
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 

26.05.2015. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.10 § 21)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 26.maijā                       Nr.28/2015 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 

„Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 

2.punktu un likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 

panta piekto daļu. 

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.21/2015 „Saistošie 

noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 

zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:  

      „Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2.punktu un 

likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 27.2 panta piekto daļu.” 

1.2. aizstāt Noteikumu pirmās nodaļas nosaukumā vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautājumi”. 

1.3. svītrot Noteikumu 14.punktu;  

1.4. izteikt Noteikumu 15.punktu šādā redakcijā: 

 „15. Iesniegumu papīra formā iesniedz pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā 

(Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164), atbilstoši Ministru kabineta 

2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un 

noformēšanas kārtība” noteiktajām prasībām. Ja iesniegumu iesniedz personīgi, par 

tā iesniegšanas laiku uzskatāms pašvaldībā reģistrētais datums un laiks. Ja 

iesniegumu nosūta pa pastu, par tā iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā 

norādīto nosūtīšanas datumu.” 

1.5. svītrot Noteikumu 16., 17., 18., un 19.punktu; 

1.6. izteikt Noteikumu 24.punktu šādā redakcijā: 



     „24. Līdzfinansējuma apmēru, izņemot noteikumu 23.5.apakšpunktā noteikto 

apmēru, palielina par 10 %, ja Iesniedzējs ir divu vai vairāku māju dzīvokļu 

īpašnieku kopības.” 

1.7. svītrot Noteikumu 27.4.apakšpunktu; 

1.8. izteikt Noteikumu 34.punktu šādā redakcijā: 

      „34. Komisijas lēmumu nosūta Iesniedzēja pilnvarotajai personai vai Iesniedzējam, 

Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā. Papildus tam, mājaslapā www.adazi.lv tiek 

publicēta informācija, norādot Iesniedzēju un pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma 

apjomu.” 

1.9. svītrot Noteikumu 42.punktu. 

2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

   

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks

http://www.adazi.lv/


Paskaidrojuma raksts 

saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 „Par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu 

dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 „Par pašvaldības 

līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto   

zemesgabalu labiekārtošanai” (turpmāk – Noteikumi ) tiek izdarīti 

pamatojoties uz Vides   aizsardzības un reģionālās ministrijas 

 (VARAM)  09.05.2015. vēstuli Nr.18-6/3789.  

1.2. Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts 

nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par savas 

administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. 

1.3. Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² piektā 

daļa nosaka, ka kārtību, kādā tiek sniegts šā panta otrā daļā minētā 

palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldības saistošajos 

noteikumos .   

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Noteikumu grozījumi paredz precizēt Noteikumus, atbilstoši 

VARAM atzinumam. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

Tiešās ietekmes nav.  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu grozījumu tiesiskais 

regulējums, ir novada administratīvās teritorijā esošo daudzdzīvokļu 

māju  īpašnieki un to tiesiskie valdītāji.  

 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Noteikumu grozījumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību. 

5.2. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties Noteikumu 

grozījumu piemērošanā ir Ādažu novada dome. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 6.1. Noteikumu grozījumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.  

 

 
Domes priekšsēdētājs                            M.Sprindžuks 
 


