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Apstiprināti ar Jaunpiebalgas novada  

domes sēdes 2018.gada 11.jūnija  

lēmumu Nr.112 (prot. Nr. 6; 21.§) 

 

Saistošie noteikumi Nr.7 

Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.17 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu 

 

 

Izdarīt Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 “Par 

sabiedrisko kārtību Jaunpiebalgas novadā” šādus grozījumus: 

1. izteikt noteikumu izdošanas pilnvarojuma tekstu šādā redakcijā 

“Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 43.panta pirmās daļas 4. un 5.punktu”; 

2. papildināt noteikumus ar 2.4.punktu šādā redakcijā: 

“2.4. Noteikumu izpildi kontrolēt un sagatavot administratīvos protokolus savas 

kompetences robežās ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas vai amatpersonas, 

kurām pašvaldība ir deleģējusi veikt pašvaldības policijas funkciju izpildi un 

sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.”; 

3. aizstāt noteikumu 3.2.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus “21.34 euro līdz 42.69 euro” 

ar skaitļiem un vārdiem “30,00 EUR līdz 50,00 EUR”; 

4. aizstāt noteikumu 3.3.1.apakšpunktā vārdu un skaitli “28.46 euro” ar skaitli un vārdu 

“30,00 EUR”; 

5. aizstāt noteikumu 3.5.punktā vārdus un skaitļus “7.11 euro līdz 28.46 euro” ar 

skaitļiem un vārdiem “30,00 EUR līdz 50,00 EUR”; 

6. aizstāt noteikumu 3.10.1.apakšpunktā vārdu un skaitli “28.46 euro” ar skaitli un 

vārdu “30,00 EUR”; 

7. aizstāt noteikumu 3.14.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus “14.23 euro līdz 71.14 

euro” ar skaitļiem un vārdiem “30,00 EUR līdz 75,00 EUR”; 

8. papildināt noteikumus ar 3.15.punktu šādā redakcijā: 

“3.15. Par sabiedriskās vietās esošu apstādījumu (zaļumstādījumu) bojāšanu uzliek 

naudas sodu no 30,00 EUR līdz 75,00 EUR.” 

9. papildināt noteikumus ar 3.16.punktu šādā redakcijā: 
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“3.16. Par transportlīdzekļu mazgāšanu vai tehniskās apkopes veikšanu sabiedriskās 

vietās uzliek naudas sodu no 30,00 EUR līdz 100,00 EUR.”. 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs  Laimis Šāvējs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Jaunpiebalgas novada domes 2018.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.7 

“Grozījumi Jaunpiebalgas novada domes 2009.gada 13.jūlija saistošajos noteikumos 

Nr.17 “Par sabiedrisko Jaunpiebalgas novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Īss projekta satura izklāsts Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta 

pirmās daļas 4. un 5.punktu dome ir tiesīga izdot 

saistošus noteikumus, par sabiedrisko kārtību un 

par namu un to teritoriju un būvju uzturēšanu, 

paredzot administratīvo atbildību par to 

pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos.  

Saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 

3.panta trešo daļu beidzoties vienlaicīgas 

apgrozības periodam, vienīgais likumīgais 

maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā ir euro. 

Ņemot vērā, ka kopš euro valūtas ieviešanas 

2014.gada 1.janvārī, par administratīvo atbildību 

paredzētie soda apmēri nav mainīti tie ir 

nosakāmi, atbilstoši esošajai ekonomiskajai 

situācijai. 

Ar noteikumu grozījumiem arī paredzēts 

papildināt noteikumus ar jauniem sabiedriskās 

kārtības pārkāpumu veidiem: 

1. Par sabiedriskās vietās esošu 

apstādījumu, zālienu, dekoru, u.c. 

(zaļumapstādījumu) elementu bojāšanu; 

2. Par transportlīdzekļu mazgāšanu vai 

tehniskās apkopes veikšanu sabiedriskās 

vietās. 

Ar grozījumiem paredzēts arī papildināt 

noteikumus ar 2.4.punktu, paredzot 

amatpersonas, kurām ir tiesības sagatavot 

administratīvā pārkāpuma protokolus. 

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem tiks, precizēti un palielināti 

atsevišķi sodu apmēri un papildināti ar jauniem 

sabiedriskās kārtības pārkāpumu veidiem: 

1. Par sabiedriskās vietās esošu 

apstādījumu, zālienu, dekoru, u.c. 

(zaļumapstādījumu) elementu bojāšanu; 

2. Par transportlīdzekļu mazgāšanu vai 

tehniskās apkopes veikšanu sabiedriskās 

vietās. 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Grozījumiem papildus finansējums nav 

nepieciešams.  

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām 

Līdzšinējās administratīvās procedūras netiek 

mainītas. 



Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama 

konsultēšanās ar privātpersonām, jo tie 

neierobežo sabiedrības intereses 

8. Sabiedrības informēšana par 

normatīvo aktu 

Noteikumi tiks publicēti Jaunpiebalgas novada 

domes izdevumā “Avīze Piebaldzēniem” un 

interneta mājas lapā www.jaunpiebalga.lv. 

 

 

 

 

  

Novada domes priekšsēdētājs  Laimis Šāvējs 

 

 

 

 


