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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 10/2020  

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 29.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.16/2020§7)  

 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. 

SN 23/2015 “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

 12.pantu pirmās daļas 1.,2.,4.,7.,9. un 10.punktu, 

 likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu 

 un 21.panta pirmās daļas 15.punktu  

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.480  

„Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt  

pašvaldību nodevas” 3.punktu 

 

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos 

noteikumos Nr. SN 23/2015 “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” (turpmāk –

Noteikumi): 

 

1.1. Izteikt 33.punktu šādā redakcijā: 

“33. Par šo noteikumu 10., 14., 20. un 24.punkta prasību neievērošanu piemērojams 

brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods par noteikumu neievērošanu fiziskām 

personām ir līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām - līdz 300 naudas soda 

vienībām.”. 

 

1.2. Izteikt 34.punktu šādā redakcijā: 

“34. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības policijas 

amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada pašvaldības 

Administratīvā komisija.”. 
 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 
Domes priekšsēdētājs N.Līcis 
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Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr. 

SN 23/2015 “Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2018.gada 25.oktobrī pieņemts Administratīvās atbildības likums, 

kas stājas spēkā 2020.gada 1.jūlijā. Lai nodrošinātu saistošo 

noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumam ir 

nepieciešami Saistošo noteikumu grozījumi, kas noteic 

administratīvā pārkāpuma procesu un administratīvā pārkāpuma 

izskatīšanu.  

Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās 

atbildības likumu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi izdoti, lai nodrošinātu Saistošo noteikumu 

atbilstību Administratīvās atbildības likumam, kas stājas spēkā 

2020.gada 1.jūlijā. 

Saistošie noteikumi nosaka: 

- iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu par 

noteikumos minētajiem pārkāpumiem un izskata administratīvā 

pārkāpuma lietu; 

- soda veidu un apjomu par noteiktiem pārkāpumiem. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvā pārkāpuma procesu veic Saulkrastu pašvaldības 

policijas amatpersonas, administratīvā pārkāpuma lietu izskata 

Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvā komisija.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 

 

Domes priekšsēdētājs           N.Līcis 

 


