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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2013. gada 17. .aprīlī

Nr.9/2013

Grozījumi Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2010
„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu 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 pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un
noformēšanu Inčukalna novadā” šādus grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 41.punktu šādā redakcijā:
„41. Inčukalna pagasta dārzkopības sabiedrībām ielu nosaukumu plāksnītes tiek
izgatavotas ievērojot šādus noteikumus :
41.1.plāksnītes izmēri ir: platums 160 mm, augstums 420 mm;
41.2.plāksnītes fona krāsa ir zaļa, bet nosaukums uz plāksnītes veidots ar baltiem
burtiem.”;
2. Papildināt noteikumus ar 101.punktu šādā redakcijā:
„101. Inčukalna pagasta dārzkopības sabiedrību ēku numerācijas plāksnītes izgatavo
ievērojot šādus noteikumus:
101.1. ēkas numerācijas plāksnītes izmēri ir: platums 220 mm, augstums 320 mm;
101.2. plāksnītes fona krāsa ir zaļa, bet numurs uz plāksnītes veidots ar baltiem
cipariem.”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
"Novada Vēstis".
Domes priekšsēdētājs

A.Blaus

Saistošo noteikumu Nr. 9/2013
Grozījumi Inčukalna novada domes saistošajos noteikumos Nr. 10/2010
„Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu pie nekustamiem īpašumiem izvietošanu un
noformēšanu Inčukalna novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Projekts nepieciešams, lai likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā pašvaldība gādātu par savas administratīvās teritorijas

2. Īss projekta satura
izklāsts

Projektā noteikts kādas ir ielu nosaukumu un nekustamo īpašumu

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmēs.

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

labiekārtošanu
nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plāksnes Inčukalna
pagasta dārzkopības sabiedrībām.

Projekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras.

Konsultācijas ar privātpersonām saistošo noteikumu projekta
izstrādes procesā netika veiktas.

A.Blaus

