
PASKAIDROJUMA RAKSTS 
par Kuldīgas novada Domes saistošo noteikumu 2016/11 projektu  

”Grozījumi Kuldīgas novada pašvaldības 2011.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos 
Nr.2010/9 ”Par sabiedrisko kārtību Kuldīgas novadā” 

 
Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 
 

Nepieciešams precizēt norādi, uz kāda normatīvā akta pamata saistošie 
noteikumi izdoti, atbilstoši 03.02.2009. MK noteikumu Nr.108 
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 181.-183.punktu 
prasībām. 
2014.gada 12.martā stājušies spēkā Kuldīgas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi 2013/42 “Kuldīgas novada teritorijas plānojuma 
2013. - 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa”, līdz ar to nepieciešams izdarīt grozījumus Kuldīgas 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2010/9 „Par sabiedrisko 
kārtību Kuldīgas novadā”, jo šajos noteikumos izmantots formulējums 
„Par Kuldīgas pilsētas apbūves noteikumu pārkāpšanu”.  
Ar Kuldīgas novada pašvaldības 26.26.2016. lēmumu apstiprināti 
Saistošie noteikumi Nr.2016/11 „Kuldīgas novada teritorijas kopšanas 
un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi”, kuros paredzēta atbildība par 
noteikumu pārkāpšanu, līdz ar ko nepieciešams veikt attiecīgas izmaiņas 
saistošo noteikumu punktos, kuros ietvertas atsauces uz novada 
teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem, tos svītrojot. 
Atbilstoši Satversmes tiesas 2014.gada 12.decembra spriedumam lietā 
Nr.2013-21-03, jautājumi par jebkāda veida darbību, kas rada troksni un 
traucē sabiedrisko kārtību, jau ir noregulējis likumdevējs, t.i., LAPK 
167. un 167.1 pants visaptveroši regulē dažādu veidu trokšņa kontroli, 
līdz ar ko nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus saistošajos 
noteikumos, dzēšot ar ārējiem normatīvajiem aktiem dublējošas tiesību 
normas. 

Īss projekta satura 
izklāsts 
 

Veikti grozījumi precizējot norādi, uz kāda normatīvā akta pamata 
saistošie noteikumi izdoti. 
Noteikumu projekts paredz izdarīt grozījumus saistošo noteikumu 
Nr.2010/9 12.punktā, aizstājot tekstā vārdus „Kuldīgas pilsētas apbūves 
noteikumu...” ar „Kuldīgas novada apbūves noteikumu...” nosakot, ka 
noteikumu darbības spēks attiecināms uz visu Kuldīgas novadu.  
Svītroti punkti, kas skar atbildības piemērošanu par Saistošo noteikumu 
Nr.2016/11 „Kuldīgas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas 
saistošie noteikumi” pārkāpšanu. 
Veikti grozījumi saistošo noteikumu punktos, kas ir pretrunā ar 
Satversmes tiesas izdarītajiem secinājumiem. 

Projekta ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Uzņēmējdarbības vidi neietekmē. 
 

Projekta ietekme uz 
pašvaldības budžetu 

No pašvaldības budžeta nav nepieciešami papildus līdzekļi. 

Projekta ietekme uz 
administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumi ir saistoši visām Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā 
esošajām fiziskajām un juridiskajām personām. 

Konsultācijas ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām 
 

 
 
Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja     I.Bērziņa 


