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PAZIŅOJUMS  
PAR LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI  

NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM „SPĪDOLAS” 

18.12.2012. Ādažu novada dome ir pieņēmusi lēmumu 
Nr. 17 § 1.1.1., saskaņā ar kuru tiek uzsākta nekustamā īpašuma 
„Spīdolas” (kad.apz. 8044 013 0238) lokālplānojuma izstrāde 
ar mērķi precizēt Ādažu novada teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumus, lai varētu reāli sadalīt kopīpašumā esošo 
īpašumu. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Ādažu novada 
teritorijas plānotājs Silvis Grīnbergs.  

PAZIŅOJUMS 
2013. gada 26. martā Ādažu novada dome ar lēmumu Nr. 50 

apstiprināja Ādažu novada Birznieku ciema nekustamā īpašuma 
„Dravnieki” (kad. apz. 8044 003 0030) detālplānojuma 
grozījumu projektu. 

Ar projekta materiāliem var iepazīties Ādažu novada domes 
būvvaldē, pirmdienās no 10.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no 
8.00 līdz 17.00.  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 7

APSTIPRINĀTI ĀDAŽU NOVADA DOMES 26.03.2013. SĒDĒ, PROTOKOLS NR. 3 § 18 

Grozījumi Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie 
noteikumi par Ādažu novada pašvaldības budžetu 2013. gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46. pantu, likumu „Par budžetu un finansu vadību”, likumu  
„Par valsts budžetu 2013. gadam”, Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 874  

„Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2013. gadā”

 Izdarīt Ādažu novada domes 2013. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Saistošie noteikumi par Ādažu novada pašvaldības 
budžetu 2013. gadā” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 2. punkta 2.2. un 2.3. apakšpunktus šādā redakcijā:
„2.2. pamatbudžets 2013. gadam ieņēmumos (1. pielikums) Ls 7’210’322 apmērā un aizņēmumi no Valsts kases Ls 509’556; 
2.3. pamatbudžets 2013. gadam izdevumos (1. pielikums) Ls 8’340’656 apmērā un 2013. gadā atmaksājamā tīrā aizņēmumu summa 

Valsts kases kredītiem Ls 368’128 apmērā un konta atlikums uz gada beigām ir Ls 219’170”.
2. Apstiprināt noteikumu 4. pielikumu jaunā redakcijā. 

APSTIPRINĀTI DIVI ĀDAŽU NOVADA DOMES LEADER PROJEKTI

Inga Pērkone,

projektu vadītāja

Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas 
lauksaimniecības pārvalde, izvērtējot 
biedrības „Gaujas Partnerība” izslu-
dinātās Lauku attīstības programmas 
2007.–2013.  gadam pasākuma „Vietējās 
attīstības stratēģija” un Rīcības program-
mas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbal-
sta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.  gadam 
pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju 
īstenošana” 4.  kārtas ietvaros iesniegtos 
projektu pieteikumus, ir apstiprinājusi 
vēl 2 Ādažu novada domes projektus: 
vienu Lauku attīstības programmas ietva-
ros, otru – Rīcības programmas ietvaros.

Lauku attīstības programmas ietvaros 
apstiprināts projekts „Ādažu sporta centra 
āra basketbola laukuma labiekārtošana”, 

kura mērķis ir Ādažu sporta centra āra bas-
ketbola laukuma labiekārtošana, uzklājot 
jaunu gumijotu virsmu basketbola lauku-
mam un iezīmējot basketbola laukuma 
līnijas atbilstoši normatīviem. Projekta ne-
pieciešamībai ir vairāki iemesli: tieši basket-
bolam Ādažos ir vissenākās tradīcijas, Āda-
žu sporta centrā darbojas basketbola sekcija, 
kurā trenējas Ādažu vidusskolas 1.–12. kla-
ses skolēni, āra basketbola laukums ar asfalta 
segumu tika izbūvēts 2005.–2007. gadā un 
pašreiz tas ir neatbilstošā stāvoklī, lai varētu 
kvalitatīvi spēlēt basketbolu. Projekta ko-
pējās izmaksas – 12705,00 LVL, no kurām 
9450,00 LVL "nansē ELFLA.

Rīcības programmas ietvaros apstipri-
nāts projekts „Multifunkcionālās zāles 
izbūve Ādažu Pirmsskolas izglītības ies-
tādē”, kura ietvaros plānots izbūvēt jaunu 

multifunkcionālu zāli pie Ādažu pirms-
skolas izglītības iestādes, nodrošinot bēr-
niem atbilstošu vidi pirmsskolas izglītības 
programmās noteikto mērķu un uzdevumu 
īstenošanai. Ņemot vērā to, ka esošās zāles 
telpas pirmsskolas izglītības iestādē ir ne-
proporcionālas izglītojamo skaitam, kā arī 
neatbilstošas sporta aktivitātēm pēc to funk-
cijas, projekta īstenošana nodrošinās iespēju 
pirmsskolas izglītības iestādē attīstīt bērnu 
"ziskās spējas, nodrošināt izglītojamo spēju 
izpaušanu aktīvā darbībā tām atbilstošās tel-
pās, kā arī veicināt latviešu tautas tradīciju 
iedzīvināšanu izglītības iestādē un kopīgu 
svētku svinēšanu. Multifunkcionālās zāles 
plānotā platība – aptuveni 260 m2. Projek-
ta kopējās izmaksas tiks noskaidrotas pēc 
iepirkuma, bet EZF "nansējums noteikts 
18000,00 LVL apmērā. 


