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Grozī&umi Ādažu novada domes 25.08.2009. saistoša&os noteikumos
Nr.25 „Ādažu novada pašvaldības nolikums”
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.

Projekta nepieciešamības
pamatojums

2.

Īss projekta satura izklāsts

3.

Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
sabiedrību (mērķgrupām)
un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

4.

5.

6.

Norādāmā informācija
1.1 likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk likums) 24. panta pirmā daļa noteic, ka pašvaldības nolikums (turpmāk Nolikums) ir
saistošie noteikumi, kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības organizācijas jautājumus;
1.2 2010. gada 1. oktobrī ir stājušies spēkā grozījumi likumā, norādot jaunu kārtību saistošo noteikumu izstrādē un dokumentu
publicēšanas termiņos. Rezultātā nepieciešami grozījumi Nolikumā
2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24. panta ceturtās daļas
noteikumiem, kā arī no likuma 21. panta pirmās daļas 1. punktā noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības
Nolikumu, attiecīgi arī apstiprināt nolikuma grozījumus;
2.2. saistošo noteikumu mērķis ir:
2.2.1.
papildināt nolikumu ar jaunu regulējumu par kārtību, kādā notiek konsultācijas ar privātpersonām saistošo
noteikumu izstrādē.
3.1. saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;
3.2. saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās teritorijas un valsts
iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki un amatpersonas;
4.2. saistošo noteikumu tiesiskais regulējums labvēlīgi ietekmēs mērķgrupu, uzlabojot informācijas apriti pašvaldībā un
iedzīvotāju līdzdalību lēmumu pieņemšanā.
5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības dome;
5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamo darbību līdzšinējo
kārtību, bet precizē iepriekš noteikto kārtību.
6.1. saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pēc saistošo noteikumu
projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta izskatīšanas Finanšu un tautsaimniecības komitejas sēdē un publicēšanas
pašvaldības mājas lapā internetā www.adazi.lv, saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu
apkopošanas, izvērtējot lietderības apsvērumus, būtiskākos no tiem, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
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Inga Pērkone,

projektu vadītāja
Jau vairākkārt tika rakstīts, ka 2010. gadā
Ādažu novadā tika uzsākta LEADER veida pasākumu īstenošana Ādažu novada teritorijā.
LEADER programmas tiešais ieviesējs šajā teritorijā ir biedrība „Gaujas Partnerība”, kas, pirmkārt, izstrādā vietējo attīstības stratēģiju (kas ir
vietējā līmeņa plānošanas dokuments, uz ko
balstīties, plānojot LEADER projektus attiecīgajā
novadā) un, otrkārt, izsludina pieteikšanos
atklātajos konkursos Lauku attīstības programmas (t.s. „lauku” ) un Rīcības programmas (t.s.,
„zivju”) ietvaros. Atklātajos konkursos ikviens

interesents (uzņēmējs, biedrība, pašvaldības
iestāde vai atsevišķos gadījumos – arī fiziska
persona) biedrībā var iesniegt projektu pieteikumu kādā no vietējā attīstības stratēģijā minētajām rīcībām.
Kā „lauku”, tā arī „zivju” programmu ietvaros pagājušajā gadā biedrība saņēma 4 projektu iesniegumus.
Atbilstoši LAD atzinumiem ir apstiprināti visi 4 „lauku”
projektu iesniegumi un līdz 2010. gada beigām – divi
„zivju” projektu pieteikumi.
Noslēdzoties biedrībā iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanai, tika secināts, ka Ādažu novada uzņēmumiem un biedrībām vai nu trūkst papildus informācijas par LEADER sniegtajām iespējām, vai arī

piedāvātie projektu finansēšanas un īstenošanas
nosacījumi nav bijuši saistoši. Lai padarītu programmu pievilcīgāku ikvienam potenciālajam projektu
iesniedzējam, biedrība 2010. gada nogalē veica dažas
izmaiņas vietējā attīstības stratēģijā (palielināja katrai rīcībai pieejamo finansējumu, palielināja maksimāli pieejamo attiecināmo izmaksu apjomu vienam
projektam).
Saņemot LAD lēmumu par stratēģijā veikto grozījumu apstiprināšanu, biedrība izsludinās kārtējos konkursus „lauku” un „zivju” projektu iesniegšanai. Plānots,
ka tas notiks martā. Ar plānotajām rīcībām 2011.
gadam var iepazīties Ādažu novada domes mājas lapā
www.adazi.lv, sadaļā „Aktualitātes” / „LEADER”.
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