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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

2020.gada 25.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5 § 23) 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020.gada 25.februārī
Nr. 5/2020 

Grozījumi Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajos 
noteikumos Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības  kapsētas darbības un 

uzturēšanas kārtību” 
Izdoti saskaņā likumu “Par pašvaldībām”43. panta pirmās daļas 6. punktu un trešo daļu   

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra  saistošajos noteikumos Nr.28/2019 “Par Ādažu 
pašvaldības  kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 
1.1. izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

“20.  Ja kapavietas uzturētāja lietošanā nav esoša kapavieta, ar iespēju veikt 
tajā apbedījumu, jaunu kapavietu uzmēra, nosprauž un piešķir atbilstoši 
izmēriem (1.pielikums): 
20.1. Ādažu un Garkalnes novados deklarēto personu apbedīšanai;
20.2. Ādažu un Garkalnes novados deklarēto personu laulātā, lejupējā (bērna) 

un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, ja iesniedzēja 
dzīves vieta Ādažu un Garkalnes novados ir deklarēta līdz personas 
miršanas dienai.” 

1.2.   papildināt Noteikumus ar jaunu 20.¹ punktu: 
“20.¹ Ja kapavietas pieprasītājs neatbilst Noteikumu 20. punktam, mirušās personas 

apbedīšanai vai mirušā pīšļu pārapbedīšanai piešķir vienvietīgu kapavietu 
Ādažu un Garkalnes novadā deklarētās personas laulātā, lejupējā (bērna) 
un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, ja iesniedzējam 
pieder nekustamais īpašums Ādažu vai Garkalnes novadā, vai arī kapavietas 
pieprasījuma brīdī tas ir deklarējis dzīves vietu Ādažu vai Garkalnes novadā.”

1.3. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:
         “21.  Lai saņemtu atļauju mirušas personas apbedīšanai vai pārapbedīšanai, mirušā 

piederīgais vai persona, kas organizē apbedīšanu, iesniedz Valsts un 
pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā:
21.1. iesniegumu (attiecīgi pielikums Nr.2, vai pielikums Nr.3, vai pielikums 

Nr.4, vai pielikums Nr.5);
21.2. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības kopiju (uzrādot  

oriģinālu);
21.3. dokumentus, kas pierāda radniecības pakāpi vai tiesības veikt 

apbedīšanu esošajā kapavietā; 
21.4.  dokumentus, kas apliecina pārapbedīšanas faktu.”

1.4. izteikt 26. punktu šādā redakcijā:
“26. Kapsētas pārzinis piešķir un ierāda jaunu kapavietu, ne lielāku, kā četrvietīgu, 

izņemot 20.¹ punkta gadījumā. Kapavietu ierāda tā, lai nodrošinātu kapsētas 
attiecīgā sektora daļas izmantošanu apbedīšanas secībā.”
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1.5. aizstāt 41. punktā skaitli “4” ar skaitli “6”. 
1.6. izteikt 4. pielikumu šādā redakcijā: 

 “4.pielikums
Ādažu novada domes 26.11.2019.

saistošajiem noteikumiem Nr.28/2019

Ādažu novada domes kapu pārzinim
_________________________________

   (vārds, uzvārds)

personas kods:       -      
     Deklarētā adrese ______________________________

___________________________________________
tel. ________________________________________

   e-pasts  _____________________________________

IESNIEGUMS

Lūdzu piešķirt jaunu vienvietīgu kapavietu saskaņā ar Ādažu novada domes  26.11.2019. saistošo noteikumu 
Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības  un uzturēšanas kārtību”  20.¹ apakšpunktu, un atļaut 
apbedīt manu _____________________________________________________________________

                                                                            (radniecības pakāpe, vārds, uzvārds)

Atzīmēt VIENU nepieciešamo: 
  man pieder nekustāmais īpašums __________________ novadā ____________________________ 

________________________________________________________________________________              
                                                             (nosaukums, adrese, kadastra numurs)  

 esmu deklarējies ___________________ novadā 20____.gada ____.______________.  

