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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20 /2010
„Grozījumi 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.
Svītrot noteikumu 31.9.punktu;
2.
Papildināt noteikumu 32.punktu ar 32.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
„32.7. par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.”

Domes priekšsēdētājs

A. Blaus

Saistošo noteikumu Nr. 20/2010
„Par grozījumiem Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 1/2009
„Inčukalna novada pašvaldības nolikums””
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

Norādāmā informācija
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;
1.3. saistošo noteikumu Nr. 1/2009 „Inčukalna novada pašvaldības
nolikums” 31.9. punkts nosaka, ka Attīstības un
lauksaimniecības jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai
domes sēdē jautājumu par deklarēto dzīvesvietu anulēšanu. Tā kā
šis jautājums ir saistīts ar dzīvojamo telpu izmantošanu, tad tā
izskatīšana attiecas uz Komunālo jautājumu komitejas
kompetenci.
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

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

Domes priekšsēdētājs

5.1. Lai veiktu saistošajos noteikumos paredzēto darbību,
privātpersonai jāgriežas Inčukalna novada domē ar lūgumu veikt
personas deklarētās dzīvesvietas anulēšanu;
5.2. Jautājumu skata Komunālo jautājumu komiteja, kura sagatavo
lēmuma projektu par anulēšanu vai neanulēšanu, un virza
jautājumu skatīšanai domes sēdē;
5.3. saistošo noteikumu projektā piedāvātais regulējums līdzšinējo
kārtību attiecībā uz privātpersonām nemaina;
6.1. konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
izstrādes procesā netika veiktas.

A.Blaus

