
 

 

 

 

 

                             APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes 27.09.2016.   

sēdes lēmumu (protokols Nr.15 § 33)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2016.gada 27.septembrī            Nr.25/2016 

         

Grozījumi Ādažu novada domes 2013.gada 23.jūlija saistošajos noteikumos Nr.13 

„Ādažu novada pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par 

pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

1.punktu, 24.pantu un Valsts 

pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu 

 

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

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. svītrot 8.3.apakšpunktu; 

1.2. izteikt 51.1punktu šādā redakcijā: 

„51.1  Lai saņemtu Nolikuma 51.punktā minēto dokumentu atvasinājumus, deputāts 

iesniedz rakstisku pieprasījumu Nolikuma 10. un 14.punktā norādītājām iestādēm.”. 

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 27.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.25/2016 

„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 (attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus). 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir – precizēt 

Administrācijas sastāvā esošās struktūrvienības un papildināt 

nolikumu ar redakcionālu precizējumu, kas nosaka 

dokumentu atvasinājumu pieprasīšanas kārtību.  

 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla 

ietekme 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 pašvaldības administrācija un domes deputāti; 

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 veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību, bet precizē iepriekš noteikto kārtību. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. nav attiecināmas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                               M.Sprindžuks 