Apbedīšanai tiks izmantots (atzīmēt VIENU nepieciešamo):
 urna
 zārks

Radniecības apliecināšanai iesniedzu dokumentu kopijas: ___________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Papildus vēlos izmantot (atzīmēt nepieciešamo): 

 kapliču bēru ceremonijas laikā      kapsētas inventāru        katafalka iebraukšanu kapsētā

Esmu informēts, ka iesniegumā minētie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai nodrošinātu 
pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu, kā arī par to, ka  informāciju par personas datu apstrādi 
pieejama domes tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas.

Ādažos, 20___.gada _____. ________________         _______________________________”
                                                                                                                                                                                                       (paraksts)
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1.7. papildināt Noteikumus ar pielikumu Nr.5 un pielikumu Nr.6: 
 “5.pielikums

Ādažu novada domes 26.11.2019.
saistošajiem noteikumiem Nr.28/2019

Ādažu novada domes kapu pārzinim
_________________________________

   (vārds, uzvārds)

personas kods:       -      
     Dzīv. _______________________________________

___________________________________________
Tel. ________________________________________

   e-pasts  _____________________________________

IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt jaunu vienvietīgu kapavietu saskaņā ar 26.11.2019. saistošo noteikumu Nr.28/2019 “Par 
Ādažu pašvaldības kapsētas darbības  un uzturēšanas kārtību”  20.¹ apakšpunktu, un atļaut pārapbedīt 
manu ___________________________________________________________________________

                 (radniecības pakāpe, vārds, uzvārds)

Atzīmēt VIENU nepieciešamo: 
 man pieder nekustāmais īpašums __________________ novadā ____________________________ 

________________________________________________________________________________              
                                                             (nosaukums, adrese, kadastra numurs)  

 esmu deklarējies ___________________ novadā 20____.gada ____.______________.  

Apbedīšanai tiks izmantots (atzīmēt VIENU nepieciešamo):
 urna
 zārks

Radniecības apliecināšanai iesniedzu dokumentu kopijas:_____________________________________

________________________________________________________________________________  

Pārapbedīšanas fakta konstatēšanai iesniedzu dokumentu kopijas:

1) no attiecīgās Kapsētu pārvaldes vai kapsētas _________________________________________
                                                                                                                              (nosaukums, izsniegšanas datums un Nr.)

1) no Veselibas inspekcijas _________________________________________________________
                                                                                                                    (izsniegšanas datums un Nr.)
2) citi (norādīt dokumenta izsniedzēju, dokumenta nosaukumu, izsniegšanas datumu un Nr.) _________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Papildus vēlos izmantot (atzīmēt nepieciešamo): 

  kapliču bēru ceremonijas laikā       kapsētas inventāru       katafalka iebraukšanu kapsētā

Esmu informēts, ka iesniegumā minētie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai nodrošinātu 
pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu, kā arī par to, ka  informāciju par personas datu apstrādi 
pieejama domes tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas.

Ādažos, 20___.gada _____. ________________         _______________________________
                                                                                                                                 (paraksts)
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 6.pielikums
Ādažu novada domes 26.11.2019.

saistošajiem noteikumiem Nr.28/2019

Ādažu novada domes kapu pārzinim
_________________________________

   (vārds, uzvārds)

personas kods:       -      
     Dzīv. _______________________________________

___________________________________________
Tel. ________________________________________

   e-pasts  _____________________________________

IESNIEGUMS

Lūdzu atļaut izmantot kapliču 20____ .____. ____________, no plkst. _______ līdz plkst. _________ 

lai atvadītos no ____________________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

Esmu informēts, ka iesniegumā minētie personas dati ir nepieciešami un tiks izmantoti, lai nodrošinātu 
pieprasītā pašvaldības pakalpojuma sniegšanu, kā arī par to, ka  informāciju par personas datu apstrādi 
pieejama domes tīmekļvietnes www.adazi.lv sadaļā “Pašvaldība/Dokumenti/Privātuma politika”.

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas.

