācību gads
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Ziņas par bērnu

Vārds, citi vārdi, uzvārds

Dzimšanas dati

Personas kods -

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

Uzaicinājumu uz pašvaldības izglītības iestādi nosūtīt uz bērna vecāka  elektroniskā pasta adresi.

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” un atbilstoši fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Apliecinu, ka norādītās ziņas 
ir patiesas*:

(pilnvarotās personas paraksts)

Datums: Laiks: Paraksts:

(reģistrācijas datums, laiks, aizpilda pilnvarotā persona) (administratora paraksts)

”

           
2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 1.janvārī.

Domes priekšsēdētāja vietnieks P.Balzāns

AdazuVestis_pielikums_2019_janvaris_211.indd   12 10.01.19   17:07



Ādažu Vēstis  • INFORMATĪVAIS PIELIKUMS  • 2019. gada 16. janvāris 13

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2018.gada 27.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.39/2018 “Par grozījumiem 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”, no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā 
esošās informācijas sistēmas „Iedzīvotāju reģistrs” tiešsaistes režīmā 
nodrošinātu fizisko personu datu pārraidi Ādažu novada domes (turpmāk 
– dome) pārziņā esošajai informācijas sistēmai, lai dome, pamatojoties 
uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un domes 2017.gada 25.jūlija 
saistošajiem noteikumiem Nr.24/2017 “Par pirmsskolas vecuma bērnu 
reģistrāciju un uzņemšanu Ādažu novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestādes”, nodrošinātu elektronisko pakalpojumu bērnu 
reģistrācijai pirmskolas izglītības iestāžu rindā Ādažu novadā. 
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 vietnieks P.Balzāns

AdazuVestis_pielikums_2019_janvaris_211.indd   13 10.01.19   17:07



Ādažu Vēstis  • INFORMATĪVAIS PIELIKUMS  • 2019. gada 16. janvāris14

APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

2018.gada 27.decembra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.28 § 30) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2018.gada 27.decembrī
Nr. 42/2018

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos  
Nr.1/2018 „Saistošie  noteikumi par Ādažu   
novada pašvaldības budžetu 2018.gadam”

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,  
un  likumu "Par valsts budžetu 2018.gadam".

Izdarīt Ādažu novada domes 2018.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 „Saistošie  noteikumi 
par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2018.gadam” šādus grozījumus:  

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.1., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4. apakšpunktus šādā redakcijā:
2.1. „finanšu līdzekļu atlikums pamatbudžetā 2018.gada 1.janvārī - EUR 2 223 679
2.3. „pamatbudžets 2018.gadā (1.pielikums):

   2.3.1. ieņēmumi     - EUR 19 083 483;
   2.3.2. izdevumi     - EUR 27 998 938;
   2.3.3. plānotie aizņēmumi   - EUR 7 679 440”
 2.4. „speciālais budžets 2018.gadā (2.pielikums):
   2.4.1. ieņēmumi valsts autoceļu fonda programmā - EUR 196 901; 
   2.4.2. izdevumi valsts autoceļu fonda programmā  - EUR 235 797;
   2.4.3. ieņēmumi dabas resursu nodokļa fondā - EUR 90 897; 
   2.4.4. izdevumi dabas resursu nodokļa fondā - EUR 145 257”

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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1.PIELIKUMS 
2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.42/2018

Pamatbudžets

1.-5. Nodokļu ieņēmumi 12 205 350 12 205 350
1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 10 681 947 10 681 947
 1.1. pārskata gada 10 439 857 10 439 857
 1.2. speciālā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

dotācija
164 755 164 755 

 1.3. saņemts no Valsts kases sadales konta 
iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums

77 335 77 335

2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 996 117 996 117
 2.1. pārskata gada 920 295 920 295
 2.2. iepriekšējo gadu parādi 75 822 75 822
3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 267 078 267 078
 3.1. pārskata gada 233 533 233 533
 3.2. iepriekšējo gadu parādi 33 545 33 545
4. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem un inženierbūvēm
238 708 238 708

