APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes
22.12.2020. sēdes lēmumu
(protokols Nr.26 § 24 )

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2020.gada 22.decembrī

Nr.36/2020

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.
Izdarīt Ādažu novada domes 2017. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.22 „Ādažu novada
pašvaldības nolikums” grozījumu un izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
“16. Dome ir dalībnieks šādās biedrībās (nodibinājumos):
16.1. biedrībā „Latvijas Pašvaldību savienība”;
16.2. Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijā;
16.3. biedrībā „Gaujas Partnerība”;
16.4. biedrībā „Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”;
16.5. biedrībā „Pierīgas pašvaldību apvienība”;
16.6. apvienībā ”Sabiedrība ar dvēseli - Latvija”
16.7. biedrībā "Latvijas Džudo federācija";
16.8. biedrībā "Latvijas Orientēšanās federācija";
16.9. biedrībā "Latvijas Volejbola federācija";
16.10. biedrībā “Latvijas Florbola savienība”;
16.11. biedrībā “Latvijas Peldēšanas federācija”;
16.12. biedrībā “Latvijas Vieglatlētikas savienība”;
16.13. biedrībā “Latvijas Sporta cīņas federācija”:
16.14. biedrībā “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija”
Domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novadā
Ādažu novada domes 2020.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.36/2020
„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 (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: precizēt biedrību sarakstu, kurās pašvaldība ir iestājusies.
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 deputāti un darbinieki.
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