Ādažos, 20___.gada _____. ________________         ______________________________
                                                                                                                           (paraksts)

**************************************************************************************************
AIZPILDA KAPU PĀRZINIS

Atļaut izmantot kapliču 20____._____._______________, no plkst. ________ līdz  plkst. _______ 

_______________ __________________________________       _______________________“ 
         (datums)                                          (vārds, uzvārds)                                                                   (paraksts)

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.28/2019 “Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību” 

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1.  Dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus jautājumos par kapsētām, 
pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām“ 43.panta pirmās daļas 6.punktu, 
kas nosaka, ka domei tiesības izdot saistošos noteikumus, paredzot 
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, par 
sanitārās tīrības uzturēšanu, tostarp kapsētu apbedīšanas vietu izveidošanu 
un uzturēšanu. Savukārt, 43.panta trešā daļa noteic, ka dome var pieņemt 
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Grozījumi 2019.gada 26. novembra saistošos noteikumos Nr.28/2019 
“Par Ādažu pašvaldības kapsētas darbības un uzturēšanas kārtību”  (turpmāk 
– Noteikumi) paplašina to personu loku, kuriem tiks piešķirta atļauja 
veikt apbedīšanu Baltezera kapos. Kapos būs iespēja apglabāt Garkalnes 
novadā deklarētos iedzīvotājus, kā arī viņu lejupējos un tuvākās pakāpes 
augšupējos radiniekos. Tāpat ,vienvietīga kapavieta tiks piešķirta personām 
Ādažu un Garkalnes novadā deklarētās personas laulātā, lejupējā (bērna) 
un tuvākās pakāpes augšupējā (vecāka) apbedīšanai, ja iesniedzējam 
pieder nekustamais īpašums Ādažu vai Garkalnes novadā, vai arī kapavietas 
pieprasījuma brīdī tas deklarējis dzīves vietu Ādažu vai Garkalnes novada 
administratīvajā teritorijā.   

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. Garkalnes novada iedzīvotāju apbedīšana palielinās Ādažu novada 
pašvaldības izdevumus kapsētas uzturēšanai, bet abas pašvaldības ir 
konceptuāli vienošanās par to, ka Garkalnes novada dome proporcionāli 
apmaksās Ādažu novada domes izdevumus kapsētas apsaimniekošanai.

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

4.1. Noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi Ādažu novadā.  
4.2. Mirušo personu piederīgie ir Noteikumu mērķgrupa.  

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Noteikumi neietekmē administratīvās procedūras līdzšinējo kārtību.
5.2. Institūcija, kurā persona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 
novada dome.     

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

6.1. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Finanšu komitejā, projekts 
publicēts pašvaldības tīmekļvietnē 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 

2020.gada 25.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5 § 24)  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020. gada 25. februārī  
Nr.6/2020 

Grozījumi 2019.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 
“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    

1. Veikt Ādažu novada domes 2019.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr. 41/2019 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību” (turpmāk – Noteikumi) šādus 
grozījumus:
1.1. izteikt Noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

“Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 1.1 daļu, trešo un 
ceturto daļu.”

1.2. aizstāt Noteikumu visā tekstā apzīmējumu “invalīds” ar terminu “persona ar invaliditāti”;
1.3. izteikt Noteikumu 9. punktu šādā jaunā redakcijā:

“9. Atvieglojumus nepiešķir (neattiecas uz 12.1.apakšpunktu):
9.1.   ja nekustamais īpašums ir atzīts par vidi degradējošu objektu;
9.2. 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;

9.3. 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;

9.4.   ja NĪN maksātājam ir parāds pret domi;
9.5. ja ir pārsniegts noteikumu 8.punktā minētais de minimis atbalsta apmērs.”

1.4.  izteikt Noteikumu 26. punktu šādā jaunā redakcijā:
“26. Personai, kurai noteikumu 12.1-12.4.apakšpunktā un 19.punktā paredzētajā 

kārtībā un apmērā piemēroti atvieglojumi (turpmāk – atvieglojumu 
saņēmējs), tiesības uz atvieglojumiem izbeidzas, ja:

26.1. iestājas apstākļi, saskaņā ar kuriem atvieglojumu saņēmējs zaudē 
noteikumu 12.1.-12.4.apakšpunktā minēto statusu;

26.2. atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīves vieta uz nākamā kalendāra gada 
1. janvāri nav Ādažu novada administratīvajā teritorijā;

26.3. nekustamajā īpašumā tiek uzsākta saimnieciskā darbība (neattiecas uz 
19.punktu);

26.4. nekustamais īpašums tiek atsavināts;
26.5. atvieglojuma saņēmējam uz nākamā kalendāra gada 1. janvāri  ir parāds 

pret domi (neattiecas uz 12.1. apakšpunktu).”

