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Pielikums Ludzas novada domes 26.09.2013.
s des l mumam (protokols Nr.22, 40.§)

Saistošie noteikumi Nr. 21
Apstiprināti ar Ludzas novada domes 26.09.2013.
s des l mumu (protokols Nr. 22, 40.§)

Groz jumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos
noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju
uzturēšanas noteikumi”

Izdoti saskaņā ar
Likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 5. un 6.punktu
Likuma „Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta”
Izdarīt šādus grozījumus Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos
noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uztur šanas noteikumi” un:
1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
„4. Namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem, valdītājiem jānodrošina:
4.1. īpašuma teritorijas un tai pieguļošās teritorijas kopšanu – zāliena nopļaušanu (zāles
augstums nedrīkst pārsniegt 20 cm), atkritumu savākšanu, grāvju un caurteku tīrīšanu;
4.2. īpašuma uztur šanu kārtībā – nepieļaut lūžņu, būvgružu, sadzīves atkritumu
uzkrāšanos, kā arī nepieļaut transportlīdzekļu vraku uzglabāšanu vietās, kur tie ir redzami no
ielas;
4.3. īpašuma nožogojuma uztur šanu tehniskā un vizuālā kārtībā;
4.4. būvobjekta nožogojuma uztur šanu tehniskā un vizuālā kārtībā visā būvniecības
procesa gaitā”.
2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:
„8. Garāžu īpašnieki, garāžu kooperatīvu biedri nodrošina garāžai pieguļošās teritorijas
un piebrauktuvju uztur šanu kārtībā, regulāri pļaujot zālienu, nepieļaujot atkritumu
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uzkrāšanos”.
3. Papildināt saistošo noteikumu II nodaļu ar 12.1 punktu un izteikt to šādā redakcijā:
„12.1 ku un zemesgabalu numerācija tiek veikta saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības
saistošajiem noteikumiem”.
4. Papildināt saistošo noteikumu III nodaļas 14.2.punktu un izteikt tos šādā redakcijā:
„14.2.6. nedrīkst pieļaut atkritumu uzkrāšanos;
14.2.7. pieguļošo teritoriju uztur šana jānodrošina atbilstoši šajos noteikumos min tajām
prasībām.”.
5. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā
„Par izvairīšanos no pienākuma uztur t un apsaimniekot dzīvojamo māju atbildība iestājas
saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 150.2 pantu. Par pār jo saistošo
noteikumu prasību neiev rošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu: fiziskajām
personām - līdz 350 euro, juridiskajām personām - līdz 1400 euro”
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