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LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2014. gada 26.jūnijā       Protokols Nr. 11., 27.§ 

 

27.§ Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 

noteikumos Nr. 17 „Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas un 

kopšanas noteikumi” 

 (Ziņo A.Zaļkalns, debatēs Uldis Kristapsons) 

 

1. Dome izskatīja LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 04.06.2014. 

sniegto atzinumu par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada 

saistošajos noteikumos Nr. 17 „Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas un 

kopšanas noteikumi”. 

2. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 45.panta ceturto daļu 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt precizētos Pāvilostas novada pašvaldības 2014. gada saistošos 

noteikumus Nr. 8 „Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 

noteikumos Nr. 17 „Pāvilostas novada teritorijas un būvju uzturēšanas un 

kopšanas  noteikumi””. 

2.2. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 

2.3. Saistošos noteikumus publicēt pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv,  

nodrošināt brīvu pieejamību tiem pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 
 

 

 

 

 

Lēmuma projektu 25.06.2014. sagatavoja Lietvede Liene Vaškus 

Lēmumu izsniegt: 

VARAM ( elektroniski, pasts) 
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 APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 24.04.2014. 

sēdes protokolu Nr. 7., 28§ 

 

PRECIZĒTI 

ar Pāvilostas novada domes 26.06.2014.  

sēdes protokolu Nr. 11., 27 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014.GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8 

 

“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 

noteikumos Nr. 17  

“PĀVILOSTAS NOVADA TERITORIJAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS UN 

KOPŠANAS NOTEIKUMI”” 

 

Izdoti saskaņā ar LR likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu, ceturto daļu, 

 

 

1. Izdarīt Pašvaldības domes 2013.gada 28.novembra noteikumos Nr. 17 „Pāvilostas novada 

teritorijas un būvju uzturēšanas un kopšanas noteikumi” šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt 3.punktu šādā redakcijā: 

“3.Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu (būvju, 

zemesgabalu) īpašnieki vai valdītāji, apsaimniekotāji un nomnieki nodrošina – 

juridiskas un/vai fiziskas personas, nodrošina:” 

1.2. izteikt 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1.1.ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, pašvaldību saistošos 

noteikumus un pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus, uztur 

būves tehniskā, sanitārā un vizuālā stāvoklī, kā arī tādā stāvoklī, ka tās nav bīstamas 

un no tām nevar rasties kaitējums sabiedrībai vai trešo personu īpašumam. 

3.1.2.Aizdara logus un ieejas durvis neapdzīvotās, saimnieciskai darbībai neizmantotas 

ēkas un būves, lai novērstu tajās nepiederošu personu iekļūšanu un /vai uzturēšanos. 

3.1.3.Veic piegulošās teritorijas un neapbūvētas teritorijas uzturēšanu un sakopšanu, 

zālienu savlaicīgu nopļaušanu (nepieļaujot zāles garumu virs 10 cm pilsētas un ciemu 

teritorijās), kritušo lapu, kritušo koku un krūmu augļu savlaicīgu savākšanu no 
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teritorijas un sniega notīrīšanu no celiņiem/ietvēm, piebrauktuvēm, privātajiem ceļiem 

un autostāvvietām, slideno virsmu nokaisīšanu ar smiltīm vai citu slīdamību 

ierobežojošu materiālu (izņemot sāli, izdedžus un citus atkritumus) ziemas periodā; 

3.1.4.iepriekš rakstveidā saskaņojot ar Pāvilostas novada domes koku ciršanas 

komisiju, nodrošina nekustamā īpašuma esošo koku, krūmu un to zaru apzāģēšanu vai 

novākšanu vietās, kur tiek traucēta gājēju pārvietošanās; 

3.1.5.ārkārtas situācijās, kad nekustamā īpašumā esošo koki, krūmi un/vai to zari 

apdraud īpašuma un/vai iedzīvotāju drošību, nodrošina nekavējošu rīcību (koku, 

krūmu un/vai to zaru apzāģēšanu vai novākšanu) un par veiktajām darbībām 

nekavējoties, bet, ja tas nav iespējams, tad nākamajā darba dienā rakstiski informē 

Pāvilostas novada pašvaldības koku ciršanas komisiju, kura trīs darba dienu laikā 

izvērtē vai minētā situācija ir bijusi uzskatāma par ārkārtas situāciju.” 

1.3. aizstāt ciparu VII ar ciparu V; 

1.4.svītrot 13., 14., 15., 16., 17., 18., un 19.punktus; 

1.5.aizstāt ciparu IX ar ciparu VI; 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 15.jūlijā. 

      

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Uldis Kristapsons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Spēkā esošos saistošos noteikumos bija jāveic grozījumi sakarā ar 

svītroto punktu iekļaušanu Pāvilostas novada pašvaldības 2014.gada 

saistošo noteikumu Nr. 9., “Pāvilostas novada administratīvās 

atbildības notekumi”, kā arī bija nepieciešams veikt papildinājumus, 

kas nemaina spēkā esošo saistošo noteikumu būtību.  

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka Pāvilostas novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā kārtību būvju īpašniekiem, valdītājiem, 

pārvaldniekiem/pilnvarniekiem, lietotājiem/nomniekiem, pieļautos 

pārkāpumus. 

3.Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav paredzama ietekme uz pašvaldības budžetu. 

  

 

4. Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav plānota ietekme uz uzņēmējdarbības vidi. 

  

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Par šo saistošo noteikumu piemērošanu fiziskās un juridiskās 

personas var vērsties Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru  ielā 73, 

Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi publicēti www.pavilosta.lv  
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