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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
2020.gada 22.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.18 § 23)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2020.gada 22.septembrī

Nr.27/2020

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) grozījumus:
1. Izteikt Nolikuma 13. punktu jaunā redakcijā:
“13. Domes pārraudzībā ir šādas iestādes:
13.1. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde;
13.2. Ādažu novada vēlēšanu komisija, kas kā pašvaldības iestāde darbojas atbilstoši
likumam “Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu
komisiju likums”.
2. Izteikt Nolikuma 19. punktu jaunā redakcijā:
“19. Atsevišķu Pašvaldības funkciju pildīšanai Dome izveido šādas patstāvīgas
komisijas, kas rīkojas saskaņā ar Domes apstiprinātiem nolikumiem:
19.1. Administratīvā komisija, kas kā pašvaldības iestāde darbojas atbilstoši
likumam “Administratīvās atbildības likums”;
19.2. Iepirkumu komisija;
19.3. Projektu uzraudzības komisija;
19.4. Arhīva ekspertu komisija;
19.5. Starpinstitucionāla nepilngadīgo lietu komisija;
19.6. Ētikas komisija;
19.7. Medību koordinācijas komisija;
19.8. Lauksaimniecības zemes darījumu komisija;
19.9. Administratīvo aktu strīdu komisija;
19.10. Kapavietu komisija;
19.11. Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisija;
19.12. Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija;
19.13. Pašvaldības līdzfinansējuma vērtēšanas komisija.”

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27/2020
„Grozījumi Ādažu novada domes 2017.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos
Nr.22„Ādažu novada pašvaldības nolikums””
PASKAIDROJUMA RAKSTA
SADAĻAS

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 – grozīt Administratīvās komisijas statusu, ņemot
vērā, ka 2020.gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums,
kura 115. pants nosaka, ka Administratīvā komisija ir publiskas personas
iestāde.

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
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APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
22.09.2020. sēdes lēmumu
(protokols Nr.18 § 24)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2020.gada 22.septembrī

Nr.28/2020

Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra saistošajos
noteikumos Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 10.punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma 8.panta trešo un ceturto daļu, Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa noteikumu Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”
13.punktu, 2011.gada 21.jūnija noteikumu Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas
kārtība” 3.punktu un 2012.gada 2.oktobra noteikumu Nr.678 „Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības" 16.punktu.
Izdarīt grozījumu Ādažu novada domes 2017. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr.52/2017
“Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā” un izteikt to IV. sadaļu šādā redakcijā:

“IV. Atbildība par Noteikumu pārkāpumiem
13. Par Noteikumu 9. punktā noteikto prasību neievērošanu, izņemot 9.3., 9.6. un
9.7.apakšpunktu, vainīgai personai piemēro normatīvajos aktos noteikto sodu.
14. Par Noteikumu 9.3., 9.6. un 9.7. apakšpunktā noteikto prasību pārkāpšanu fiziskām
personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz simt naudas sodu vienībām, bet
juridiskām personām - no divdesmit divām līdz trīs simti naudas sodu vienībām.
15. Ādažu pašvaldības policija veic Noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvā
pārkāpuma procesu par pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai.
16. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ādažu novada domes Administratīvā komisija.”

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ādažu novada domes 2020.gada 22.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.28/2020
“Grozījums Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra saistošajos noteikumos
Nr.52/2017 “Par suņu un kaķu turēšanu Ādažu novadā””
PASKAIDROJUMA RAKSTA
SADAĻAS

NORĀDĀMĀ INFORMĀCIJA

1.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

2020. gada 1. jūlijā spēku zaudēja Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodekss, kas paredzēja sodus par mājdzīvnieku labturības turēšanas
noteikumu pārkāpumiem, un tā vietā stājās Administratīvās atbildības
likums. Ar 2020. gada 1. jūliju sodi par pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzības
jomā paredzēti Dzīvnieku aizsardzības likumā (turpmāk – likums). Izvērtējot
likumā paredzētos pārkāpumus ir konstatējams, ka tajos nav paredzēti
sodi par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, kas norādīti
Noteikumos.

2.

Īss projekta satura izklāsts

Grozījumi nosaka administratīvos sodus par Noteikumu pārkāpumiem un
precizē normas attiecībā uz administratīvo atbildības lietas ierosināšanu un
izskatīšanu.

3.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.

4.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir
personas, kuras Ādažu novada teritorijā tur suņus un kaķus.

5.

Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu izpildi nodrošinās Ādažu pašvaldības policija un domes
Administratīvā komisija.

6.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

Domes priekšsēdētājs M.Sprindžuks
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