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Ozolnieku novada domes saistošie noteikumi Nr.13/2020

APSTIPRINĀTI
ar Ozolnieku novada domes

2020.gada 23.jūlija lēmumu Nr.19 (prot. Nr.14)
PRECIZĒTI

ar Ozolnieku novada domes
2020.gada 24.septembra  lēmumu Nr.8 (prot. Nr.17)

Grozījumi
Ozolnieku novada domes 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7/2018

„Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu

Izdarīt Ozolnieku novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7/2018
„Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana” šādus grozījumus: 

1. Svītrot 4.1.punktā vārdus “publiski pieejamās teritorijās, t.sk. daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām funkcionāli piesaistītajos zemes gabalos”.

2. Izteikt 5.punktu sekojošā redakcijā:
 “5.  Noteikumu 3.punktā minētās personas ciema teritorijā esošam īpašumam nodrošina
Piegulošās teritorijas kopšanu, tai skaitā regulāru zālienu pļaušanu (zāles garums nedrīkst
pārsniegt  10 cm),  tikai  tad,   ja  Piegulošā teritorija  ir  apgrūtināta  ar  apstādījumiem un
citiem apgrūtinājumiem, kas kavē tās kopšanu.” 

3. Izteikt 10.punktu sekojošā redakcijā:
 “10.  Noteikumu  izpildi  atbilstoši  savai  kompetencei  kontrolē   un   administratīvā
pārkāpuma  procesu  līdz  administratīvā  pārkāpuma  lietas  izskatīšanai  veic  Ozolnieku
novada pašvaldības policijas un būvvaldes amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu lietas
par noteikumu pārkāpšanu  izskata Ozolnieku novada Administratīvā komisija” 

4. Izteikt 11.punktu sekojošā redakcijā:
 “11. Par šo noteikumu prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu
fiziskajām personām  no 2 soda vienībām (10  euro) līdz 70 soda vienībām (350  euro),
juridiskajām personām no 2 soda vienībām (10 euro) līdz 280 soda vienībām (1400 euro).”

5. Svītrot 12.punktu.
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Ozolnieku novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.13/2020
 „Grozījumi 

Ozolnieku novada domes 2019.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.7/2018
„Ozolnieku novada teritorijas uzturēšana un kopšana””

paskaidrojuma raksts
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1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

2020.gada 1.jūlijā stājās spēkā Administratīvās atbildības
likums.  Pašvaldības  saistošie  noteikumi  ir  daļa  no
administratīvās  atbildības  sistēmas,  tādēļ  nepieciešams
nodrošināt  noteikumu  regulējuma  saskaņošanu  ar
Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām.

2. Īss projekta satura izklāsts  Ar saistošo noteikumu grozījumiem naudas soda apmērs 
par noteikumu pārkāpšanu izteikts arī soda vienībās, kā arī  
noteikta amatpersonu un institūciju kompetence 
administratīvā pārkāpuma procesa veikšanā. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo  noteikumu  īstenošanai  nav  nepieciešamības
veidot jaunas institūcijas vai darba vietas, papildus ietekmi
uz budžetu  tie neradīs.

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

Noteikumu  grozījumiem  nav  ietekmes  uz
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

     Administratīvais  process  par  noteikumu pārkāpšanu
notiek atbilstoši Administratīvās atbildības likuma normām.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs                        Andris Ozoliņš

2


