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A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2014.gada 25.februaāra sēdē lēmumu 

(protokols Nr.3§15)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2014. gada 25.februaārī         Nr.5 

 

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 likuma “Valsts 

pārvaldes iekārtas likums” 28.pantu 

 

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

pašvaldības nolikums” (turpmāk - Nolikums) šādus grozījumus: 

 

   1.1.  Izteikt Nolikuma 8.6. un 8.7. apakšpunktus šādā redakcijā:  

„8.6. Attīstības un investīciju daļa” 

„8.7. Saimniecības un infrastruktūras daļa; 

 

1.2 Papildināt Nolikuma 8.punktu ar jaunu 8.10. apakšpunktu šādā redakcijā: 

 „8.10. Sporta daļa;” 

  

  1.3. Izteikt  Nolikuma 11. punktu šādā redakcijā; 

„11.Domes padotībā, atbilstoši tās apstiprinātiem reglamentiem ir šāda struktūrvienība, 

nodaļa un amatpersona:  

               11.1. Sabiedrisko attiecību daļa; 

            11.2. Dzimtsarakstu nodaļa;  

  11.3. Revidents.”          

 

  1.4. Papildināt Nolikumu ar jaunu 79.¹ punktu šādā redakcijā: 

 „79.¹ Būvvaldei ir deleģētas tiesības izdot administratīvos aktus:  

          79.¹1. jautājumos par adrešu piešķiršanu;  

          79.¹2. jautājumos par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu.”      

  

2. Noteikumi  stājās spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         N. Zviedris   
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ādažu novadā 
 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem  Nr. 5 

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

 „Ādažu novada pašvaldības nolikumu” 

   

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

   1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24. panta 

pirmā daļa noteic, 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 likuma 21.panta pirmās daļas 

1.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības 

nolikumu (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus).    

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis – veikt 

precizējumus domes struktūrvienību nosaukumos un  

amatpersonu kompetencē un pilnvarot Ādažu novada 

Būvvaldi izdot administratīvos aktos atsevišķās jomās.      

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

 

3.1. saistošo noteikumu 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 saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un 

valsts iedzīvotāji, pašvaldības administrācija; 

4.2. netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo 

noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās 

amatpersonas; 

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību, bet precizē iepriekš noteikto kārtību; 
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6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6. 1. nav attiecināmas. 

 

 

 


