
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2015.gada 24.novembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.20 § 24)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 24.novembrī            Nr. 41/2015 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2013. gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 „Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 1.punktu, 24.pantu un 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija noteikumos Nr.19 „Ādažu  novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus: 

1.1. papildināt Nolikumu ar jaunu 16.4. un 16.5.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„16.4. biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”;  

  16.5. biedrībā „Pierīgas pašvaldību apvienība”;” 

1.2. papildināt Nolikumu ar jaunu 39.15.8.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„39.15.8. lēmumus par pārvietošanos un stāvēšanas laikposmu pa ietvēm 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas apkalpo tirdzniecības 

uzņēmumus;” 

1.3. izslēgt Nolikuma 39.15.6. un 39.15.7.apakšpunktu;  

1.4. papildināt Nolikumu ar jaunu 39.16. un 39.17.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„36.16.   saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus, kā arī veic citus 

domes priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieku uzdotus uzdevumus; 

  36.17. ierosina un izskata disciplinārlietas un pieņem lēmumus par 

disciplinārsodu piemērošanu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

vadītājiem, kā arī Administrācijas darbiniekiem.” 

1.5. izteikt Nolikuma 129.punktu šādā redakcijā: 

„129. Saistošo noteikumu apstiprināšana notiek likumā „Par pašvaldībām” 

noteiktajā kārtībā. Saistošo noteikumu publicēšana notiek saskaņā ar 

domes saistošajiem noteikumiem „Par Ādažu novada domes saistošo 

noteikumu publicēšanas vietu”.     
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2. Saistošie noteikumi  stājās spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks    
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ādažu novadā 
 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.41/2015 

„Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 

„Ādažu novada  pašvaldības nolikums””. 
 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un 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 saistošos noteikumus 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 (arī apstiprināt nolikuma grozījumus);    

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir papildināt nolikumu ar biedrībām, kurās pašvaldība 

ir dalībnieks, precizēt izpilddirektora pilnvaras un saistošo noteikumu publiskošanas nosacījumu. 

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 saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir pašvaldības 

administrācija; 

4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.  

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

 Nav attiecināma. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Nav attiecināma.     

   
 

 

 

Domes priekšsēdētājs  M.Sprindžuks 