 4.1. pārskata gada 224 988 224 988
 4.2. iepriekšējo gadu parādi 13 720 13 720
5. Azartspēļu nodoklis 21 500 21 500
6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 29 800 29 800
 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.: 25 800 25 800
  6.2.1. - par domes izstrādāto oficiālo dokumentu 

saņemšanu
500 500

  6.2.2. t.sk. - par tirdzniecību publiskās vietās 8 850 8 850
  6.2.3. t.sk. - par dzīvnieku turēšanu 250 250
  6.2.4. t.sk. - par reklāmas, afišu un sludinājumu 

izvietošanu publiskās vietās
3 200 3 200

  6.2.5. t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu 10 000 10 000
  6.2.6. t.sk. - pārējās nodevas 3 000 3 000
7. Naudas sodi un sankcijas 26 000 26 000
 7.1. Naudas sodi un sankcijas 15 000 15 000
 7.2. Naudas sodi, ko uzliek par pārkāpumiem ceļu 

satiksmē
11 000 11 000

8. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 23 159 23 159
9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas
246 641 246 641

10. Valsts budžeta transferti un  ES 
struktūrfondu līdzekļi

5 319 078 5 862 533 543 455

N.P.K. SADAĻA  27.11.2018. 
GROZĪJUMI

 27.12.2018. 
GROZĪJUMI 

 27.12.2018. 
grozījumi – 
27.11.2018. 

grozījumi

IEŅĒMUMU DAĻA
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 10.1. dotācija mākslas skolas algām 400 067 400 067
 10.2. dotācija sporta skolai 169 385 169 385
 10.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 193 346 193 346
    10.4. dotācija mācību grāmatām 31 714 31 714
    10.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.: 1 997 696 2 025 780 28 084
  10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība 225 116 225 116
  10.5.2. t.sk.- skolotāju algām 1 637 724 1 665 808 28 084
  10.5.3. t.sk.- interešu izglītība 134 856 134 856
 10.6. dotācija kultūras pasākumu nodrošināšanai 10 918 10 918
 10.7. dotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai
72 202 72 202

 10.8. dotācija sociālajiem darbiniekiem darbā ar 
ģimenēm un bērniem

1 800 1 800

 10.9. pārējās dotācijas 54 741 54 741
 10.10. ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.: 2 387 209 2 902 580 515 371
  10.10.1. t.sk.- dotācija nodarbinātības pasākumiem 2 410 2 410
  10.10.2. - LEADER 11 018 11 018
  10.10.3. - dotācija Izglītības sadarbības programma 

Erasmus+
31 394 31 394

  10.10.4. -  SAM 3.3.1. projekts – Muižas ielas 
rekonstrukcija

374 449 374 449

  10.10.5. - SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts 11 000 11 000
  10.10.6. -  Jaunās skolas būvniecība 1 802 220 2 317 591 515 371
  10.10.7. -  LAD grants ceļu projekts – Laveru ceļš 44 554 44 554
  10.10.8. - SAM 9.2.4.2. projekts “Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā”

24 752 24 752

  10.10.9. - ES HORIZON 2020 projekts “SUNSHINE” 3 467 3 467
     10.10.10. - VISA projekts “Atbalsts izglītojamo 

individuālo kompetenču attīstībai”
81 945 81 945

11. Pašvaldību budžeta transferti 180 000 180 000
 11.1. no citām pašvaldībām izglītības funkciju 

nodrošināšanai
180 000 180 000

12. Budžeta iestāžu ieņēmumi 510 000 510 000
 12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.: 55 000 55 000
  12.1.1. - mācību maksa (PII) 10 000 10 000
  12.1.2. - ieņēmumi no vecāku maksām 25 000 25 000
  12.1.3. - pārējie ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem
20 000 20 000

 12.2. ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.: 86 000 86 000
    12.2.1. - ieņēmumi par telpu nomu 78 000 78 000
  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 69 000 69 000

