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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2020.gada 29.jūlijā

Nr.16
(protokols Nr.14, 2.punkts)
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes
2020.gada 29.jūlija lēmumu Nr.201

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2016.gada 26.oktobra
saistošajos noteikumos Nr.28 „Lielvārdes novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo
tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6.panta ceturto un piekto daļu
1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2016.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.28
„Lielvārdes novada ūdensapgādes un kanalizācijas ārējo tīklu un būvju ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” šādus grozījumus:
1.1. izteikt 79.1. un 79.2.punktu šādā redakcijā:
“79.1. fiziskām personām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda
vienībām;
79.2. juridiskām personām – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 40 naudas soda
vienībām.”
1.2. izteikt 80.1. un 80.2.punktu šādā redakcijā:
“80.1. fiziskām personām – piemēro naudas sodu no 14 naudas soda vienībām līdz 28 naudas
soda vienībām;
80.2. juridiskām personām – piemēro naudas sodu no 70 naudas soda vienībām līdz 140
naudas soda vienībām.”
1.3.izteikt 81.1. un 81.2.punktu šādā redakcijā:
“81.1. fiziskām personām – piemēro naudas sodu no 28 naudas soda vienībām līdz 70 naudas
soda vienībām;
81.2. juridiskām personām – piemēro naudas sodu no 70 naudas soda vienībām līdz 100
naudas soda vienībām.”
1.4. svītrot 82.punktā vārdus “un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu par šo
noteikumu pārkāpšanu”;
1.5. izteikt 83.punktu šādā redakcijā:
“83. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Lielvārdes novada pašvaldības Administratīvā
komisija Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā.”
1.6. papildināt ar 85.punktu šādā redakcijā:

“85. Procesuālās darbības, kas par šo noteikumu pārkāpumiem uzsāktas līdz Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās dienai, pabeidz šajos noteikumos un Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā, ievērojot Administratīvās atbildības likuma Pārejas
noteikumus. Saistošo noteikumu normas šajā gadījumā piemēro līdz uzsāktās administratīvā
pārkāpuma lietvedības stadijas pabeigšanai.”
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