
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2018.gada 24.aprīļa sēdes lēmumu 

(protokols Nr.10 § 36)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 24.aprīlī              Nr.14/2018 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2017. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu  

 

Izdarīt Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu  novada 

pašvaldības nolikums” (turpmāk – Nolikums) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Nolikumu ar jaunu 16.11. apakšpunktu:  

“16.1. Biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija.” 

2. Papildināt Nolikuma ar jaunu 19.11. apakšpunktu: 

“19.11. Kapavietu komisija.” 

3. Izteikt Nolikuma 33. punktu šādā redakcijā: 

„33. Domes priekšsēdētājs, papildus likumā „Par pašvaldībām” noteiktajam: 

33.1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par Domes darbu; 

33.2. pārstāv Domi attiecībās ar biedrībām, nodibinājumiem, organizācijām un 

apvienībām; 

33.3. koordinē deputātu un institūciju savstarpēju sadarbību; 

33.4. Domes vārdā un tās noteiktajā kārtībā paraksta sadarbības, deleģēšanas un 

pilnvarojuma līgumus, nodomu protokolus un līgumus par investīciju piesaisti (t.sk., 

līdzfinansējuma apliecinājumus saistībā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un citu 

ārējo finanšu avotu līdzfinansēto projektu īstenošanu), nekustamā īpašuma 

atsavināšanas līgumus un izlīgumus; 

33.5. rīkojas ar Pašvaldības mantu Domes noteiktā kārtībā un ar finanšu resursiem 

Pašvaldības budžeta ietvaros, atver un slēdz kontus kredītiestādēs; 

33.6. saskaņo izpilddirektora lēmumus par Administrācijas struktūrvienību vadītāju 

un to vietnieku, kā arī institūciju vadītāju vietnieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no 

darba, ja Dome nav noteikusi savādāk; 

33.7. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izdod rīkojumus attiecībā uz amatpersonām 

(izņemot deputātus) un darbiniekiem;  

33.8. izveido darba grupas noteiktu uzdevumu veikšanai; 

33.9. organizē iesniegumu apriti Domē;  
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33.10. vada Civilās aizsardzības komisijas darbu un koordinē normatīvajos aktos 

noteikto Pašvaldības pienākumu izpildi civilās aizsardzības jomā;  

33.11. atbild par Ādažu novada attīstības stratēģisko vadību;  

33.12. atbild par Pašvaldības tēla veidošanu un sabiedrisko attiecību politiku; 

33.13. veic citus pienākumus, kas noteikti likumos, Ministru kabineta noteikumos, 

nolikumā un Domes lēmumos; 

33.14. paraksta koplīgumus ar institūciju darbiniekiem; 

33.15. pārrauga Domes vēlēto amatpersonu darbu, izdod tām saistošus rīkojumus, 

ciktāl tie nav pretrunā ar citos tiesību aktos noteikto; 

33.16. izdod citos tiesību aktos noteiktos saskaņojumus Pašvaldības vārdā, ja to 

izskatīšanai nav noteikta citai institūcijai.” 

4. Izteikt Nolikuma 98. punktu šādā redakcijā:  

“98. Deputāts, paceļot roku, var pieteikties debatēm un piedalīties tajās. Debates var 

pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu.” 

 5.    Svītrot Nolikuma 99. un 142. punktu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks    
 



 3 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ādažu novadā 
 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.14/2018 

„Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.22„Ādažu novada  pašvaldības nolikums””. 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 24.panta pirmajā daļā noteikts, ka pašvaldības 

nolikums (turpmāk – nolikums) ir saistošie noteikumi (SN), kas nosaka pašvaldības pārvaldes 

organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 

2.1. Domes pilnvarojums izstrādāt SN par pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24.panta 

ceturtās daļas noteikumiem, kā arī no 21.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga 

apstiprināt pašvaldības nolikumu (attiecīgi - arī apstiprināt nolikuma grozījumus).    

2.2. SN izdošanas mērķis – papildināt nolikumu ar jaunu komisiju un biedrību, kurā pašvaldība ir 

iestājusies, svītrot no nolikuma normu par debašu ilgumu, pamatojoties uz Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 05.04.2018.vēstuli Nr.1-13/2991, kā arī veikt citus redakcionālus 

labojumus.     

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

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 SN tiesiskais regulējums, ir deputāti un pašvaldības 

administrācija. 

4.2. Netiek prognozēta negatīva ietekme uz sabiedrību.  

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

 Nav attiecināma. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Nav attiecināma.     

   
 

 

 

Domes priekšsēdētājs  M.Sprindžuks 