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2020. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2020 

“Grozījumi 2019.gada 17.decembra saistošajos noteikumos Nr.41/2019 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanas kārtību””  

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.panta trešā un ceturtā 
daļa paredz, ka pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros 
paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijām 25%; 50%; 70% vai 90% apmērā.
1.2. Ādažu novadā nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) 
atvieglojumu piešķiršanu regulē 2019.gada 17.decembra saistošie 
noteikumi Nr.41/2019 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanas kārtību”. 
1.3. Spēkā esošos saistošos noteikumus ir nepieciešams grozīt, lai precizētu 
tiesisko pamatojumu, lietoto terminu “invalīds” un nosacījumus attiecībā 
uz NĪN maksātāju kategoriju, kurai atvieglojumi paredzēti likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Precizēts Noteikumu tiesiskais regulējums, svītrojot atsauci uz likumu 
“Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu un papildinot ar atsauci 
uz likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.1 daļu un ceturto 
daļu.  
2.2. Precizēts, ka Noteikumu 9. punkts un 26.5.apakšpunkts  neattiecas uz 
Noteikumu 12.1. apakšpunktā noteikto NĪN atvieglojumu. 
2.3. Noteikumos lietots apzīmējums “invalīds” aizstāts ar terminu “persona 
ar invaliditāti”.

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

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

Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā NĪN maksātājs var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, 
ir Ādažu novada dome.

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības 
pārstāvjiem. 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

2020.gada 25.februāra sēdes lēmumu 
(protokols Nr.5 § 25)   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020.gada 25.februārī  
Nr.7/2020 

Grozījums Ādažu novada domes 2017. gada 22.augusta saistošajos 
noteikumos Nr.30/2017 „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 

kārtība Ādažu novadā”
Izdoti saskaņā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturto un piekto daļu    

Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.30/2017 „ 
Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu kārtība Ādažu novadā”, izsakot  2.¹ punktu šādā redakcijā:
“2.¹ Pakalpojuma lietotāja tiesības un pienākumus Ādažu novada administratīvās teritorijas daļā, 
kur sabiedriskos ūdesnsaimniecības pakalpojumus (ūdensapgāde) sniedz SIA “Rīgas ūdens”, 
nosaka starp Pakalpojuma lietotāju un Pakalpojuma sniedzēju noslēgtais privāttiesiskais līgums”. 

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2020.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem  

Nr.7/2020 “Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 22.augusta saistošajos 
noteikumos  Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas 

un lietošanas kārtība  Ādažu novadā”  

PASKAIDROJUMA RAKSTA 
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Ādažu novada dome 2017.gada 22.augustā pieņēma saistošos 
noteikumus Nr.30/2017 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība Ādažu novadā”.  
1.2. Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.panta ceturto daļu. 
1.3. Saistošie noteikumi tiek grozīti, ņemot vērā VARAM 21.01.2020. 
vēstule par nepieciešamību precizēt saistošos noteikumus attiecībā uz 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu teritorijā, ko apkalpo SIA “Rīgas 
ūdens”.   
1.4 Saistošo noteikumu grozījumu  izdošanas mērķis ir precizēt  Pakalpojumu 
lietotāju tiesības un pienākumus Ādažu novada administratīvās teritorijas 
daļā,  kur ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina SIA “Rīgas ūdens”.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Ādažu novada administratīvajā teritorijā  ūdenssaimniecības 
pakalpojumus objektīvu iemeslu dēļ sniedz vairāki Pakalpojuma sniedzēji,  
tai skaitā daļā Baltezera teritorijas ūdensapgādi  nodrošina SIA “Rīgas 
ūdens”, kas ir Rīgas domes kapitālsabiedrība. Starp Ādažu novada domi un 
SIA “Rīgas ūdens” ir noslēgts līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu. 

