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APSTIPRINĀTI
Ar Raunas novada domes
25.11.2020.sēdes lēmumu
(protokols Nr.15, 17. §)

PRECIZĒTI
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.91
Grozījumi Raunas novada domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos
Nr. 86 “Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu un pirmās daļas 9. punktu

1. Izdarīt Raunas novada domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.86 „ Raunas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Saistošie noteikumi Nr. 86 “Par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību un teritoriju uzturēšanu
Raunas novadā”
1.2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas pamatu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4., 6. un 9. punktiem”
1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi Nr. 86 "Par sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību un teritoriju uzturēšanu
Raunas novadā" (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, sanitāro tīrību teritorijas
un būvju sakoptību, apstādījumu aizsardzību un kopšanu kāda jāievēro Raunas novada
administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību par šo Saistošo noteikumu neievērošanu.”
1.4.

Svītrot saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktu.

1.5. Aizstāt Saistošo noteikumu 6.7. apakšpunktā vārdu “publiskās” ar vārdu “pašvaldības publiskā
lietošanā nodotās”.
1.6. Svītrot saistošo noteikumu 6.9. apakšpunktu.
1.7. Aizstāt Saistošo noteikumu 6.11. apakšpunktā vārdu “publiskās” ar vārdu “pašvaldības
publiskā lietošanā nodotās”.
1.8. Svītrot saistošo noteikumu 6.12., 6.18., 6.19. apakšpunktus.
1.9. Svītrot saistošo noteikumu IV. Nodaļu “IEKASĒTĀS SODA NAUDAS IZLIETOJUMS”.
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Paskaidrojuma raksts
Raunas novada domes 2020. gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 91
“Grozījumi Raunas novada domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos
Nr. 86 “Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā””
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības Saistošie noteikumi Nr. 91 “Grozījumi Raunas novada
pamatojums
domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos
Nr. 86 “Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā””
(turpmāk – Saistošie noteikumi) izstrādāti saskaņā ar
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
(turpmāk – VARAM) 2020. gada 2. septembra
atzinumu
Nr.
1-18/7905
”Par
saistošajiem
noteikumiem” un 2020. gada 24. novembra atzinumu
Nr. 1-18/10406 ”Par saistošajiem noteikumiem”
(turpmāk – Atzinumi) un likuma “Par pašvaldībām” 45.
panta 4. daļu. Pašvaldība nav piekritusi VARAM
atzinumiem atsevišķā to daļā, par ko sniegts
pamatojums Raunas novada domes 2020. gada 28.
oktobra lēmumā (Prot. Nr. 14, 6.§) un Raunas novada
domes 2020. gada 25. novembra lēmumā (Prot. Nr. 15,
17.§).
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

3. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Ar Saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Raunas
novada domes 2020. gada 27. maija saistošie noteikumi
Nr. 86 “Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā”
(turpmāk – Saistošie noteikumi nr. 86). Grozījumi
Saistošajos noteikumos Nr. 86 ietver gan atsevišķu
punktu precizēšanu atbilstoši Atzinumu prasībām, gan
arī atsevišķu punktu izslēgšanu no normatīvā akta.
Nav ietekmes.
Nav ietekmes.

5.Informācija par administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Raunas novada vēstis”, kā arī
Raunas novada domes mājas lapā www.rauna.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav attiecināms.
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