
 

2018.gada 25.aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Saulkrastos 

Nr. SN 6/2018 

Apstiprināti 
Saulkrastu novada domes 
2018.gada 25.aprīļa sēdē 

 (prot. Nr.5/2018§18) 
 

Precizēti  
Saulkrastu novada domes 
2018.gada 27.jūnija sēdē 

 (prot. Nr.9/2018§15) 
 

 
 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par 

sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma  
17.panta piekto daļu 

 
 Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr.5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi): 
 

1) Izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 
“8. Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas, pildot amata pienākumus, ir tiesīgas 
kontrolēt šo noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvajā 
pārkāpuma lietā un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus.” 
 

2) Papildināt Noteikumus ar jaunu 8.1 punktu šādā redakcijā: 
“8.1 Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas (protokolus) par šo saistošo noteikumu 
prasību neievērošanu un uzlikt administratīvos sodus ir tiesīgs Saulkrastu pašvaldības 
policijas priekšnieks.” 
 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 

 
 

 

2018.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr. SN 6/2018 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 

“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Paskaidrojuma raksta Norādāmā informācija 



sadaļas 

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
205.panta pirmās daļas 3.punktu, kurā noteiktas institūcijas 
(amatpersonas), kas pilnvarotas izskatīt administratīvo 
pārkāpumu lietas un, lai atvieglotu pašvaldības 
Administratīvās komisijas administratīvo slogu, ir izstrādāti 
saistošie noteikumi “Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.5 “Par 
sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā””. 

2.Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz pilnvarojumu Saulkrastu pašvaldības 
policijas amatpersonām kontrolēt Saulkrastu novada domes 
2015.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.5 “Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā” izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt 
lietvedību administratīvajā pārkāpuma lietā un sastādīt 
administratīvā pārkāpuma protokolus, kā arī pilnvarojumu  
Saulkrastu pašvaldības policijas priekšniekam izskatīt 
administratīvā pārkāpuma lietas (protokolus) un uzlikt 
administratīvos sodus. 

3.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē. 

6.Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 

 

 


