
 

 

LATVIJAS  REPUBLIKA    

INČUKALNA  NOVADA  DOME 
Reģ.Nr.90000068337, Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads,   LV-2141 

Tālr.67977310, fax.65507887, mob.t. 26181294, e-pasts: dome@incukalns.lv  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Inčukalnā 

 

2020.gada 15.aprīlī                                                                         Nr.3/2020 

       (protokols Nr.6-22.§.) 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2015  „Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā” 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.panta trešo daļu, Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 3.punktu, 39.panta pirmo daļu 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos noteikumos 

Nr. 2/2015 „Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā” (turpmāk – 

noteikumi) šādus grozījumus: 

1. izteikt noteikumu 69.punktu šādā redakcijā: 

“69. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem fiziskām un juridiskām personām var 

piemērot administratīvo sodu.” 

2. izteikt noteikumu 70.punktu šādā redakcijā: 

“70. Piemērotais administratīvais sods šo saistošo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no 

pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu 

atlīdzināšanas.” 

3. Izteikt noteikumu 71.punktu šādā redakcijā:  

“71. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu, kā arī kompetence veikt 

administratīvā pārkāpuma procesu, kā arī administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanu 

ir noteikta Atkritumu apsaimniekošanas likumā”. 

4.Izslēgt noteikumu 72.punktu. 

5.Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības 

likumu.  

 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr.______ 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2015.gada 18.februāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2/2015  „Par atkritumu apsaimniekošanu Inčukalna novadā” 

 paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz Administratīvās atbildības likuma spēkā 

stāšanos 2020.gada 1.jūlijā nepieciešams nodrošināt saistošo 

noteikumu saskaņošanu, lai tie nebūtu pretrunā ar 

Administratīvās atbildības likuma normām. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

Pašvaldībai jānodrošina saistošo noteikumu regulējuma 

saskaņošana ar Administratīvās atbildības likumā ietvertajām 

normām. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms. 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties 

saistošo noteikumu piemērošanā, ir pašvaldības policija, kas ir 

tiesīga kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 
Nav notikušas. 

 

 



Domes priekšsēdētājs       A.Nalivaiko 

  



 


