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“Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13
“STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI””
Izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par pašvaldībām’’
43.panta pirmās daļas 4.punktu
1.

Izdarīt Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13
“Stopiņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus
grozījumus:
1.1. Svītrot no saistošo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma vārdus un skaitli
“14.pantu un”.
1.2.

1.3.

Aizstāt 3.1.1.apakšpunktā:
1.2.1. vārdus un skaitļus “8 līdz 72 EUR” ar vārdiem un skaitļiem “30 līdz 100
EUR”;
1.2.2. vārdus un skaitļus “15 līdz 143 EUR” ar vārdiem un skaitļiem “100 līdz 700
EUR”;
1.2.3. vārdus un skaitļus “72 līdz 143 EUR” ar vārdiem un skaitļiem “75 līdz 350
EUR”;
1.2.4. vārdus un skaitļus “143 līdz 712 EUR” ar vārdiem un skaitļiem “300 līdz
1400 EUR”.
Aizstāt 3.1.2.apakšpunktā:
1.3.1. vārdus un skaitļus “8 līdz 72 EUR” ar vārdiem un skaitļiem “30 līdz 100
EUR”;
1.3.2. vārdus un skaitļus “15 līdz 143 EUR” ar vārdiem un skaitļiem “100 līdz 700
EUR”;
1.3.3. vārdus un skaitļus “72 līdz 143 EUR” ar vārdiem un skaitļiem “75 līdz 350
EUR”;
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1.3.4. vārdus un skaitļus “143 līdz 285 EUR” ar vārdiem un skaitļiem “300 līdz
1400 EUR”.
1.4. Svītrot 3.1.5.apakšpunktā vārdus “ražošanas,”, “sausās lapas,”, “u.c. organiskos
atkritumu”, “pavasarī no 15.aprīļa līdz 15.maijam, rudenī no 15.septembra līdz
15.novembrim,”.
1.5. Papildināt 3.1.5.apakšpunktā aiz vārdiem “nenodarot kaitējumu lieliem kokiem un
apstādījumiem” ar vārdiem “(nedrīkst dedzināt no 01.maija līdz 01.novembrim)”.
1.6. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 3.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“3.1.6. par zemes izmantošanu neatbilstoši Stopiņu novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām 8
līdz 75 EUR, juridiskām personām 15 līdz 300 EUR.
Par tādām pašām darbībām, ja tas izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām 50 līdz 350-EUR, juridiskām
personām 300 līdz 1400 EUR.”
1.7.
1.8.

Svītrot 4.1.apakšpunktu.
Svītrot 4.4.apakšpunktu.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Stopiņu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 5/19
“Grozījumi Stopiņu novada domes 2005.gada 12.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13
“STOPIŅU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI””
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Īss projekta satura Saistošo noteikumu mērķis: precizēt Stopiņu novada domes 2005.gada
izklāsts
12.oktobra
saistošos noteikumus Nr.13 “STOPIŅU NOVADA
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI”.
Atbilstoši likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktam
dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību,
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts
likumos.
2. Projekta
Spēkā esošo saistošo noteikumu nosacījumus ir nepieciešams grozīt, lai
nepieciešamības
aktualizētu piemērojamās administratīvās atbildības apmēru. Saistošo
pamatojums
noteikumu grozījumi izdoti ar mērķi aizsargāt novada iedzīvotāju tiesības
uz sakārtotu un drošu apkārtējo vidi.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav plānotas būtiskas izmaiņas ietekmei uz pašvaldības budžetu.

Nav plānotas būtiskas izmaiņas ietekmei uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.

Nav plānotas izmaiņas administratīvajās procedūrās.

Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma raksta
publicēšanas pašvaldības tīmekļvietnē www.stopini.lv un saņemto
sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas,
izvērtējot lietderības apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos.
Sabiedrības līdzdalības veids – informācijas publicēšana pašvaldības
tīmekļvietnē www.stopini.lv un iesniegto priekšlikumu izvērtēšana.
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