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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

Inčukalnā 

 

2020.gada 15.aprīlī                                                                         Nr.12/2020 

       (protokols Nr.6-31.§.) 

 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 13/2010  „Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības 

noteikumi” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 9.un 11.punktu 

 

Izdarīt Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos noteikumos 

Nr. 13/2010 „Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības noteikumi” (turpmāk 

– noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Izteikt noteikumu 9.1.punktu šādā redakcijā: 

 “9.1.Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu 

līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Inčukalna novada 

Būvvalde un Inčukalna novada pašvaldības policija”. 

2. Izteikt noteikumu 9.2..punktu šādā redakcijā: 

“9.2. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpšanu fiziskām un 

juridiskām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: 

9.2.1. fiziskām personām no 2 līdz 15 naudas soda vienībām. 

9.2.2. juridiskām personām no 2 līdz 30 naudas soda vienībām.” 

3. Izteikt noteikumu 9.3.punktu šādā redakcijā: 

“9.3. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem 

Inčukalna novada domes Administratīvo pārkāpumu komisija. 

Administratīvo pārkāpumu komisijas lēmums ir pārsūdzams rajona (pilsētas) 

tiesā pēc piekritības". 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās 

atbildības likumu. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       A. Nalivaiko 
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Saistošo noteikumu Nr.13/2020 

Grozījumi Inčukalna novada domes 2010.gada 18.augusta saistošajos 

noteikumos Nr. 13/2010  „Inčukalna novada transporta būvju aizsardzības 

noteikumi” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami saskaņā 

ar Administratīvās atbildības likumu, kas stāsies spēkā 2020. 

gada 1. jūlijā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

 

 2020. gada 1. jūlijā spēkā stāsies Administratīvās atbildības 

likums. Šī likuma 16. pants nosaka, ka naudas soda apmēru 

likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas 

soda vienībās. 
 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta 

būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Saistošo 

noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot 

jaunas pašvaldības institūcijas, darbavietas vai paplašināt 

esošo institūciju kompetenci. 

 
 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav plānota ietekme. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties 

saistošo noteikumu piemērošanā, ir Inčukalna novada 

pašvaldības policija un pašvaldības institūcijas un 

amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu 

ievērošanu. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms 
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