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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2019.gada 28.novembrī                        Nr. 13/2019 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada Domes 

sēdes lēmumu (prot. Nr. 15, 17.§) 

 

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija  

saistošajos noteikumos Nr.4/2017  

„Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, 

reģistrācijas, izvešanas un lietošanas kārtību Skrundas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,  

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu, 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr. 384  

“Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu  

apsaimniekošanu un reģistrēšanu”6.punktu 

  

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr. 4/2017 

„Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas 

un lietošanas kārtību Skrundas novadā” šādus grozījumus: 

 

1.1. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā: 

“24. Par šo noteikumu prasību pārkāpšanu personas var tikt sauktas pie administratīvās 

atbildības, piemērojot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz 70 naudas soda 

vienībām, juridiskajām personām – brīdinājumu vai naudas sodu līdz 280 naudas soda 

vienībām”, 

 

1.2. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā: 

“25. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Skrundas novada pašvaldības policija.”, 

  

1.3. Izteikt 26.punktu šādā redakcijā: 

“26. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija. 

Administratīvā soda piemērošana neatbrīvo pārkāpēju no noteikumu pildīšanas.”, 

 

1.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

 

Skrundas novada domes 

priekšsēdētāja         L. Robežniece
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2019   

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.4/2017  

„Par sadzīves notekūdeņu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūves, reģistrācijas, izvešanas un 

lietošanas kārtību Skrundas novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu saskaņošana ar Administratīvās atbildības 

likuma 16.pantu, kas nosaka, ka naudas soda apmēru pašvaldību 

saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās.  

2. Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam saistošajos 

noteikumos piemērotās administratīvās atbildības naudas sodi 

izteikti naudas soda vienībās un saskaņota terminoloģija. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz 

pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas 

administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, 

tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi neparedz jaunas no esošā regulējuma 

atšķirīgas administratīvās procedūras.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi pēc būtības neparedz izmaiņas 

administratīvajā atbildībā par saistošo noteikumu pārkāpumiem, 

tādēļ sabiedrības līdzdalība nav organizēta.   

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    L. Robežniece 


