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APSTIPRINĀTI 

ar Riebiņu novada domes 2013. gada 19.novembra  

lēmumu Nr. 8 /prot. Nr. 21/ 

 

Grozījumi Riebiņu novada domes 2007. gada 13. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un 

alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada 
ciematos” 

 

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās  

daļas 11.punktu,  EURO ieviešanas kārtības likuma  

31.pantu 

 

1. Izdarīt Riebiņu novada domes 2007. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr.13 

„Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures 

ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada ciematos” šādus grozījumus: 

1.1. Svītrot saistošo noteikumu tiesiskajā pamatojumā atsauci uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21. pantu. Papildināt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu ar: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktu 

un „EURO ieviešanas likuma 31. pantu”. 

1.2. Izteikt 4. punkta 3. rindkopu šādā redakcijā: „Par šajos noteikumos noteiktās 

kārtības neievērošanu vainīgās fiziskās personas tiek sodītas ar naudas sodu 

līdz 350 EUR, juridiskās personas tiek sodītas ar naudas sodu līdz 356 EUR.” 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 
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Riebiņu novada domes 2013.gada 19.novembra saistošo noteikumu Nr.21 „Grozījumi 
2007. gada 13. novembra saistošajos noteikumos Nr.13 „Par māju dzīvokļu centralizētās 

apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļos Riebiņu novada ciematos””  

 paskaidrojuma raksts 
I. Normatīvā akta projekta izstrādes nepieciešamība 

1. Pamatojums 

Saistošo noteikumu „Grozījumi 2007. gada 13. novembra 

saistošajos noteikumos Nr.13 „Par māju dzīvokļu centralizētās 

apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu 

daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada ciematos”” 

projekts izstrādāts, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta pirmās daļas 

11.punktu, EURO ieviešanas kārtības likuma 31.pantu,  Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31.pantu. 

2. 
Pašreizējā situācija un 
problēmas 

Riebiņu novada domes 2007. gada 13. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 13 „Par māju dzīvokļu centralizētās apkures 

sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures ierīkošanu 

daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada ciematos”” soda 

nauda par pārkāpumu ir norādīta latos. Ņemot vērā to, ka ar 2014. 

gada 1. janvāri Latvijā plānots ieviest euro, minētajos saistošajos 

noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, nosakot soda naudu 

euro.  Lai saistošajos noteikumos minētā soda nauda nebūtu 

norādīta ar centiem, Riebiņu novada dome, veicot pārrēķinu no 

latiem uz euro, noapaļoja soda naudu līdz pilniem euro. Tas 

atvieglos Administratīvās komisijas un grāmatvedības darbinieku 

darbu.  

3. 
Normatīvā akta projekta 
mērķis un būtība 

Projekta mērķis ir pielāgot Riebiņu novada domes 2007. gada 13. 

novembra saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par māju dzīvokļu 

centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures 

ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos Riebiņu novada 

ciematos”  euro ieviešanai.  

Aprēķins veikts, izmantojot neatsaucami fiksētu euro maiņas kursu 

latu pārejai uz eiro (EUR 1 = LVL 0,702804), pēc tam soda nauda 

tika noapaļotas līdz pilniem euro uz augšu juridiskām personām. 
Fiziskām personām saskaņā ar likumprojekta „Grozījumi Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā” 2.pantu soda nauda ir 

noteikta līdz 350 EUR. 

Aprēķina rezultātā  ietekme uz pašvaldības budžetu būs neliela – 

Minimāli var palielināties ieņēmumi no soda naudām.  

 II. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde 

1. 

Kā tiks nodrošināta normatīvā akta 
izpilde no pašvaldības puses – vai 
tiek radītas jaunas institūcijas vai 
paplašinātas esošo institūciju 
funkcijas 

Jaunas institūcijas netiks radītas un esošo institūciju funkcijas 
netiks paplašinātas.  
 

2. 
Kā sabiedrība tiks informēta par 
normatīvā akta ieviešanu 

Normatīvais akts tiks publicēts informatīvajā izdevumā 
“Riebiņu Novada Ziņas”, Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas mājaslapā internetā un pašvaldības 
mājaslapā internetā. 

III. Cita informācija 

Nav 
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