3.  Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu   

3.1. Nav attiecināms. 

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

4.1. Saistošo noteikumu mērķgrupa ir ūdenssaimniecības pakalpojumu 
lietotāji, kuri saņem ūdensapgādes pakalpojumus no SIA “Rīgas ūdens”

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 
piemērošanā, ir Ādažu novada dome.

6.  Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām 

6.1. Nav attiecināms

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes

2020.gada 24.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr.7 § 31)  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020.gada 24.martā  
Nr.12/2020 

Grozījumi 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  

1. Veikt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 
„Ādažu novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – nolikums):
1.1. papildināt nolikumu ar jaunu 82.¹ un 82.² punktu šādā redakcijā:

“82.1 Domes un komiteju sēžu norisei izmanto deputātu tādu datortehniku un 
viedtālruņus, kā arī pašvaldības dokumentu vadības sistēmu (turpmāk – 
DVS), kas nodrošina elektronisku piekļuvi sēžu materiāliem un atklātu un 
vārdisku balsošanu. Piekļuvi DVS nodrošina katram deputātam izsniegts 
unikāls “Lietotāja vārds” un “Parole”, ko aizliegts nodot citām personām.

         82.2 Deputāti ar lēmumu projektiem un pievienotajiem  materiāliem iepazīstas DVS 
sadaļā „Sanāksmes”.”

1.2. izteikt 83. punktu  šādā redakcijā:
“83. Elektronisku pieeju Domes un komiteju sēžu darba kārtībai, lēmumu projektiem, 

izziņas materiāliem un deputātu priekšlikumiem Kanceleja nodrošina DVS 
sadaļā „Sanāksmes”, ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms kārtējās sēdes un trīs 
stundas pirms Domes ārkārtas sēdes.”

1.3. papildināt nolikumu ar jaunu 86.¹ un 86.² punktu šādā redakcijā:
“86.1  Ja deputāts Domes vai komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības 

stāvokļa, komandējuma vai ārkārtas situācijas dēļ nevar ierasties sēdes 
norises vietā, Domes priekšsēdētājs vai attiecīgās komitejas priekšsēdētājs 
var noteikt, ka sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas 
pārraide reālā laikā). 

86.2  Deputāts uzskatāms par klātesošu sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, 
neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties 
sēdē ar videokonferences palīdzību, ir nodrošināta elektroniskā balsošana 
tiešsaistē un deputāts sēdei ir reģistrējies izmantojot DVS. Neatrodoties 
sēdes norises vietā deputāts nevar piedalīties balsojumos, kas noteikti 
likuma “Par pašvaldībām” 40.panta ceturtajā daļā.”

1.4. papildināt nolikumu ar jaunu 90.¹ punktu šādā redakcijā:
“90.¹ Deputāts reģistrē DVS savu dalību sēdē. Atstājot sēdi deputāts izrakstās no 

DVS, pretējā gadījumā sēdes vadītājs izraksta deputātu no DVS (dalības 
sēdē). Atgriežoties sēdes norises vietā deputāts atkārtoti reģistrē DVS savu 
dalību sēdē.”

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.12/2020

„Grozījumi 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 (SN), kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu 
pieņemšanas kārtību, 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: ir grozīt pastāvīgo komiteju un domes sēžu 
izsludināšanas kārtību, kā arī  noteikt regulējumu attiecībā uz deputātu 
attālinātu piedalīšanos komiteju un domes sēdes.     

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 domes 
deputāti. 
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
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APSTIPRINĀTI 
ar Ādažu novada domes 

2020.gada 24.marta sēdes lēmumu 
(protokols Nr. 7§ 32)   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā

2020.gada 24.martā
Nr. 13/2020

Grozījumi Ādažu novada domes 28.01.2020. saistošajos noteikumos 
Nr.4/2020 „Saistošie  noteikumi par Ādažu  novada pašvaldības  

budžetu 2020.gadam”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu, un 

likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu un 17.panta pirmo daļu.