KOPĀ IEŅĒMUMI: 18 540 028 19 083 483 543 455
13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 2 223 679 2 223 679
 13.1. iezīmētiem mērķiem 572 450 572 450
 13.2. brīvie līdzekļi 1 651 229 1 651 229

N.P.K. SADAĻA  27.11.2018. 
GROZĪJUMI

 27.12.2018. 
GROZĪJUMI 

 27.12.2018. 
grozījumi – 
27.11.2018. 

grozījumi

IEŅĒMUMU DAĻA
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14. Valsts Kases kredīti 7 499 428 7 679 440 180 012
   14.1. Attekas ielas būvniecība 1 058 073 1 058 073
   14.2. Skolas būvniecība 5  575 373 5  755 385 180 012
   14.3. SAM 3.3.1. projekts – Muižas ielas 

rekonstrukcija
389 405 389 405

   14.4. SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts 168 837 168 837
   14.5. SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu novadā 

(I kārta)
104 545 104 545

   14.6. SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas 
centrs

50 000 50 000

 14.7. LAD projekts Laveru ceļš 153 195 153 195
PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI  KOPĀ 28 263 135 28 986 602 723 467

1. Vispārējie valdības dienesti 2 811 265 2 811 265
 1.1. pārvalde 792 389 792 389
 1.2. deputāti 209 712 203 212 - 6 500
 1.3. Administratīvā komisija 48 592 48 592
 1.4. Iepirkumu komisija 34 964 34 964
 1.5. Vēlēšanu komisija 18 123 18 123
 1.6. pārējās komisijas 28 385 34 885 6 500
 1.7. aizņēmumu procentu maksājumi 57 014 57 014
 1.8. iemaksas PFIF 1 622 086 1 622 086
2. Pārējie vispārēja rakstura transferti 50 000 50 000
3. Sabiedriskā kārtība un drošība 401 747 401 747
4. Sabiedriskās attiecības, laikraksts 80 540 80 540
5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
5 816 067 5 816 067

 5.1. Būvvalde 227 539 227 539
 5.2. Attīstības un investīciju sadaļa 3 206 808 3 206 808
  5.2.1. - Attīstības un investīciju daļa 346 811 346 811
  5.2.2. - Attekas ielas būvniecība 1 437 524 1 437 524
  5.2.3. - SAM 3.3.1. projekts - Muižas ielas 

rekonstrukcija
1 243 648 1 243 648

  5.2.4. - SAM 3.3.1. projekts Ataru ceļa rekonstrukcija 49 083 49 083
  5.2.5. - SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā"

46 393 46 393

  5.2.6. - ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE" 83 349 83 349

N.P.K. SADAĻA  27.11.2018. 
GROZĪJUMI

 27.12.2018. 
GROZĪJUMI 

 27.12.2018. 
grozījumi – 
27.11.2018. 

grozījumi

IEŅĒMUMU DAĻA

N.P.K. SADAĻA  27.11.2018. 
GROZĪJUMI

 27.12.2018. 
GROZĪJUMI 

 27.12.2018. 
grozījumi – 
27.11.2018. 

grozījumi

IZDEVUMU DAĻA
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 5.3. Objektu un teritorijas apsaimniekošana un 
uzturēšana

2 381 720 2 381 720

  5.3.1. - Saimniecības un infrastruktūras daļa 2 079 083 2 079 083
  5.3.2. - LAD grants ceļu projekts - Laveru ceļš 198 092 198 092
  5.3.3. - SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu 

novadā (I kārta)
104 545 104 545

6. Atpūta, kultūra un reliģija 1 105 111 1 105 111
 6.1. Kultūras centrs 486 841 486 841
 6.2. Bibliotēka 83 701 83 701
 6.3. Sporta daļa 457 330 457 330
 6.4. Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts 3 000 3 000
 6.5. Muzejs 55 109 55 109
 6.6. Multifunkcionālās zāles uzturēšana 19 130 19 130
7. Sociālā aizsardzība 609 567 609 567
 7.1. Sociālais dienests 490 973 490 973
  7.1.1. - sociālās funkcijas nodrošināšana 418 771 418 771
  7.1.2. - mērķdotācija asistentu pakalpojumiem 72 202 72 202
 7.2. Stipendiāti / bezdarbnieki 7 279 7 279
 7.3. SAM 9311 Deinstitucionalizācija – Dienas 

