
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2018.gada 23.janvāra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.2 § 17)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 23.janvārī              Nr.2/2018 

 

Grozījums 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  

 

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

novada pašvaldības nolikums” un izteikt tā 17., 51. un 125.punktu šādā redakcijā: 

“17. Pašvaldības oficiālais laikraksts ir informatīvais izdevums „Ādažu Vēstis”. 

51.    Ja komiteja nepiekrīt citiem iesniegtajiem dokumentiem, tai jādod pamatots atzinums, 

kā risināms konkrētais jautājums. 

125.  Domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors pieņem Pašvaldības 

administratīvās teritorijas iedzīvotājus, kuri iepriekš ir pieteikušies Valsts un 

pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai personīgi, šādos pieņemšanas 

laikos: 

125.1. Domes priekšsēdētājs – ne retāk kā vienu reizi nedēļā, parasti pirmdienās, vai 

saskaņā ar viņa norādījumiem; 

125.2. Domes priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors – ne retāk kā divas reizes 

nedēļā, parasti pirmdienās no plkst.14:00 līdz 18:00, un ceturtdienās no plkst. 

09.00 līdz 13.00, vai saskaņā ar minēto amatpersonu norādījumiem.” 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks   
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ādažu novadā 
 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.2/2018 

„Grozījums 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, 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 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 tā grozījumus).    

2.2. SN izdošanas mērķi ir: 

2.2.1. precizēt pašvaldības oficiālā laikraksta satusu; 

2.2.2. precizēt domes patstāvīgo komiteju pilnvaras rīcībai gadījumā, ja komitejas atzinums par 

komitejai iesniegtajiem dokumentiem (izņemot domes lēmumu projektus) ir negatīvs; 

2.2.3. precizēt iedzīvotāju pieņemšanas laikus un radīt iespēju noteikt citu laiku apmeklētāju 

pieņemšanai, individuāli vienojoties, domes priekšsēdētājam, viņa vietniekam un 

izpilddirektoram, jo līdzšinējais regulējums ierobežoja minēto amatpersonu citu amata 

pienākumu izpildi.  

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 domes patstāvīgās komitejas, 

domes vadība un iedzīvotāji. 

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 


