
PROJEKTS 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Daugavpils pilsētas domes 20__.gada__._____ 

lēmumu Nr. _______ (prot. Nr.___,___.§) 

 

Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi 

Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 08.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 “Ielu 

nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība 

Daugavpils pilsētā”” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 16.punktu, 43.panta pirmās daļas 5.punktu 

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 08.novembra saistošajos noteikumos Nr.22  

“Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība Daugavpils 

pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 2012., Nr.188) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt V. nodaļu šādā redakcijā: 

“V. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā 

27. Par ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu neizlikšanu tam 

paredzētajā vietā vai dizaina prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai 

personai līdz 9 naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – naudas sodu līdz 28 naudas soda 

vienībām. 

28. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma 

lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu 

izskata pašvaldības administratīvā komisija.”. 

1.2. Papildināt ar 31.punktu šādā redakcijā: 

“31. Personas, kuras līdz šo noteikumu 27.punkta spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos 

pārkāpumus, par ko atbildība noteikta Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 08.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” (turpmāk – 

Atbildības noteikumi), saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Atbildības 

noteikumiem.”. 

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

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs      A.Elksniņš 



PROJEKTS 

 

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta  

 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 08.novembra saistošajos noteikumos Nr.22 

“Ielu nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība 

Daugavpils pilsētā”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā ielu 

nosaukumu, ēku un telpu grupu numerācijas norādes 

plākšņu dizainu un izvietošanas kārtību noteic 

Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 08.novembra 

saistošie noteikumi Nr.22 “Ielu nosaukumu, ēku un telpu 

grupu numerācijas norādes plākšņu izvietošanas kārtība 

Daugavpils pilsētā”. 

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar 

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām. 

 2. Īss projekta satura izklāsts 
Ar grozījumiem saistošajos noteikumos: 

- tiek paredzēta administratīvā atbildība par 

saistošajos noteikumos noteikto noteikumu 

neievērošanu; 

- tiek noteiktas institūcijas, kuras veiks 

administratīvā pārkāpuma procesu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav iespējams veikt saistošo noteikumu finansiālo 

ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo tā ir atkarīga no 

konstatētajiem pārkāpumiem un uzliktajiem sodiem. 

Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks 

veidotas. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos 

noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veiks Daugavpils pilsētas 

pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu 

izskatīs pašvaldības administratīvā komisija. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Konsultācijas notika ar atbildīgajām institūcijām. 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs     A.Elksniņš 

 

 

 

 

 


