
PROJEKTS 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Daugavpils pilsētas domes 20__.gada__._____ 

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

 

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

Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 “Saistošie 

noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Daugavpils pilsētā”” 

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturtās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 

27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto 

kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14  

“Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību 

Daugavpils pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 2019., Nr.150, Nr.254) grozījumu un papildināt ar 25.
1 

punktu šādā redakcijā: 

 “25.
1
 Par sadzīves fekālo notekūdeņu novadīšanu augsnē vai citās šim nolūkam neparedzētās vietās 

piemēro naudas sodu līdz 100 naudas soda vienībām.”. 
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PROJEKTS 

 

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta  

 “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 

“Saistošie noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites 

kārtību Daugavpils pilsētā”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Pamatojoties uz Valsts vides dienesta Daugavpils 

reģionālās vides pārvaldes skaidrojumu, ka likuma “Par 

piesārņojumu” 61.pantā noteiktā administratīvā atbildība 

nav attiecināma uz privātpersonu, kura novada sadzīves 

fekālo notekūdeņus augsnē vai citās šim nolūkam 

neparedzētās vietās, tika saņemts Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas viedoklis, ka 

administratīvā atbildība par sadzīves fekālo notekūdeņu 

novadīšanu augsnē vai citās šim nolūkam neparedzētās 

vietās nosakāma Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 

28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.14 “Saistošie 

noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu 

sniegšanas un uzskaites kārtību Daugavpils pilsētā”. 

 2. Īss projekta satura izklāsts 
Ar grozījumu saistošie noteikumi tiks papildināti ar 

25.
1
punktu, kas noteic, ka par sadzīves fekālo 

notekūdeņu novadīšanu augsnē vai citās šim nolūkam 

neparedzētās vietās piemēro naudas sodu līdz 100 naudas 

soda vienībām. 

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. 
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