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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Inčukalnā 

 

2012.gada 19.septembrī              Nr.18/2012 

(protokols Nr. 14.- 51.§.) 

 

Par grozījumiem saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna 

novada pašvaldības nolikums”  
 

       Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

  

 Izdarīt Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 „Inčukalna 

novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 40.punktu sekojošā redakcijā: 

„40. Par komitejas sēžu vietu, laiku un darba kārtību komitejas priekšsēdētājs informē 

deputātus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas sēdes un ne vēlāk kā trīs 

stundas pirms ārkārtas komitejas sēdes. Informāciju par kārtējo komitejas sēdi nosūta 

elektroniski uz deputātu norādīto elektronisko pastu. Par ārkārtas komitejas sēdi 

informē telefoniski.  ”; 

 2. Izteikt noteikumu 47.punktu sekojošā redakcijā: 

„47. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba 

kārtībā tiek iekļauts jebkurš jautājums, kas iesniegts domes priekšsēdētājam ne vēlāk 

kā 15 darba dienas pirms kārtējās domes sēdes. Par citu jautājumu iekļaušanu domes 

darba kārtībā likumā noteiktajā kārtībā lemj dome. Izskatot domes sēdes darba kārtībā 

iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē domi par lēmumu projektu 

izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.”; 

3. Izteikt noteikumu 53.punktu sekojošā redakcijā: 

„53. Domes sēdes darba kārtību, lēmumu projektus, atzinumus par tiem, izziņas 

materiālus, deputātu iesniegumus, priekšlikumus un jautājumus domes deputātiem 

dara pieejamus (domes kancelejā) ne vēlāk kā trīs dienas pirms domes kārtējās sēdes 

un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes. Informāciju par domes kārtējo sēdi 

nosūta elektroniski uz deputātu norādīto elektronisko pastu. Par ārkārtas domes sēdi 

informē telefoniski.”; 

 4. Izteikt noteikumu 92.punktu sekojošā redakcijā: 

„92. Pašvaldības saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc parakstīšanas elektroniski 

un rakstveidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

izvērtēšanai un atzinuma sniegšanai. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas saistošos 

noteikumus publicē vietējā laikrakstā un tie stājās spēkā nākamajā dienā pēc to 

publicēšanas. Pieņemtos saistošos noteikumus izvieto redzamā vietā pašvaldības 

domes ēkā, pilsētas pārvaldes ēkā un publicē pašvaldības interneta mājas lapā.”; 
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5. Izteikt noteikumu  93.punktu sekojošā redakcijā: 

 

„9.3. Pašvaldības nolikums un saistošie noteikumi par pašvaldības budžetu trīs dienu 

laikā no to pieņemšanas elektroniski un rakstveidā jānosūta zināšanai Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

parakstīšanas, ja saistošajos noteikumos nav noteikts cits to spēkā stāšanās laiks. 

Saistošajiem noteikumiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un 

pakalpojumu centros.”  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                              A.Blaus 



 

 

 

 

Saistošo noteikumu nr.18/2012 

Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009 

„Inčukalna novada pašvaldības nolikums””  

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. projekts nepieciešams, lai nodrošinātu pašvaldībai deleģēto 

valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; 
1.2. saistošie noteikumi Nr. 1/2009 „Inčukalna novada 

pašvaldības nolikums” nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, 

lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus 

vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas 

jautājumus. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 23.pantu domes 

darba organizāciju nosaka attiecīgās pašvaldības nolikums; 

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt 

pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes 

uzdevumu izpildi; 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmēs pašvaldības budžetu.  

 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 Saistošo noteikumu projektā piedāvātās izmaiņas neattiecas uz 

administratīvajām procedūrām; 

6. Informācija par 

sabiedrisko apspriešanu, 

saskaņošanu un 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Blaus 

 


