
 

 

 

 

 

 APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2014.gada 25.novembra sēdes 

lēmumu (protokols Nr.27 §16)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 25.novembrī         Nr.28 

 

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 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.  Izteikt Nolikuma 5.punktu šādā redakcijā: 

„5. Komiteju locekļu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no deputātu kopskaita, izņemot 

Finanšu komiteju, ko vada domes priekšsēdētājs.” 

1.2. Papildināt Nolikumu ar jauniem 20.8. un 20.9. apakšpunktiem šādā redakcijā:  

„20.8. Ētikas komisija; 

  20.9. Medību koordinācijas komisija; 

  20.10. Lauksaimniecības zemes darījumu komisija.” 

1.3. Izteikt Nolikuma 45.punktu šādā redakcijā: 

„Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai 

Finanšu komitejai.” 

1.4. Papildināt Nolikumu ar jaunu 106.
1 

punktu šādā redakcijā:  

„106.
1 

Domes priekšsēdētājs un izpilddirektors domes sēžu sākumā sniedz īsu, līdz 10 

(desmit) minūtēm, pārskatu par administrācijas veikto darbu un par pieņemto domes 

lēmumu izpildes gaitu periodā pēc iepriekšējās domes sēdes. Pēc pārskata uzklausīšanas 

deputāti var uzdot īsi un konkrēti formulētus jautājumus un saņemt atbildes.” 

       1.5. Izteikt Nolikuma 112.punktu šādā redakcijā: 



 2 

„112.
 
Ja kāds no domes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā 

termiņā, domes priekšsēdētājs vai tā vietnieki, vai izpilddirektors sniedz informāciju, 

norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts.” 

2. 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.28 

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

„Ādažu novada  pašvaldības nolikums””. 

   

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 (arī apstiprināt nolikuma 

grozījumus).    

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir papildināt nolikumu, 

iekļaujot tajā divas jaunizveidotās komisijas, un punktu, kas nosaka 

iekļaut domes sēdes kārtībā administrācijas atskaiti par paveiktiem 

darbiem, kā arī precizēt citus punktus. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. 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 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 veicamo darbību līdzšinējo kārtību.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6. 1. nav attiecināmas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                               M.Sprindžuks 


