
     
         

 
 
 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 21/2013 

 
Ilūkstē 2013.gada 31.oktobrī 

APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

31.10.2013. lēmumu Nr.422 
(prot. Nr.20., 9.§)  

 
Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos 

Nr. 6/2011 „Sabiedrisk ās kārt ības noteikumi Il ūkstes novad ā” 
 

 
                Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 

 pirmās daļas 4. punktu 
 

1. Izdarīt Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.6/2011 
„Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā” („Ilūkstes Novada Vēstis” 2011, Nr.3, 2012, 
Nr.8) šādus grozījumus: 

1.1. papildināt 2. punktu ar vārdiem:  
„Tīrības dienas – pašvaldībā oficiāli izsludināts pasākums pilsētvides sakopšanai un 
uzlabošanai.” 

1.2. aizstāt 6. punktā skaitli un vārdu „250 latus” ar skaitli un vārdu „350 euro” un  skaitli un 
vārdu „1000 latus” ar skaitli un vārdu „1400 euro”. 

1.3. izteikt 10. punktu šādā redakcijā:  
„10. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas vai, ja to dēļ nodarīts fizisks kaitējums vai materiāls zaudējums – uzliek 
naudas sodu fiziskām personām līdz 350 euro, bet juridiskām personām līdz 1400 euro.”  

1.4. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:  
„33. Par dzīvojamo un saimniecības ēku un mazdārziņu apkārtnes teritorijas līdz brauktuvei 
(ieskaitot gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvjus, caurtekas un 
zālienus) nesakopšanu un zāles nenopļaušanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
fiziskām personām līdz 50 euro, bet juridiskām personām – līdz 150 euro.”  

1.5. izteikt 43. punktu šādā redakcijā:  
„43. Par dārza atkritumu dedzināšanu pilsētās un ciematu centru teritorijā (izņemot 
gadījumus, kad tas tiek darīts oficiāli izsludināto „Tīrības dienu” ietvaros) izsaka brīdinājumu 
vai uzliek naudas sodu līdz 50 euro.” 

1.6. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus „latiem” ar vārdiem „euro”. 
 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                     Stefans Rāzna  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
       Ilūkstes novada pašvaldības 2013.gada 31.oktobra saistošajiem noteikumiem  Nr.21/2013  

Groz ījumi Il ūkstes novada pašvald ības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos  

Nr. 6/2011 „Sabiedrisk ās kārt ības noteikumi Il ūkstes novad ā” 

 
Paskaidrojuma raksta 

sadaļas Norādāmā informācija 

 
1. Noteikumu 

nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi „Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 
2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr. 6/2011 
„Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā”” (turpmāk 
„noteikumi”)  paredz no 2014.gada 1. janvāra  sodu sankciju 
skaitlisko vērtību latos aizstāt ar skaitlisko vērtību euro atbilstoši 
Euro ieviešanas kārtības likumam.  

 
2. Īss noteikumu satura 

izklāsts 

Noteikumos skaitliskās vērtības latos tiek aizstātas ar 
skaitliskajām vērtībām euro, ievērojot Euro ieviešanas kārtības 
likuma 32. panta otrās daļas 2. punktā noteikto noapaļošanas 
principu, t. i., tiesību norma, kurā skaitliskā vērtība tiek izteikta 
euro, nav personai nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu, 
kurā skaitliskā vērtība ir izteikta latos. 

3. Informācija par plānoto 
noteikumu  ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.  

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

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Administratīvās procedūras netiek mainītas. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.  

 
 

 
Domes priekšsēdētājs                                                                              Stefans Rāzna 

 


