
   

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2004. gada 21. septembra saistošajos 

noteikumos Nr.4 “Ādažu novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības 

noteikumi” 
 

Paskaidrojuma raksts 

 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

1.1.Likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk - likums) 

15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības 

autonomā funkcija ir kapsētu izveidošana un 

uzturēšana. 

2.Īss projekta satura izklāsts 2.1.Projektā noteikts, kurām amatpersonām ir tiesības 

sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par 

noteikumu pārkāpšanu. 

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

3.1.Projekta īstenošanai netiek prognozēta finansiāla 

ietekme uz pašvaldības budžetu.  

3.2.Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav 

nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, 

darba vietas.     

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms projekta tiesiskais 

regulējums, ir personas, kuru ģimenes kapi ir novada 

administratīvajā teritorijā un Ādažu pašvaldības 

policijas darbinieki. 

4.2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

5.1.Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada dome. 

5.2. Grozījumi saistošajos noteikumos nemaina iepriekš 

saistošajos noteikumos noteiktās administratīvās 

procedūras. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

6.1.Projekta izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks        P. Balzāns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                     

                                                                                              Noteikumi Nr.11 
     Apstiprināti  Ādažu novada     

domes 2012.gada 24.aprīļa sēdē                              

prot. Nr.6§10.1.) 

 

Ādažu novadā 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2004. gada 21.septembra  

saistošajos noteikumos Nr.4 “Ādažu novada teritorijā esošo kapu 

uzturēšanas un darbības noteikumi” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 2. punktu un 

43.panta trešo daļu. 

 

1.Izdarīt Ādažu novada domes 2004.gada 21.septembra saistošajos noteikumos Nr.4  “Ādažu 

novada teritorijā esošo kapu uzturēšanas un darbības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1.1.Izteikt Noteikumu 10.2.punktu šādā redakcijā:  

„10.2. Amatpersonas, kurām ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma 

protokolus par Noteikumu pārkāpšanu: 

10.2.1. Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors; 

10.2.2. Ādažu pašvaldības policijas pilnvaroti  darbinieki; 

10.2.3. Valsts policijas darbinieki likumā „Par policiju” noteiktajā kārtībā; 

10.2.4. pašvaldības pilnvarotas personas.” 

 

1.2.Izteikt Noteikumu 10.3. punktu šādā redakcijā: 

„10.3. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un administratīvos sodus par šo 

noteikumu neievērošanu uzliek Ādažu novada domes Administratīvā 

komisija.” 

 

2.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Ādažu Vēstis”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks  

P. Balzāns  

 