Izdarīt Ādažu novada domes 2020.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4/2020 „Saistošie  noteikumi 
par Ādažu  novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” šādus grozījumus:   

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.1., 2.3.1. un 2.3.2. apakšpunktus šādā redakcijā:
 2.1. “pamatbudžeta atlikums 2020.gada 1.janvārī   - EUR 3 836 609;
 2.3.  pamatbudžets 2020.gadā (1.pielikums):
  2.3.1. ieņēmumi    - EUR 21 404 409;
  2.3.2. izdevumi     - EUR 29 411 832”.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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1.-5. Nodokļu ieņēmumi 13 314 069 13 314 069
1. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 11 858 153 11 858 153
 1.1. pārskata gada 11 684 101 11 684 101
 1.2. saņemts no Valsts kases sadales konta 

iepriekšējā gada nesadalītais iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa atlikums

174 052 174 052

2. Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 981 297 981 297
 2.1. pārskata gada 935 535 935 535
 2.2. iepriekšējo gadu parādi 45 762 45 762
3. Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 242 883 242 883
 3.1. pārskata gada 222 708 222 708
 3.2. iepriekšējo gadu parādi 20 175 20 175
4. Nekustamā īpašuma nodoklis par 

mājokļiem un inženierbūvēm
227 436 227 436

 4.1. pārskata gada 200 500 200 500
 4.2. iepriekšējo gadu parādi 26 936 26 936
5. Azartspēļu nodoklis 4 300 4 300
6. Valsts (pašvaldību) un kancelejas nodevas 25 000 25 000
 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.: 21 000 21 000
  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
1 900 1 900

  6.2.5. t.sk. - nodeva par būvatļaujas saņemšanu 9 000 9 000
  6.2.6. t.sk. - pārējās nodevas 500 500
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 600 600
9. Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma 

pārdošanas
12 856 12 856

10. Valsts budžeta transferti un  ES 
struktūrfondu līdzekļi

7 296 951 7 285 084 - 11 867

 10.1. dotācija mākslas skolas algām 424 940 412 633 - 12 307

1.PIELIKUMS 
2020.gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.13/2020

Pamatbudžets

N.P.K. SADAĻA  25.02.2020. 24.03.2020. 
grozījumi 

24.03.2020. 
grozījumi –   
25.02.2020. 

IEŅĒMUMU DAĻA
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 10.2. dotācija sporta skolai 198 735 198 735
 10.3. dotācija skolēnu ēdināšanai 127 668 127 668
    10.4. dotācija mācību grāmatām 34 534 34 534
    10.5. dotācijas pedagogu algām (vsk., PII), t.sk.: 2 362 623 2 362 623
  10.5.1. t.sk.- piecgadīgo bērnu apmācība 283 188 283 188
  10.5.2. t.sk.- skolotāju algām 1 919 955 1 919 955
      10.5.3.     t.sk.- interešu izglītība 159 480 159 480
 10.6. dotācija  māksliniecisko kolektīvu vadītāju 

atalgojumam
7 543 7 543

 10.7. projekts "Skolas soma" 22 064 22 064
 10.8. dotācija asistenta pakalpojuma 

nodrošināšanai
72 202 72 202

 10.9. AM līdzfinansējums Mežaparka ceļa izbūvei 1 300 000 1 300 000
 10.10. dotācija ceļu uzturēšanai 211 343 211 343
 10.11. ieņēmumi no dabas resursu nodokļa 46 000 46 000
 10.12. pārējās dotācijas 7 470 7 910 440
 10.13. ES struktūrfondu līdzekļi, t.sk.: 2 481 829 2 481 829
  10.13.1. t.sk.- dotācija nodarbinātības pasākumiem 3 362 3 362
  10.13.2. - LEADER - -
  10.13.3. - dotācija Izglītības sadarbības programma 

Erasmus+
8 151 8 151

  10.13.4. - SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts 102 197 102 197
  10.13.5. - SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā"

