
 

 

 

 

 
 

 APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2015.gada 24.februāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.3§27)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 24.februārī         Nr.14/2015 

 

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 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.  papildināt Nolikumu ar jauno 8.11.apakšpunktu šādā redakcijā:  

„8.11. Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists”. 

 

1.2. svītrot Nolikuma 11.3.apakšpunktu; 

1.3. izteikt Nolikuma 117.punktu šādā jaunā redakcijā:  

„117. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā divas minūtes. 

Par ilgāku debašu laiku lemj dome. Debatēs par attiecīgo jautājumu katrs runātājs 

var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.”. 

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.14/2015 

„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 saskaņā ar domes 

2015.gada 27.janvāra lēmumiem Nr.24 un 25., papildināt nolikumu, 

iekļaujot administrācijas sastāvā jaunu amatu - izglītības un jaunatnes 

lietu speciālists un izslēgt no nolikuma revidenta amatu, kā arī 

saskaņot nolikuma 117.punktu ar likuma „Par pašvaldībām” 

37.pantu. 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. saistošiem noteikumiem nav finansiālas ietekmes uz pašvaldības 

budžetu, jo tika likvidēts revidenta amats un izveidota jauna štata 

vienība, kuru atalgojuma apmērs ir vienāds.   

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 

5.1. nav attiecināms.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6. 1. nav attiecināmas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                               M.Sprindžuks 


