
 

 

 

 

 

                             APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes 08.11.2016.   

sēdes lēmumu (protokols Nr.18 § 3)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 8.novembrī            Nr.32/2016 

         

Grozījums 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 un 24.pantu. 

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 „Ādažu 

novada pašvaldības nolikums” grozījumu, papildinot to ar 39.18.apakšpunktu: 

„39.18.  pieņem lēmumus par pašvaldības neapbūvētas zemes īstermiņa (līdz 14 

dienām) nomu”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                               M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ādažu novadā 

Ādažu novada domes 2016.gada 8.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.32/2016 

„Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 19 „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, kas nosaka pašvaldības pārvaldes 

organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā 

arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus. 

1.2. likuma 14. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pašvaldībai pildot savas funkcijas likumā 

noteiktā kārtībā ir tiesības slēgt darījumus, kā arī veikt citus privāttiesiska rakstura darījumus, bet 

likuma 77. panta otrā daļa atļauj pašvaldībai īpašuma daļu, kas nav nepieciešama pašvaldības 

funkciju veikšanai izmantot, lai saimnieciskā kārtā  gūtu ienākumus iedzīvotāju vajadzību 

apmierināšanai.      

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 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 pilnvarot domes izpilddirektoru pieņemt lēmumus 

par pašvaldības neapbūvētas zemes īstermiņa (līdz 14 dienām) nomu.  

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 saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un 

juridiskas personas, kuras vēlas nomāt pašvaldības zemi īstermiņā. 

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 


