
 

 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

2013.gada 17.decembra  sēdes 

lēmumu (protokols Nr.19§10)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ādažu novadā 

 

2013. gada 17.decembrī                Nr. 63 

 

Grozījums Ādažu novada domes 29.05.2012.  saistošajos noteikumos Nr. 20 

„Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”  
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām”43.panta  pirmās daļas  4.punktu     

 

Izdarīt Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr. 20 “Ādažu 

novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādu 

grozījumu: 

1.1. Izteikt Noteikumu 2.9. punktu šādā redakcijā:   

„2.9. Mehāniskā transporta līdzekļa novietošana zaļajā zonā vai ārpus ceļa robežām 

vai pie publiskām ūdenstilpnēm (upes, ezeri) tuvāk par 10 m, izņemot speciāli 

ierīkotas piebrauktuves un stāvvietas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz 140,00 euro.”          

 

1.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ādažu novadā 
 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 63 

Grozījums Ādažu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 20 „Ādažu novada 

pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”  
   

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 1.1. likuma „Par pašvaldībām” (turpmāk – likums) 12.panta  pirmās 

daļas 12.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 

piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un 

netiklību.   

 1.2. Likuma 43.panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka dome ir 

tiesīga izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību, paredzot 

administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts 

likumos.      

1.3. Ceļa satiksmes likuma 3.panta pirmā daļa noteic, ka ceļu 

satiksmes tiesiskais pamats ir šis likums un citi likumi un šie 

normatīvie akti nepiešķir pašvaldībai tiesības pieņemt normatīvos 

aktus, kas regulē ceļu satiksmes organizēšanas jautājumus, bet tā 

ir tiesīga pieņemt noteikumus un noteikt atbildību par 

jautājumiem, kas nav regulēti likumos.  

1.4.Ņemot vērā, ka transporta līdzekļa novietošana zālājā vai 

apstādījumos nav tieši aizliegta ar Ceļa satiksmes noteikumiem, 

pašvaldība var paredzēt atbildību par braukšanu un stāvēšanu 

ārpus ceļa. To vairākkārt savos spriedumos ir norādījusi 

Administratīvā apgabaltiesa (lietas: A42903009, A42765109, 

A42881509, A130056912).      

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus, tai skaitā 

grozījumus, izriet no likuma 43. panta pirmās daļas 4. punkta;   

2.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt atbildību par 

transporta līdzekļa novietošanu ārpus ceļa.  

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

 

3.1. saistošo noteikumu īstenošanai nevar paredzēt ietekmi uz 

budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 

4.1. mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir fiziskas un juridiskas personas, kas uzturas, dzīvo vai savu 

darbību veic pašvaldības administratīvajā teritorijā un pašvaldību 

amatpersonas.     

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu 

piemērošanā, ir pašvaldības dome vai tās pilnvarotās personas; 

5.2. saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās 

procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo 

kārtību.  



6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6. 1.nav attiecināmas. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 

 