26 294 26 294

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

57 112 57 112

  10.13.7. - Plūdu risku projekts 298 982 298 982
  10.13.8. - SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa 

pārbūve Ādažu novadā
1 201 629 1 201 629

  10.13.9. - SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas 
centrs

784 102 784 102

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

nodrošināšanai
180 000 180 000

12. Budžeta iestāžu ieņēmumi 560 800 560 800
 12.1. maksa par izglītības pakalpojumiem, t.sk.: 94 000 94 000
     12.1.1. - ieņēmumi no vecāku maksām (ĀBJSS) 70 000 70 000
    12.1.2. - pārējie ieņēmumi par izglītības 

pakalpojumiem
24 000 24 000

 12.2. ieņēmumi par nomu un īri, t.sk.: 119 500 119 500
    12.2.1. - ieņēmumi par telpu nomu 94 500 94 500
    12.2.2. t.sk  - ieņēmumi par zemes nomu 25 000 25 000
 12.3. budžeta iestāžu maksas pakalpojumi 285 300 285 300
 12.4. pārējie ieņēmumi 62 000 62 000

KOPĀ IEŅĒMUMI: 21 416 276 21 404 409 - 11 867
13. Naudas līdzekļu atlikums gada sākumā 3 836 609 3 836 609
 13.1. iezīmētiem mērķiem 480 394 480 394
 13.2.  brīvie līdzekļi 3 356 215 3 356 215

N.P.K. SADAĻA  25.02.2020. 24.03.2020. 
grozījumi 

24.03.2020. 
grozījumi –   
25.02.2020. 

IEŅĒMUMU DAĻA
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14. Valsts Kases kredīti 5 706 397 5 706 397
 14.1.   Skolas būvniecība 3 026 825 3 026 825
 14.2.  SAM 3.3.1. Infrastruktūras projekts Ataru ceļa 

pārbūve Ādažu novadā
1 261 477 1 261 477

 14.3. SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts 11 868 11 868
 14.4.            SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu 

novadā (I kārta)
1 162 946 1 162 946

 14.5. Ādažu vidusskolas remonts - pirmsskolas 
izglītības nodrošināšanai

50 815 50 815

 14.6. SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas 
centrs

192 466 192 466

PIEEJAMIE FINANŠU LĪDZEKĻI  KOPĀ 30 959 282 30 947 415 - 11 867

N.P.K. SADAĻA  25.02.2020. 24.03.2020. 
grozījumi 

24.03.2020. 
grozījumi –   
25.02.2020. 

IEŅĒMUMU DAĻA
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1. Vispārējie valdības dienesti 2 502 463 2 502 463
 1.1. pārvalde 1 018 585 1 018 585
 1.2. deputāti 243 414 243 414
 1.3. Administratīvā komisija 52 065 52 065
 1.4. Iepirkumu komisija 42 790 42 790
 1.5. Vēlēšanu komisija 5 993 5 993
 1.6. pārējās komisijas 72 512 72 512
 1.7. aizņēmumu procentu maksājumi 101 883 101 883
 1.8. iemaksas PFIF 965 221 965 221
2. Pārējie vispārēja rakstura transferti 40 000 40 000
3. Sabiedriskā kārtība un drošība 470 322 470 322
4. Sabiedriskās attiecības, laikraksts 83 519 83 519
5. Pašvaldības teritoriju un mājokļu 

apsaimniekošana
9 771 067 9 742 416 - 28 651

 5.1. Būvvalde 292 296 292 296
 5.2. Attīstības un investīciju sadaļa 3 080 518 3 080 518
  5.2.1. - Attīstības un investīciju              daļa 485 647 485 647
  5.2.2. - SAM 3.3.1. projekts Ataru ceļa rekonstrukcija 2 522 655 2 522 655
  5.2.3. - SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās 

sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu 
novadā"

39 891 39 891

  5.2.4. - ES HORIZON 2020 projekts "SUNSHINE" 32 325 32 325
 5.3. Objektu un teritorijas apsaimniekošana un 

uzturēšana
6 398 253 6 369 602 - 28 651

  5.3.1. - Saimniecības un infrastruktūras daļa 1 832 368 1 832 368
  5.3.2. - ceļu uzturēšana 2 810 461 2 810 461
  5.3.3. - Dabas resursu nodokļa izlietojums 161 870 133 219 - 28 651
  5.3.4. - SAM 5.1.1. Pretplūdu pasākumi Ādažu 

