
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 30.06.2020.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.13 § 29) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 
2020. gada 30.jūnijā                             Nr.21/2020 

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” un svītrot   

2.24.punktu.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        M.Sprindžuks 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ādažu novada domes 2020.gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr.21/2020 „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. 

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)  izslēdzot 

punktu par kuru atbildība paredzēta Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem pārvaldes, 

sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā (turpmāk – Likums) 10. pantā, kas 

stājās spēkā ar 01.07.2020., t.i. - par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu 

publiskā vietā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību patērēšanai uz 

vietas atļāvusi pašvaldība vai Valsts ieņēmumu dienests, vai par atrašanos publiskā vietā tādā 

reibuma stāvoklī, kas traucē sabiedrisko kārtību vai drošību, piemēro brīdinājumu vai naudas 

sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījums  paredz izslēgt administratīvo atbildību no Noteikumiem, jo administratīvo 

atbildību nosaka Likums 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. 

Nav ietekmes, jo sodus varēs piemērot arī pašvaldības policija.   

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  


