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 APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2014.gada 28.oktobra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.25§20)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2014. gada 28.oktobrī         Nr.27 

 

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 20.punktu šādā redakcijā: 

„20.  Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem, darbiniekiem un 

pašvaldības iedzīvotājiem ir izveidojusi šādas patstāvīgas komisijas: 

20.1. Vēlēšanu komisija; 

20.2. Administratīvā komisija; 

20.3. Iepirkumu komisija; 

20.4. Būvju pieņemšanas ekspluatācijā komisija;    

20.5. Civilās aizsardzības komisija; 

20.6. Arhīva ekspertu komisija: 

20.7. Nepilngadīgo lietu komisija.” 

1.2. Izteikt  Nolikuma 39.4.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„39.4. saskaņā ar domes lēmumiem vai domes noteiktā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo 

no darba pašvaldības darbiniekus, paraksta darba līgumus, apstiprina amata 

aprakstus, iesniedz domē apstiprināšanai amatu un mēnešalgu sarakstus;” 

1.3. Izteikt  Nolikuma 39.5.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„39.5. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā 

arī pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļus;” 

1.4. Izteikt  Nolikuma 47.10.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„47.10. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba 

grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā.” 
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1.5. Izteikt  Nolikuma 48.punktu šādā redakcijā: 

„48. Sociālā komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdē jautājumus un sniedz 

atzinumus: 

48.1. par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu;  

48.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; 

48.3. par dzīvojamo telpu izmantošanu; 

48.4. par sociālās jomas nodrošināšanas perspektīviem virzieniem un sociālo 

programmu izstrādi. 

48.5. par sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, veselības aizsardzības 

iestādēm, biedrībām, fondiem un nodibinājumiem, ja tas saistīts ar sociālās 

palīdzības organizēšanu; 

48.6. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem; 

48.7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba 

grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā”. 

1.6. Izteikt Nolikuma 49.punktu šādā redakcijā: 

„49. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes 

sēdē jautājumus un sniedz atzinumus: 

49.1. par izglītības, kultūras un sporta attīstības stratēģijas izstrādi;  

49.2. par izglītības, profesionālās interešu izglītības un interešu izglītības, kultūras 

iestāžu dibināšanu, reorganizāciju un likvidāciju, kā arī izglītības, kultūras un 

sporta iestāžu vadības ikgadējo atskaiti par iestādes darbību; 

49.3. par izglītības, kultūras un sporta iestāžu darbības jautājumiem;   

49.4. par izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām; 

49.5. par kompetences ietvaros sagatavotajiem un īstenojamajiem investīciju 

projektiem; 

49.6. par sadarbību ar valsts, pašvaldības institūcijām, biedrībām, fondiem un 

nodibinājumiem, ja tas saistīts ar izglītību, kultūru un sporta organizēšanu; 

49.7. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, komisiju un darba 

grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos Finanšu komitejā.” 

1.7. Izteikt Nolikuma 51.¹ punktu šādā redakcijā:  

„51.
1 

Lai saņemtu Nolikuma 51.punktā minēto dokumentu atvasinājumus, deputāts 

iesniedz rakstisku pieprasījumu Kancelejai”. 

1.8. Izteikt Nolikuma 127.punktu šādā redakcijā:  

„127. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar domes sēdes protokolu. Ja deputāts nepiekrīt 

ierakstam protokolā, viņam nākamajā kārtējā domes sēdē ir tiesības prasīt ieraksta 

precizēšanu.” 

1.9. Izteikt Nolikuma 136.punktu šādā redakcijā: 

„136. Darbinieks, kurš pieņem mutvārdos izteiktos iesniegumus, sūdzības vai 

priekšlikumus, ja uz tiem nav iespējams sniegt atbildi nekavējoties, noformē tos 

rakstveidā (norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, kā arī kontakttālruņa 

numuru un e-pasta adresi) un ievēro tos pašus reģistrācijas un izskatīšanas 

noteikumus, kādi attiecas uz rakstveida iesniegumiem.” 

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.27 

„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 precizēt atsevišķus 

nolikuma punktus, pamatojoties uz Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 29.09.2014. atzinumu 18-6/8841.  

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 


