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                                                      SAISTOŠIE NOTEIKUMI       

  Ilūkstē 
2020.gada 30.decembrī 

Nr. 11/2020 

 
APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  
30.12.2020. lēmumu Nr.344 

(protokols Nr.19, 8.§) 
  

 

Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 31.marta  saistošajos noteikumos 
Nr.4/2011 “Par kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības 

administratīvās teritorijas ūdeņi” 

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 3.punktu, 21.panta pirmās daļas 

3.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,  43.panta 
trešo daļu, Administratīvās atbildības likuma 2.panta 

trešo un ceturto daļu 

 

Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.4/2011 “Par 
kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās 
teritorijas ūdeņi” šādus grozījumus: 

1. Papildināt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu ar teikumu “Administratīvās 
atbildības likuma 2.panta trešo un ceturto daļu”. 

2. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:  

”11. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
šādu publisko personu iestāžu amatpersonas: 

11.1. Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektors; 

11.2. Ilūkstes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks; 

11.3. Ilūkstes novada pašvaldības pagastu un pilsētas pārvaldnieki; 

11.4. Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu vadītāji; 
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11.5. Ilūkstes novada domes administratīvās komisijas; 

11.6. Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes; 

11.7. Ilūkstes novada pašvaldības policijas; 

11.8. Valsts policijas”. 

3. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:  

“12. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ilūkstes novada domes administratīvā komisija.” 

4. Aizstāt 14.punktā vārdus “Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu” ar vārdiem ”attiecīgo 
nozari regulējošiem likumiem”. 

5. Aizstāt 14.punkta 14.1., 14.2. un 14.3 apakšpunktos skaitli un vārdu “70 euro” ar skaitli un 
vārdiem “14 naudas soda vienībām. ” 

 

Domes priekšsēdētājs                                                              Stefans Rāzna 
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Ilūkstes novada pašvaldības 30.12.2020. saistošo noteikumu Nr.11/2020 "Grozījumi 
Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 31.marta  saistošajos noteikumos Nr.4/2011 “Par 

kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada pašvaldības administratīvās 
teritorijas ūdeņi” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

        Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir noteikt atbildību par 
pašvaldības 2011.gada 31.marta  saistošo noteikumu Nr.4/2011 “Par 
kārtību, kādā izmantojami un apsaimniekojami Ilūkstes novada 
pašvaldības administratīvās teritorijas ūdeņi” neievērošanu un 
amatpersonu kompetences robežas, ievērojot Administratīvās 
atbildības likuma prasības. 

2. Īss projekta satura izklāsts           Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumā noteikto naudas 
sods ir noteikta naudas summa, kas administratīvi sodītajai personai 
jāmaksā par izdarītu administratīvo pārkāpumu. Naudas soda apmēru 
pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās. 
Viena naudas soda vienība ir pieci euro. Nolēmumā par sodu norāda 
piemērotās naudas soda vienības un naudas soda summu euro. Lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības 
likuma 16.panta pirmajai daļai, piemērojamie sodi ir izteikti naudas 
soda vienībās. Ar saistošajiem noteikumiem netiek palielināts vai 
samazināts esošo naudas sodu apmērs.  
       Tā kā Administratīvās atbildības likums vairs neparedz sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolu, tad saistošajos noteikumos 
nosaka amatpersonas, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai, kā arī nosaka šo 
amatpersonu pieņemto lēmumu pārsūdzēšanas kārtību. Turklāt ar 
saistošajiem noteikumiem tiek veikti redakcionāli precizējumi 
atbilstoši Administratīvās atbildības likumam.   

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav ietekmes. 

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

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu 
pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Ilūkstes novada pašvaldības un valsts policijas amatpersonas. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ilūkstes novada domes 
Administratīvā komisija. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Nav veiktas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                              Stefans Rāzna 
 

 


