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Aknīstes novada domes 2020.gada 22.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.14/2020 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada 

administratīvajā teritorijā”” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020. gada 1. jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības likums, 

kas paredz būtiskas izmaiņas administratīvo sodu sistēmā un 

administratīvo sodu piemērošanas procesā. Tā kā saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likuma 2.pantu pašvaldību saistošie 

noteikumi, kas paredz administratīvo atbildību, ir daļa no 

administratīvās atbildības sistēmas, tad pašvaldībai ir jāveic 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošana ar Administratīvās 

atbildības likumā ietvertajām normām. 

2. Īss projekta satura izklāsts 
Saistošo noteikumu grozījumi nodrošina Saistošo noteikumu 

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, precizējot normas 

par kompetentajām institūcijām, kas veic administratīvā pārkāpuma 

procesu un pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī 

Saistošajos noteikumos piemērojamie naudas sodi izteikti naudas 

soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu netiek prognozēta. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks ievietoti Aknīstes novada pašvaldības 

mājas lapā www.akniste.lv. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, konsultācijas ar 

privātpersonām nav notikušas. 
 

Domes priekšsēdētāja                                             V.Dzene 
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APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2020.gada 22.decembrī (prot. Nr.17, 14.#) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2020 

“Grozījumi Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada 

administratīvajā teritorijā”” 

 

 

Izdarīt Aknīstes novada domes 2011.gada 26.novembra saistošajos noteikumos 

Nr.22 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā 

teritorijā”  šādus grozījumus:  

1. Izteikt saistošo noteikumu 43.punktu šādā redakcijā: 

“43. Par noteikumu minēto prasību pārkāpumiem fiziskās personas var tikt 

administratīvi sodītas līdz 30 naudas soda vienībām, bet juridiskās personas – 

līdz 70 naudas soda vienībām.” 

2. Izteikt saistošo noteikumu 44.punktu šādā redakcijā: 

“44. Noteikumu izpildi kontrolēt un piemērot administratīvos sodus ir 

tiesīgas Aknīstes novada pašvaldības policijas amatpersonas un Aknīstes 

novada domes Administratīvā komisija.“ 

3. Svītrot 44.1.apakšpunktu. 

4. Svītrot 44.2.apakšpunktu. 

5. Svītrot 45.punktu. 

 
 

 

Domes priekšsēdētāja       V.Dzene 
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