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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

 

2019.gada 18.decembra                         Nr.16/2019 

        (protokols Nr.21-5.§.) 

 

 

Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un24.pantu 

 

Izdarīt Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.1/2009 „ Inčukalna novada pašvaldības nolikums” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

šādus grozījumus: 

 

1. grozīt saistošo noteikumu 13.12.punktu, izsakot to jaunā redakcijā: 

“13.12. Inčukalna novada pašvaldības Ētikas komisiju”; 

 

2. papildināt saistošos noteikumus ar 13.13.punktu, izsakot to šādā redakcijā:  

“13.13. Inčukalna novada pašvaldības domes deputātu Ētikas komisiju.” 

 

Domes priekšsēdētājs               A.Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr. 16/2019 

„Grozījumi Inčukalna novada pašvaldības 2009.gada 15.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības nolikums”” 

Paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Projekts nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu normatīvo 

regulējumu attiecībā uz pašvaldībā izveidotajām Ētikas 

komisijām.  

 Ievērojot to, ka Inčukalna novada pašvaldībā darbojas 

divu veidu Ētikas komisijas – Inčukalna novada pašvaldības 

Ētikas komisija un Inčukalna novada pašvaldības domes 

deputātu Ētikas komisija, nepieciešams precizēt attiecīgi 

pašvaldību saistošo noteikumu 13.punktu, saskaņojot Ētikas 

komisiju nosaukumus atbilstoši nolikumos apstiprinātajiem 

nosaukumiem. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Izmaiņas ir paredzētas, lai normatīvi noregulētu to, ka atsevišķu 

pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un 

attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem un novada domes 

darbiniekiem ir izveidojusi Inčukalna novada pašvaldības 

Ētikas komisiju un Inčukalna novada pašvaldības domes 

deputātu Ētikas komisiju. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Pašvaldības budžetu ietekmēs, jo plānots Inčukalna novada 

pašvaldības Ētikas komisijas un Inčukalna novada pašvaldības 

domes deputātu Ētikas komisijas darbu apmaksāt no 

pašvaldības budžeta līdzekļiem ar 2020.gada 1.janvāri. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā; 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projektā piedāvātās izmaiņas neietekmē un 

neizmaina kādas administratīvās procedūras. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādes procesā netika veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 