novadā (I kārta)
1 593 554 1 593 554

6. Atpūta, kultūra un reliģija 1 177 302 1 177 302
 6.1. Kultūras centrs 527 384 527 384
 6.2. Bibliotēka 106 000 106 000
 6.3. Sporta daļa 488 810 488 810
 6.4. Evaņģēliski luteriskās draudzes atbalsts 3 000 3 000
 6.5. Muzejs 32 880 32 880
 6.6. multifunkcionālās zāles uzturēšana 19 228 19 228
7. Sociālā aizsardzība 1 702 363 1 702 363
 7.1. Sociālais dienests 551 325 551 325
  7.1.1. - sociālās funkcijas nodrošināšana 479 123 479 123
  7.1.2. - mērķdotācija asistentu pakalpojumiem 72 202 72 202
 7.2. stipendiāti / bezdarbnieki 6 872 6 872
 7.3. SAM 9311 Deinstitucionalizācija - Dienas 

centrs
1 058 255 1 058 255

 7.4. Bāriņtiesa 85 911 85 911
8. Izglītība 13 677 103 13 664 796 - 12 307
  8.1. Norēķini ar pašvaldību budžetiem par 

izglītības iestāžu pakalpojumiem
300 000 300 000

 8.2. Ādažu Pirmsskolas izglītības iestāde 1 712 204 1 712 204
  8.2.1. - pašvaldības finansējums 1 288 013 1 288 013

N.P.K. SADAĻA  25.02.2020. 24.03.2020. 
grozījumi 

24.03.2020. 
grozījumi –   
25.02.2020. 

IZDEVUMU DAĻA
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N.P.K. SADAĻA  25.02.2020. 24.03.2020. 
grozījumi 

24.03.2020. 
grozījumi –   
25.02.2020. 

IZDEVUMU DAĻA
  8.2.2.                 - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu 

iegādei
228 704 228 704

  8.2.3.                 - SAM 4.2.2. ĀPII siltināšanas projekts 195 487 195 487
 8.3. Kadagas Pirmsskolas izglītības iestāde 947 493 947 493
  8.3.1.   - pašvaldības finansējums 869 834 869 834
  8.3.2.   - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu 

iegādei
77 659 77 659

 8.4. Privātās izglītības iestādes 1 612 529 1 612 529
  8.5. Ādažu vidusskola 4 177 152 4 177 152
  8.5.1.  - pašvaldības finansējums 1 240 507 1 240 507
  8.5.2. - mērķdotācija atalgojumam, grāmatu iegādei 2 204 020 2 204 020
  8.5.3. - projekts Erasmus+ 49 748 49 748
  8.5.4. - projekts “Skolas soma” 22 064 22 064
  8.5.5. - sākumskolas uzturēšanas izmaksas 564 092 564 092
  8.5.6. - mērķdotācija skolēnu ēdināšanai 96 721 96 721
 8.6. Jaunās skolas būvniecība 3 090 582 3 090 582
 8.7. Ādažu Mākslas un mūzikas skola 1 167 546 1 155 239 - 12 307
  8.7.1. - pašvaldības finansējums 656 299 656 299
  8.7.2. - mērķdotācija atalgojumam 438 847 426 540 - 12 307
  8.7.3. - finansējums dziesmu un deju svētkiem 72 400 72 400
 8.8. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola 464 420 464 420
  8.8.1. - pašvaldības finansējums 265 640 265 640
  8.8.2. - mērķdotācija atalgojumam 198 780 198 780
 8.9. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 21 186 21 186
 8.10. Izglītības un jauniešu lietu pārvalde 112 219 112 219
 8.11. VISA projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai”
71 772 71 772

9. Ieguldījumi uzņēmumu pamatkapitālā - 28 651 28 651
 9.1. SIA “Ādažu ūdens” - -
 9.2. SIA “Garkalnes ūdens” - 28 651 28 651

 KOPĀ IZDEVUMI: 29 424 139 29 411 832 - 12 307
10. Kredītu pamatsummas atmaksa 1 486 694 1 486 694

PAVISAM KOPĀ IZDEVUMI: 30 910 833 30 898 526 - 12 307
Naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām: 48 449 48 889 440

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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