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                                                     SAISTOŠIE NOTEIKUMI        

Inčukalnā 

 

2017.gada 20.decembrī                                                                                Nr.11/2017 

                                                                                                      (protokols Nr. 11-1.§.) 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 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 domes 2009.gada 15.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2009 

„Inčukalna novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.1. finanšu komiteju, kurā ir 9 locekļi: 

4.1.1. domes priekšsēdētājs; 

4.1.2. Izglītības, kultūras, sporta, sabiedriskās kārtības, sociālo un veselības jautājumu 

komitejas priekšsēdētājs; 

4.1.3. Komunālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs; 

4.1.4. Attīstības, rūpniecības un lauksaimniecības jautājumu komitejas priekšsēdētājs; 

4.1.5. deputāti 5”; 

2. izteikt 7.3.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.3.Dzimtsarakstu nodaļa;”; 

3. papildināt ar 7.17.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„7.17. Sabiedrisko attiecību daļa.”; 

4. svītrot 11.6.apakšpunktu; 

5. izteikt 13.punktu šādā redakcijā: 

„13. Atsevišķu pašvaldības funkciju pildīšanai dome no deputātiem un attiecīgās pašvaldības 

iedzīvotājiem un novada domes darbiniekiem ir izveidojusi: 

13.1. Administratīvo pārkāpumu komisiju; 

13.2. Privatizācijas komisiju; 

13.3. Vēlēšanu komisiju; 

13.4. Iepirkuma komisiju; 

13.5. Politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieka iesniegumu 

izskatīšanas komisiju; 

13.6. Civilās aizsardzības komisiju; 

13.7. Izsoles komisiju; 

13.8. Koku ciršanas komisiju; 

13.9. Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzības komisiju; 

13.10. Medību koordinācijas komisiju; 

13.11. Uzņemšanas komisiju pirmsskolas izglītības iestādēs; 

http://priede.bf.lu.lv/scripts/atteli/albums.cgi?d=karogi&f=7&s=mazie&k=pilsetas/


13.12. Ētikas komisiju.”. 

6. izteikt 20.14.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„20.14. organizē un veic Publiskas mantas atsavināšanas likuma un Publisko iepirkumu 

likuma izpildi;”; 

7. izteikt 23.punktu šādā redakcijā: 

„23. Vadītāja atvaļinājuma vai viņa ilgstošas prombūtnes laikā, vadītāja amata pienākumus 

pilda ar domes izpilddirektora rīkojumu norīkots pārvaldes vadītāja pienākuma izpildītājs.”; 

8. izteikt 112.punktu šādā redakcijā; 

„112. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu 

izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības 

domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā 

apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko: 

112.1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu; 

112.2. par pašvaldības attīstības programmām un teritorijas plānojumiem; 

112.3. ja tiek celta sabiedriski nozīmīga būve; 

112.4. ja būvniecība būtiski ietekmē vides stāvokli, iedzīvotāju sadzīves apstākļus vai 

nekustamā īpašuma vērtību; 

112.5. ja apbūve paredzēta publiskā lietošanā esošā teritorijā; 

112.6. citiem normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.”; 

9. izteikt 113.punktu šādā redakcijā: 

„113. Pašvaldības dome var pieņemt lēmumu rīkot publisko apspriešanu par citiem 

jautājumiem, kas nav minēti šā nolikuma 112.punktā, izņemot jautājumus, kas: 

113.1. saistīti ar amatpersonu iecelšanas vai atcelšanas un citiem personāla jautājumiem; 

113.2. attiecas uz konkrētu fizisku vai juridisku personu; 

113.3. saistīti ar valsts pārvalde funkciju īstenošanu; 

113.4. budžetu un nodokļu maksājumu atbrīvojumiem; 

113.5. ir citu publisko institūciju kompetencē.”; 

10. izteikt 122.punktu šādā redakcijā: 

„122. Domes izdotos administratīvos aktus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā 

Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.Nalivaiko 

  



Saistošo noteikumu Nr. 11/2017 

„Grozījumi Inčukalna novada domes 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 pašvaldībai deleģēto 

valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi 

  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Veiktās izmaiņas nodrošinās sekmīgāku pašvaldības darba 

organizāciju 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmēs.  

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 neattiecas uz 

administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādes procesā netika veiktas. 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 

 
 

 


