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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23/2010 

 

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2010 

„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu 

plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem 

īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Inčukalna novadā” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 43.panta pirmās daļas 5.punktu 

 

 

 Izdarīt Inčukalna novada domes 2010.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.10/2010 „Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu 

plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem īpašumiem 

izvietošanu un noformēšanu Inčukalna novadā” šādus grozījumus: 

 

1. izteikt noteikumu nosaukumu sekojošā redakcijā:  

„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, 

dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un noformēšanu 

Inčukalna novadā”; 

2. izteikt noteikumu 1.punktu sekojošā redakcijā: 

„1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Inčukalna novada 

administratīvajā teritorijā (turpmāk - Inčukalna novads) noformējamas un 

izvietojamas ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, vienģimeņu, divģimeņu mājas, 

rindu mājas, daudzdzīvokļu dzīvojamie nami, dārza mājas (turpmāk – ēkas) numuru 

vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes pie nekustamiem īpašumiem.”; 

 3. svītrot noteikumu 5.nodaļu. 

  

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. Blaus 
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Saistošo noteikumu 23/2010 

„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2010 

„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu 

plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie nekustamiem 

īpašumiem izvietošanu un noformēšanu Inčukalna novadā”” 

paskaidrojuma raksts 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. projekts nepieciešams, lai ievērotu Ministru kabineta 2010.gada 

27.aprīļa noteikumus Nr.405 „Latvijas valsts karoga likuma 

piemērošanas noteikumi”; 

1.2. saistošie noteikumi nosaka kā tiek izvietoti un noformēti ielu un 

nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu 

plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu un karoga turētāju pie 

nekustamiem īpašumiem; 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

2.1. saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 

2.punktu, pašvaldībām ir jāgādā par savas administratīvās 

teritorijas labiekārtošanu un 43.panta pirmās daļas 5.pnuktu, 

dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus par namu un to 

teritoriju un būvju uzturēšanu; 

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 

3.1. pašvaldības budžetu neietekmē; 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1.  projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā;  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta 

izstrādes procesā netika veiktas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.Blaus 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


