
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2018.gada 26.jūnija sēdes lēmumu 

(protokols Nr.15 § 26)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 26.jūnijā              Nr.19/2018 

 

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. Svītrot Nolikuma 36.1. un 33.6. apakšpunktu;  

2. Papildināt Nolikumu ar jaunu 39.6. apakšpunktu: 

       “39.6. lēmumus par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz 

pašvaldības autoceļiem un ielām.” 

3. Aizstāt Nolikuma 94. punktā vārdu “vietnieki” ar vārdu “vietnieks”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ādažu novadā 
 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.19/2018 

„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 – svītrot normu par domes priekšsēdētāja vietnieka tiesībām izsniegt 

licences pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem, ņemot vērā grozījumus 

Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmā daļā, kas paredz, ka pasažieru komercpārvadājumus ar 

taksometru drīkst veikt, ja pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci) pasažieru 

komercpārvadājumiem ar taksometru, ko izsniedz republikas pilsētu pašvaldības un plānošanas 

reģioni, kā arī normu par domes priekšsēdētāja tiesībām saskaņot ar izpilddirektoru lēmumus par 

Administrācijas struktūrvienību vadītāju, to vietnieku, kā arī institūciju vadītāju vietnieku  

pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 21.05.2018. vēstuli Nr. 1-18/4474, papildināt Nolikumu ar izpilddirektora kompetenci 

– pieņemt lēmumus par satiksmes aizliegumiem vai ierobežojumiem attiecībā uz pašvaldības 

autoceļiem un ielām, pamatojoties  uz Ministru kabineta 2016.gada 19.janvāra noteikumu Nr.42 

“Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 3.punktu.    

     

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 amatpersonas.  

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 