centrs
53 000 53 000

 7.4. Bāriņtiesa 58 315 58 315
8. Izglītība 16 268 313 16 991 780 723 467
  8.1. Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 

izglītības iestāžu pakalpojumiem
245 000 256 500 11 500

 8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 1 473 850 1 473 850
  8.2.1. - pašvaldības finansējums 1 124 019 1 124 019
  8.2.2. - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei 167 279 167 279
  8.2.3. - SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts 182 552 182 552
 8.3. Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde 803 850 803 850
  8.3.1. - pašvaldības finansējums 740 015 740 015
  8.3.2. - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei 63 835 63 835
 8.4. Privātās izglītības iestādes 1 473 169 1 461 669 - 11 500
 8.5. Ādažu vidusskola 3 064 912 3 092 996 28 084
  8.5.1. - pašvaldības finansējums 1 028 148 1 028 148
  8.5.2. - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei 1 799 466 1 827 550 28 084
  8.5.3. - mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 182 163 182 163
  8.5.4. - projekts Erasmus+ 55 135 55 135
 8.6. Jaunās skolas būvniecība 7 743 293 8 438 676 695 383
 8.7. Ādažu Mākslas un mūzikas skola 939 535 939 535
  8.7.1. - pašvaldības finansējums 539 468 539 468
  8.7.2. - mērķdotācija atalgojumam 400 067 400 067
 8.8. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola 376 458 376 458
  8.8.1. - pašvaldības finansējums 204 791 204 791
  8.8.2. - mērķdotācija atalgojumam 171 667 171 667
 8.9. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 19 296 19 296

N.P.K. SADAĻA  27.11.2018. 
GROZĪJUMI

 27.12.2018. 
GROZĪJUMI 

 27.12.2018. 
grozījumi – 
27.11.2018. 

grozījumi

IZDEVUMU DAĻA
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 8.10. Izglītības un jauniešu lietu pārvalde 38 854 38 854
 8.11. VISA projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”
90 096 90 096

9. Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā 132 861 132 861
 9.1. SIA “Ādažu ūdens” - -
 9.2. SIA “Garkalnes ūdens” 132 861 132 861

 KOPĀ IZDEVUMI: 27 275 471 27 998 938 723 467
10. Kredītu pamatsummas atmaksa 913 663 913 663

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 28 189 134 28 912 601 723 467
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 74 001 74 001

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks

N.P.K. SADAĻA  27.11.2018. 
GROZĪJUMI

 27.12.2018. 
GROZĪJUMI 

 27.12.2018. 
grozījumi – 
27.11.2018. 

grozījumi

IZDEVUMU DAĻA
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2.PIELIKUMS 
2018.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.42/2018

Speciālais budžets
1. Valsts autoceļu fonda programmas piešķirto līdzekļu (EUR) ieņēmumi un izlietojums vidējam 

termiņam (2018. - 2020.gadam):

23.01.2018. 01.01.2019. 01.01.2020. 

Konta atlikums gada sākumā 38 896 - -

- ieņēmumi 196 901 196 901 196 901 

- izdevumi 235 797  196 901 196 901 

Konta atlikums gada beigās - - -

2. Dabas resursu nodokļa ieņēmumi un izdevumi (EUR):

 23.01.2018.  27.12.2018. 
grozījumi 

 27.12.2018. 
grozījumi – 

23.01.2018. 

Konta atlikums gada sākumā 54 360 - -

- ieņēmumi 80 000 90 897 10 897

- izdevumi 134 360  145 257 10 897

Konta atlikums gada beigās - - -

3. Ziedojumu un dāvinājumu ieņēmumi un izdevumi (EUR):
 3.1. līdzekļu atlikums 2018.gada 1.janvārī    - 1 242
 3.2. ieņēmumi     - 1 000
 3.3. izdevumi      - 2 242

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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