SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā

2019.gada 14.novembrī

Nr.47
Apstiprināti ar:
Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr.17, 43.§)

“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu””
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 5., 6., 9. un 11.punktu, Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.906
“Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes
noteikumi” 4.punktu, Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500
“Vispārīgie būvnoteikumi” 158.2.apakšpunktu
1. Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos noteikumos
Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu” šādus grozījumus:
1.1. aizstāt 3.1. un 4.3.apakšpunktā iekavās vārdu “zāles” ar vārdu “zāliens”;
1.2. izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:
“4.2. ārpus pilsētas un ciemu teritorijām zāliena nopļaušanu periodā no 15.jūlija līdz
15.augustam.”;
1.3. izteikt 25., 26. un 27.punktu šādā redakcijā:
“25. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:
25.1. pašvaldības Būvniecības kontroles nodaļas amatpersonas;
25.2. Siguldas novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
26. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
27. Par noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu
fiziskajām personām līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 280
naudas soda vienībām.”.
2. Šo noteikumu 1.3.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Priekšsēdētājs
Stājušies spēkā 2020.gada 8.janvārī

(paraksts)

U.Mitrevics

Paskaidrojuma raksts
saistošajiem noteikumiem Nr.47
“Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada 21.februāra saistošajos
noteikumos Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu””
Projekta nepieciešamības pamatojums: nepieciešams precizēt Siguldas novada pašvaldības
domes 2019.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Par Siguldas novada teritorijas
kopšanu un būvju uzturēšanu” (turpmāk – saistošie noteikumi):
- 3.1. un 4.3.apakšpunktā vārdu iekavās “zāle” ar noteikumu 2.punkta 2.7.apakšpunktā
lietoto terminu “zāliens”;
- 4.2.apakšpunkta redakciju, lai noteikumu apakšpunkts būtu saprotamāk uztverams, kā
arī atvieglotu prasības piegulošo teritoriju uzturēšanā ārpus pilsētas un ciema
teritorijām;
- V.nodaļu, lai nodrošinātu tās atbilstību Administratīvās atbildības likumam, kas
stāsies spēkā 2020.gada 1.janvārī.
V.nodaļai precizējumi veikti, ņemot vērā Tieslietu ministrijas 2019.gada 24.oktobrī sniegtās
rekomendācijas (vēstule Nr.1-17/3894) saistošo noteikumu grozīšanai atbilstoši
Administratīvās atbildības likumam, to starp:
- Administratīvās atbildības likums vairs neparedz tādu dokumenta veidu kā
administratīvā pārkāpuma protokols. Tā vietā likums paredz vairākus lēmumus, ko
amatpersonas pieņem procesa ietvaros, proti, būtiskākie no tiem ir lēmums par
administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, lēmums par soda piemērošanu, kā arī
lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa izbeigšanu. Līdz ar to saistošajos
noteikumos svītrojamas normas, kas regulē administratīvā pārkāpuma protokola
sastādīšanu;
- normu sankcijās ir jānorāda subjekti, kuriem piemēros sodu;
- saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu sodus piemēro, nevis izsaka vai uzliek;
- normā par saistošo noteikumu spēkā stāšanos norādīt, ka saistošie noteikumi stājas
spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu (nevis 2020. gada 1. janvārī).
Īss projekta satura izklāsts: noteikumu 3.1., 4.3. apakšpunktos aizstāts iekavās vārds
“zāles” ar vārdu “zāliens”. Noteikumu 4.2.apakšpunktā precizēta kārtība zāliena pļaušanai
piegulošajā teritorijā, kura atrodas ārpus pilsētas un ciema teritorijas. Noteikumu V.nodaļā
precizētas normas atbilstoši Administratīvās atbildības likumam (t.sk. likumā ietvertajai
terminoloģijai), izslēdzot normas, kas regulē administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu
un izsakot administratīvās atbildības naudas sodus naudas soda vienībās.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu: saistošo noteikumu
grozījumi nepalielinās pašvaldības izdevumus. Lai nodrošinātu grozīto saistošo noteikumu
izpildi jaunas institūcijas un darba vietas veidot nav nepieciešams.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā: saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
Informācija par administratīvajām procedūrām: noteikumu kontroli nodrošinās Siguldas
novada Pašvaldības policija un Būvniecības kontroles nodaļa.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām: saistošie noteikumi pirms
apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv.
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