
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 2019.gada 

26.novembra sēdes lēmumu 

(protokols Nr.27 § 45) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 
2019. gada 26.novembrī                          Nr.35/2019  

 

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. 

 

 

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

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

šādus grozījumus:  

1.1. aizstāt 2.1. punktā skaitli un vārdu “350 euro” ar vārdiem “septiņdesmit naudas 

vienībām”, un skaitli un vārdu “1070 euro” ar vārdiem “divi simti četrpadsmit  

naudas vienībām”;    

1.2. aizstāt 2.2. punktā skaitli un vārdu “140,00 euro” ar  vārdiem “divdesmit astoņām 

naudas vienībām”; 

1.3. izteikt 2.3. punktu šādā redakcijā: 

“1.4.   Ēku, žogu un citu būvju, kā arī iekārtu, izkārtņu, ziņojumu, reklāmu un 

citu informācijas nesēju sasmērēšana ar uzrakstiem, zīmējumiem u.c. 

veidos, to bojāšana, pārvietošana vai noplēšana:  

1.4.1. fiziskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz septiņdesmit 

naudas vienībām;  

1.4.2.  juridiskām personām naudas sods līdz divi simti četrpadsmit 

naudas vienībām.” 

1.5. aizstāt 2.4. punktā skaitli un vārdu “350 euro” ar vādiem  “septiņdesmit naudas 

vienībām”, un skaitli un vārdu “1070 euro” ar vārdiem “divi simti četrpadsmit 

naudas vienībām”;    

1.6. izteikt 2.5. punktu šādā redakcijā:  

         “2.5. Apstādījumu un atpūtas vietu postīšana:  

                 2.5.1. fiziskām personām naudas sods līdz septiņdesmit naudas 

vienībām;  



  2.5.2. juridiskām personām naudas sods līdz divi simti četrpadsmit 

naudas vienībām.” 

1.7. aizstāt 2.6. punktā skaitli  un vārdu “350 euro” ar vārdiem “septiņdesmit naudas 

vienībām”, un  skaitli un vārdu “1070 euro” ar vārdiem “divi simti četrpadsmit 

naudas vienībām”; 

1.8. izslēgt 2.7. punktu; 

1.9. izteikt 2.9. un 2.10. 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:  

            2.9.1. fiziskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz divdesmit 

astoņām naudas vienībām;  

            2.9.2.  juridiskām personām naudas sods līdz divi simti četrpadsmit  

                       naudas vienībām. 

2.10.  Izbraukšana ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs bez 

saskaņošanas ar pašvaldību, izņemot palīdzības sniegšanas vai 

ūdenstilpes apsaimniekošanas nolūkā:  

            2.10.1. fiziskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz 

septiņdesmit naudas vienībām;  

            2.10.2. juridiskām personām naudas sods līdz divi simti četrpadsmit    

                        naudas vienībām.”  

1.10. aizstāt 2.11. un 2.12. punktā skaitli un vārdu “350 euro” ar vārdiem “septiņdesmit 

naudas vienībām”, un  skaitli un vārdu “700 euro” ar vārdiem “simtu četrdesmit 

naudas vienībām”; 

1.11. aizstāt 2.13. punktā skaitli un vārdu “140,00 euro” ar vārdiem “divdesmit astoņām 

naudas vienībām”; 

1.12. aizstāt 2.14. punktā skaitli un vārdu “70,00 euro” ar  vārdiem “četrpadsmit naudas 

vienībām”; 

1.13. aizstāt 2.15. punktā skaitli un vārdu “140,00 euro” ar vārdiem “divdesmit astoņām 

naudas vienībām”; 

1.14. aizstāt 2.16. punktā skaitli un vārdu “70,00 euro” ar vārdiem “četrpadsmit naudas 

vienībām”; 

1.15. aizstāt 2.17. punktā skaitli un vārdu “280,00 euro” ar vārdiem “piecdesmit sešām 

naudas vienībām”, un  skaitli un vārdu “1070 euro” ar vārdiem “divi simti 

četrpadsmit naudas vienībām”; 

1.16. aizstāt 2.18. punktā skaitli un vārdu “210,00 euro” ar vārdiem “četrdesmit divām 

naudas vienībām”; 

1.17. aizstāt 2.19. un 2.20. punktā skaitli un vārdu “140,00 euro” ar vārdiem “divdesmit 

astoņām naudas vienībām”; 

1.18. izteikt 2.21 un 2.22. punktu šādā redakcijā: 

“2.21. Telšu uzstādīšana, pagaidu apmešanās vietu ierīkošana šim nolūkam 

neparedzētās sabiedriskās vai ar pašvaldību nesaskaņotās vietās: 

2.21.1. fiziskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz četrdesmit 

divām naudas vienībām;  

            2.21.2. juridiskām personām naudas sods līdz simtu četrdesmit naudas 

vienībām; 



2.22.  Ugunskuru kurināšana ūdenstilpņu malās un zaļajā zonā, izņemot šim  

nolūkam izveidotās vietās:  

           2.22.1. fiziskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz divdesmit 

astoņām naudas vienībām;  

            2.22.2. juridiskām personām naudas sods līdz simtu četrdesmit naudas 

vienībām.” 

1.19. svītrot Noteikumu 2.23.punktu. 

1.20.  papildināt Noteikumus ar jaunu 2.24. punktu šādā redakcijā: 

“2.24. Atrašanās publiskās vietās ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā 

dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā, izņemot vietas, kur 

alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība brīdinājums vai  

naudas sodu līdz divdesmit astoņām naudas vienībām.”  

1.21. izteikt 3.1.  punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Ādažu pašvaldības policija veic Noteikumu ievērošanas kontroli un 

administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai.”   

2. Grozījumi stājās spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.   

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 



 

Paskaidrojuma raksts 

Ādažu novada domes 2019.gada 26.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.35/2019 

“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. 

Likuma  “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punkts nosaka, ka dome ir tiesīga izdot 

saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu. Nepieciešamību veikt grozījumus saistošajos noteikumos “Ādažu novada 

pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi“ (turpmāk – Noteikumi)  nosaka 

nepieciešamība saskaņot tos ar Administratīvās atbildības likumu, kurš stājās spēkā ar 

2020.gada 1.janvāri.  

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi  Noteikumos izsaka naudas sodus naudas vienībās, kā arī precizē normas par 

kompetentām iestādēm, kas veic administratīvo procesu līdz lēmuma pieņemšanai pēc 

būtības. Ņemot vērā, ka pēc 2020. gada 1. janvāra neviens normatīvais akts neregulēs 

alkohola lietošanu publiskā vietā, Noteikumi papildināti ar jaunu punktu par aizliegumu  

atrasties  sabiedriskā vietā at atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu.     

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

Nav attiecināms. 

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

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.  

Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais regulējums, ir fiziskas un juridiskas 

personas, kuras uzturas Ādažu novada administratīvajā teritorijā.   

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. 

Noteikumu izpildi nodrošinās Ādažu pašvaldības policija un domes Administratīvā  komisija. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 

Ir notikušas konsultācijas ar domes Administratīvo komisiju un Ādažu pašvaldības policiju.   

 
 
 

Domes priekšsēdētājs                M.Sprindžuks  


