
 

 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2013.gada 26.novembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.18§27.13)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013. gada 26.novembrī                Nr. 53 

 

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 24 „Ādažu  

novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības 

noteikumi” 
 

 

   Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 11. punktu 

un trešo daļu         

 

 Izdarīt Ādažu novada domes 2007.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 24 “Ādažu 

novada ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi„  (turpmāk – 

Noteikumi) šādu grozījumu: 

1. Aizstāt Noteikumu 10.1. apakšpunktā skaitļus un apzīmējumu  „50 Ls  – 250 Ls” ar 

skaitļiem un vārdu „70,00 –350,00  euro” un skaitļus un apzīmējumu „250 Ls – 1000 Ls” 

ar  skaitļiem un vārdu „350,00 – 1400,00  euro” . 

 

     2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts  

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem  Nr. 53 

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 24 „Ādažu  novada 

ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un to būvju aizsardzības noteikumi”. 
   

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 15.panta  pirmās 

daļas 1.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 

organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgādi 

un kanalizāciju...) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas 

dzīvojamais fonds;    

 1.2. Euro ieviešanas kārtības likuma 31. panta trešā daļa nosaka, ka  

ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Padome noteikusi 

maiņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo noteikumu 

grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru 

sagatavošanai ir nepieciešams zināt Padomes noteikto maiņas 

kursu. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā 

grozījumus izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 11. punktu trešās 

daļas un Euro ieviešanas kārtības likuma  32. pantu. 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir veikt tehniskus 

grozījumus – soda naudas vienības latos aizstāšanu ar euro.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

 

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz 

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 novada administratīvā teritorijā esošo nekustamo 

īpašumu īpašnieki un to tiesiskie valdītāji.    

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās personas; 

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo 

kārtību.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6. 1. nav attiecināmas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 

 

 

 



 


