
Saistošo noteikumu Nr. 2016/10 
„Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumu” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta 5.punktu pašvaldības dome ir 
tiesīga izdot saistošos noteikumus par namu un teritoriju un būvju uzturēšanu, bet 
saskaņā ar 6.punktu - par sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās 
publiskā lietošanā esošās teritorijas (t.i., gājēju ietves, izņemot sabiedriskā 
transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu.  
Kuldīgas novadā ir spēkā saistošie noteikumi Nr. 2010/14 „Saistošie noteikumi 
par īpašumam piegulošas publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, 
izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas un zālienu līdz 
brauktuves malai) kopšanu”” (apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2010.gada 
27.maija sēdes lēmumu). 
Savukārt 2014.gada 6.novembrī stājies spēkā Satversmes tiesas spriedums lietā 
Nr.2013-20-03, kā arī Kuldīgas novada pašvaldība saņēmusi Latvijas Republikas 
tiesībsarga ieteikumu saistībā ar šo spriedumu pārskatīt iepriekšminētos saistošos 
noteikumus.  
Saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr.906 "Dzīvojamās mājas 
sanitārās apkopes noteikumi" 4.punktu, dzīvojamās mājas teritorijas sakopšanas 
darbi veicami pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 
Saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie 
būvnoteikumi" 158.2.apakšpunktu, būve ir jāsakārto, jāveic tās konservācija vai 
jānojauc, ja būves fasādes un citu ārējo konstrukciju tehniskais stāvoklis vai 
ārējais izskats neatbilst pilsētvides ainavas vai ainaviski vērtīgās teritorijas 
prasībām (būve ir vidi degradējoša vai bojā ainavu), kuras ir noteiktas pašvaldības 
saistošajos noteikumos par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu. 

2. Īss projekta 
satura izklāsts 
 

Ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumā ietvertās atziņas, saistošie noteikumi 
paredz atvieglojumus īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas 
kopšanai. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
pašvaldības 
budžetu 

Pašvaldības budžeta ietvaros. 

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

Nav attiecināms. 
 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Kuldīgas novada pašvaldības institūcija, kurā var griezties saistībā ar saistošo 
noteikumu piemērošanu, ir Kuldīgas novada pašvaldības klientu apkalpošanas 
centrs. Jaunas struktūras nav jāveido. 
Noteikumu kontroli nodrošinās Kuldīgas Pašvaldības policija un Domes 
Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, atbilstoši savai kompetencei  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas 

 
 
Domes priekšsēdētāja      Inga Bērziņa 
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