
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI  

ar Ādažu novada domes  

2019.gada 23.aprīļa lēmumu 

(protokols Nr.10 § 24)  

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 
2019.gada 23.aprīlī                  Nr.6/2019  

 

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. 

 

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

“Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”, aizstājot to 2.14. un 

2.15. punktā  skaitli  “15” ar skaitli “16” .   

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks  

  
 

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes 23.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.6/2019 „Grozījumi 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 saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 59.panta pirmās daļas 5. punktu 

policijas iestādē nogādā bērnu, kurš nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā 

vietā bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu 

pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes nakts laikā, bet domes 2012.gada 29.maija 

saistošo noteikumu Nr.20 “Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie 

noteikumi”  2.14 un 2.15.punktā  noteikts, ka nepilngadīgais, kurš nav sasniedzis 15 gadu 

vecumu, nedrīkst atrasties uz ielas konkrētā laika posmā - no pl.22.00 līdz 06.00 bez 

pieaugušo pavadības.  

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Noteikumi paredz salāgot nepilngadīgo personu vecumu  atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā noteiktajam.  

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Pašvaldības budžeta ieņēmumi palielināsies, jo pārkāpumu izskatīšana  un soda piemērošana  

piekrīt Ādažu novada Administratīvai komisijai.  

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

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

Mērķgrupas, ko ietekmēs Noteikumi, ir personas, kas atbilst Noteikumos noteiktajai 

kategorijai. Noteikumi uzlabos sabiedrisko kārtību un drošību Ādažu novada teritorijā. 

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Noteikumi  neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības 

līdzšinējo kārtību.  

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Nav attiecināms. 
 
 
 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs                                       M.Sprindžuks  


