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Nr.151
(prot.Nr.10, 4.punkts)

Par saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā”
izdošanu
No 2020.gada 1.jūlija spēkā stāsies Administratīvās atbildības likums, kas ieviesīs
būtiskas izmaiņas administratīvo pārkāpumu tiesību sistēmā. Tas atcels līdzšinējo Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu, kurā ietvertās tiesību normas gan no doktrinārā, gan no
praktiskā viedokļa ir pretrunīgas un nav loģiski pamatotas. Neskatoties uz ievērojamo
grozījumu skaitu, kodeksā joprojām ir saglabājušies vairāki demokrātiskai valstij neraksturīgi
elementi.
Jaunais Administratīvās atbildības likums ietver vispārīgās un procesuālās normas, bet
administratīvie pārkāpumi un sodi, kas šobrīd ir iekļauti kodeksa sevišķajā daļā, tiks aktualizēti
un ietverti vairāk nekā 100 nozares (speciālajos) normatīvajos aktos. Jaunajā likumā naudas
sods izteikts naudas soda vienībās, nevis konkrēta apmēra euro, nosakot, ka viena naudas soda
vienība ir pieci euro. Likums paredz, ka pašvaldības izdotajos saistošajos noteikumos
minimālais naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām ir divas naudas soda vienības (t.i.
10 euro), bet maksimālais naudas sods fiziskajām personām ir 100 naudas soda vienību,
juridiskajām personām — 300 naudas soda vienību. Tāpat jaunajā likumā vairs nav paredzēta
pārkāpuma atkārtotība kā kvalificējoša pazīme bargāka soda noteikšanai, jo tiesību doktrīnai
attīstoties, ir secināts, ka tas pārkāpj dubultās sodīšanas aizlieguma principu. Tas, ka cilvēks
izdara pārkāpumu atkārtoti, nemaina pārkāpuma būtību un nav pamats par šo pārkāpumu
personu sodīt bargāk.
Jaunais regulējums administratīvā pārkāpuma procesā vairs neparedz tādu dokumentu
kā administratīvā pārkāpuma protokols. Likums tā vietā paredz vairāku lēmumu pieņemšanu,
piemēram, lēmumu par procesa uzsākšanu, par soda piemērošanu vai lēmumu par procesa
izbeigšanu.
Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija saistošajos noteikumos Nr.7 "Par
atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā" ir paredzēta administratīvā atbildība par šo
noteikumu neievērošanu. Noteikumu regulējums tika veidots ievērojot Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā paredzētos principus un kārtību administratīvās atbildības noteikšanā, kas
no 2020.gada 1.jūlija vairs nebūs piemērojama.
Lai nodrošinātu minēto saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likuma
regulējumam, kā arī, lai precīzi noteiktu, kuras institūcijas un kādā apjomā ir tiesīgas veikt
administratīvā pārkāpuma procesu, noteikumos ir veicami grozījumi.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta
trešo daļu, Lielvārdes novada dome nolemj:
1. Izdot saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi Lielvārdes novada domes 2012.gada 30.maija
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par atkritumu apsaimniekošanu Lielvārdes novadā”.

2. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Administratīvās un pašvaldības
īpašumu apsaimniekošanas nodaļai Saistošos noteikumus un paskaidrojuma rakstu triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM).
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
4. Uzdot Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas Komunikācijas un tūrisma nodaļai
saistošos noteikumus pēc to stāšanās spēkā publicēt Lielvārdes novada pašvaldības tīmekļa
vietnē www.lielvarde.lv un nodrošināt brīvu pieejamību Lielvārdes novada pašvaldības
Administrācijas ēkā, Jumpravas pagasta un Lēdmanes pagasta pārvalžu ēkās.
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