
 

 

 
Kocēnu novada pašvaldības saistošo noteikumu projekta „ Par Kocēnu novada 

ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību”  
paskaidrojumu raksts. 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Inform ācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt savstarpējās attiecības starp Kocēnu 
novada ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem un 
Kocēnu novada ūdensapgādes un kanalizācijas klientiem 
inženierkomunikāciju aizsardzības jomā. 
 
Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 
pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta 
pirmās daļas 11.punktu. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošo noteikumi: 
1)  reglamentē jebkura veida saimniecisko darbību Kocēnu novada 

inženierkomunikāciju aizsargjoslās; 
2) nodrošina Kocēnu novada inženierkomunikāciju drošu 

ekspluatāciju; 
     3)    paredz atbildību par saistošo noteikumu pārkāpšanu. 
 
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras ir 
Kocēnu novada ūdensapgādes un kanalizācijas klienti un ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji, kā arī tām fiziskām un 
juridiskām personām, kuras veic jebkura veida saimniecisko darbību 
Kocēnu novada inženierkomunikāciju aizsargjoslās. 

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

 
Nav attiecināms. 
 

4. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Labvēlīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana ir viens no pašvaldības 
pamatuzdevumiem.  
Saistošie noteikumi definē personu, tai skaitā, uzņēmēju tiesības un 
pienākumus inženierkomunikāciju aizsardzības jomā. 
Tiek uzlabota un sakārtota uzņēmējdarbības vides kvalitāte Kocēnu 
novada pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties 
Kocēnu novada pašvaldībā, Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu novads.,LV-
4220 
Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi, sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgi: 

1)  Kocēnu novada pašvaldības priekšsēdētājs, viņa vietnieks,    
izpilddirektors; 

2)  Kocēnu novada pašvaldības policijas darbinieki; 
3) Pakalpojumu sniedzēja amatpersonas, ja tiesības sastādīt 

administratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Kocēnu novada 
pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu; 

   4)  citas valsts un pašvaldības iestādes, kurām ir attiecīgs  
pilnvarojums. 



 
Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem 
izskata Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. 
Lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā pieņem Kocēnu novada 
pašvaldības Administratīvā komisija. 
 
Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par pakalpojumu sniedzēja 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo saistošo noteikumu 
neievērošanu adresējami Kocēnu novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 
Kocēnu novada pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas Administratīvās rajona tiesas Valmieras tiesu 
namā, Voldemāra Baloža ielā 13A, Valmierā, LV- 4201. 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

 
Nav attiecināms. 
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Sūdzības, iesniegumus un priekšlikumus par pakalpojumu sniedzēja 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī par šo saistošo noteikumu 
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Nav attiecināms. 

 
 
 


