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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Inčukalnā 

 

2014.gada 18.jūnijā                                         Nr.12/2014 

 

Grozījumiem Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 

14/2010  „Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu 

aizsardzību Inčukalna novadā” 

 

Izdoti pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktu 

un 43.panta pirmās daļas 5., 6. un 9.punktu 
 

 

1. Izdarīt Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 

14/2010 „Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu 

aizsardzību Inčukalna novadā” šādu grozījumu: 

Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

„4.1. nekustamā īpašuma, kas atrodas Vangažu pilsētā, Inčukalna, Gaujas, Krustiņu, Griķu, 

Meža miers, Egļupes un Kļavu ciemā, teritorijā - teritorijas sakopšanu, zālienu nopļaušanu 

(zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm) un zālāja nopļaušanu (ne retāk kā vienu reizi gadā un 

nevēlāk kā līdz 1.oktobrim), zāles savākšanu, apstādījumu uzturēšanu un aizsardzību, ūdens 

tilpņu tīrīšanu, nepieļaujot būvgružu un atkritumu uzkrāšanos;”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā 

„Novada Vēstis”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  A.Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr.12/2014 

„Grozījumi Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos Nr. 

14/2010  „Par teritorijas labiekārtošanu un kopšanu, būvju uzturēšanu un apstādījumu 

aizsardzību Inčukalna novadā” 

paskaidrojuma raksts 

 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas 

 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 
Likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5., 6.un 

9.punkts paredz, ka dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus 

par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, par sanitārās 

tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā 

esošās teritorijas kopšanu, kā arī novada teritorijas 

labiekārtošanu, zaļumstādījumu uzturēšanu un aizsardzību 
 

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – noteikt kārtību, 

kāda jāievēro Inčukalna novadā, paredzot administratīvo 

atbildību par šīs kārtības neievērošanu.  

2.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām 

personām, kuras dzīvo, uzturas vai darbojas Inčukalna novada 

administratīvajā.  
3. Informācija par plānotā 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu projekta īstenošanā finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 
5.1.Administratīvā pārkāpuma protokolus pilnvarotas 

sastādīt Valsts policijas amatpersonas, Pašvaldības policijas 

amatpersonas, kā arī citas pašvaldības pilnvarotas 

amatpersonas.  

5.2. Izskatīt ierosinātās administratīvo pārkāpumu lietas par 

šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, izņemot lietas par 

bērnu izdarītajiem pārkāpumiem, un piemērot sodu ir tiesīgs 

pašvaldības policijas priekšnieks un viņa vietnieks, kā arī 

nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki un Inčukalna novada 

Administratīvo pārkāpumu komisija.  

Lietvedība tiek veikta un administratīvais sods tiek uzlikts 

LAPK noteiktajā procesuālajā kārtībā, ievērojot šajā kodeksā 

noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus. 
6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Nav attiecināms 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

 

 

 


