
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2017.gada 23.maija lēmumu 

(protokols Nr. 10 § 17)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2017. gada 23.maijā            Nr.12/2017  

 

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

„Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”  

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 

4.punktu. 

  

Izdarīt šādus grozījumus Ādažu novada domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos 

Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk – 

noteikumi): 

1. Izteikt  noteikumu  2.22.1 un 2.22.2 punktu šādā jaunā redakcijā: 

„2.22.1 Riepu izspolēšana ar mehānisko transporta līdzekli vai mehāniskā transporta 

līdzekļa vadīšana sānslīdē (drifts) pa ceļu kompleksā ietilpstošām būvēm - naudas 

sods transporta līdzekļa vadītājam no 10 euro līdz 250 euro.”   

„2.22.2 Braukšana uz aizmugurējā vai priekšējā riteņa ar motociklu vai mopēdu pa 

ceļu kompleksā ietilpstošām būvēm – brīdinājums vai naudas sods vadītājam no 5 

euro līdz 200 euro.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017 „Grozījums Ādažu novada 

domes 2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības 

sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

2016.gada 22.martā Ādažu novada dome pieņēma grozījumus Ādažu novada domes 

2012.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.20 „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās 

kārtības saistošie noteikumi”, paredzot administratīvo atbildību par transporta līdzekļa 

vadīšanu sānslīdē, riepu izspolēšanu, mopēda, velosipēda un motocikla vadīšanu uz 

aizmugurējā vai priekšējā riteņa, nosakot naudas sodu no 50 euro līdz 250 euro (riepu 

izspolēšana ar mehānisko transporta līdzekli vai mehāniskā transporta līdzekļa vadīšana 

sānslīdē (drifts) par ceļu kompleksā ietilpstošām būvēm) un no 20 euro līdz 200 euro  

(braukšana uz aizmugurējā vai priekšējā riteņa ar motociklu vai mopēdu pa ceļa kompleksā 

ietilpstošām būvēm). Domes Administratīvā komisija, izskatot administratīvā pārkāpuma 

lietas saskaņā ar šo noteikumu pārkāpumiem,  ir nonākusi pie secinājuma, ka naudas soda 

mēri ir par augstu, tāpēc būtu nepieciešams noteikt zemākus naudas sodus, no kura var 

piemērot sodu, kā arī kā soda veidu noteikt brīdinājumu.    

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi paredz mīkstināt administratīvo atbildību par transporta līdzekļa vadīšanu sānslīdē, 

riepu izspolēšanu, mopēda, velosipēda un motocikla vadīšanu uz aizmugurējā vai priekšējā 

riteņa.   
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Ienākumi varētu samazināties. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

Nav attiecināms. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Ādažu 

pašvaldības policija.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Noteikumu projekts ir izskatīts Ādažu novada domes Finanšu komitejā pēc domes 

Administratīvās komisijas locekļa iniciatīvas. Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā 

paskaidrojuma raksta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.adazi.lv un saņemto 

sabiedrības pārstāvju izteikto priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot lietderības 

apsvērumus, tie tiks iekļauti saistošajos noteikumos. Sabiedrības līdzdalības veids – 

informācijas publicēšana pašvaldības mājaslapā internetā un iesniegto priekšlikumu 

izvērtēšana. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

http://www.adazi.lv/

