
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2018.gada 24.jūlija lēmumu 

(protokols Nr.16 § 30)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2018. gada 24.jūlija          Nr.23/2018  

 

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

„Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” – svītrot to 2.22¹. un 

2.22². punktu. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  

 

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.23/2018 „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. 

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

novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) 

nepieciešami, jo 2018. gada 5. jūlijā stājās spēkā grozījumi Administratīvo pārkāpumu 

kodeksa (turpmāk - APK) 149.4 pantā “Vispārīgo ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšana” , kas 

paredz sodu par  agresīvu braukšanu, tai skaitā, kas kā izpaudusies kā:  

1) apzināta sānslīdes radīšana uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, 

laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā 

kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes 

noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un 

paraugdemonstrējumu pasākumu laikā un 
2)  braukšana ar mopēdu vai motociklu uz viena riteņa un triciklu vai kvadriciklu uz 

aizmugurējiem riteņiem uz ceļiem vai citās vietās, kur iespējama satiksme (stāvlaukumi, 

laukumi, pagalmi u. tml.), izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes likuma noteiktajā 

kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no ceļu satiksmes 

noteikumiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izklaides un 

paraugdemonstrējumu pasākumu laikā; 
2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi paredz izslēgt administratīvo atbildību no noteikumiem, jo administratīvo atbildību 

nosaka  APK un dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus, paredzot administratīvo atbildību 

par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumā.  
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nedaudz samazināsies, jo pārkāpumu izskatīšana  un soda piemērošana  piekrīt Valsts 

policijai. 

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

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

Nav attiecināms. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Nav attiecināms.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Nav attiecināms . 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  


