
 
 
 
 
 

                                        

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Nr.2/2014 

 
     Ilūkstē 2014.gada 27.martā               

APSTIPRINĀTI 
                                     ar Ilūkstes novada domes  

27.03.2014. lēmumu Nr.96 
(prot. Nr.4, 5.&) 

Precizēti ar Ilūkstes novada domes  
29.05.2014. lēmumu Nr.256  

(prot. Nr. 7, 2.&) 
 

 
Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos 

Nr. 6/2011 „Sabiedrisk ās kārt ības noteikumi Il ūkstes novad ā” 
 

 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punktu 

 
 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.6/2011 
„Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā” šādus grozījumus: 

1.1. Grozīt 3. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 
“3. Saistošie noteikumi nosaka sabiedriskās kārtības normas un atbildību par to neievērošanu 

Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām”.  

1.2. Aizstāt 33. punktā skaitli „50” ar skaitli „350” un skaitli „150” ar skaitli „1400”. 

1.3. Papildināt saistošos noteikumus ar 33.1. punktu un izteikt to šādā redakcijā: 

“33.1  Par īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai nomā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
nesakopšanu, pieļaujot zemes un grāvju aizaugšanu ar nezālēm, krūmiem un kokiem, par sauso 
koku, celmu un sagruvušo ēku nenovākšanu, izsaka brīdinājumu  vai uzliek naudas sodu fiziskām 
personām līdz 350,00 euro, bet juridiskām personām līdz 1400,00 euro.” 
 

1.4. Aizstāt 37. punktā skaitli „50” ar skaitli „350”.  
 
          2. Saistošie noteikumi publicējami informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis” un stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas. 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna  



 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 27.marta  saistošajiem noteikumiem  Nr.2/2014 
 

Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2011. gada 26. maija saistošajos noteikumos Nr.  
6/2011 “Sabiedrisk ās kārt ības noteikumi Il ūkstes novad ā” 

 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija 

 
1. Noteikumu 

nepieciešamības 
pamatojums 

 
 Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā tiek piemēroti 
no 2011.gada 26.maija.  Šajā laikā novadā  ir strauji pieaudzis 
pārkāpumu skaits par nesakoptiem nekustamajiem īpašumiem. 
Grozījumi noteikumos ir nepieciešami, lai uzliktu bargākus sodus 
par īpašumu nesakopšanu.  
 
 

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

Noteikumu 3.punktā tiek precizēts to personu loks, uz kurām 
attiecas šie saistošie noteikumi.  

 Maksimālais naudas sods tiek palielināts fiziskām personām 
līdz 350 eiro, bet juridiskām personām līdz 1400 eiro. Saistošo 
noteikumu 331 punktā pārkāpuma apraksts tiek pielāgots reālai 
situācijai laukos.  

3. Informācija par plānoto 
noteikumu  ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Noteikumu ietekmi uz budžetu ir grūti prognozēt, jo pārkāpumu 
daudzums nav plānota darbība.  

4. Informācija par plānoto 
noteikumu ietekmi uz  
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Stingrāka kontrole par nekustamo īpašumu sakoptību varētu 
mudināt privātpersonas piedāvāt savus pakalpojumus īpašumu 
sakopšanas jomā.   

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumus piemēros pašvaldības policija un administratīvā 
komisija. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                      Stefans Rāzna 

 


