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2020.gada 28.oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 24/2020 

Apstiprināti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 28.oktobra sēdē 

 (prot. Nr.32/2020§12)  

Precizēti 

Saulkrastu novada domes 

2020.gada 29.decembra sēdē 
 (prot. Nr.38/2020§22)  

 

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. Svītrot 2.punktu. 

2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem veic 

Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas.”. 
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Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu  

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

“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļa Informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

2020.gada 4.augustā ir saņemts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas iesniegums Nr.1-18/7022 “Par saistošajiem 

noteikumiem”, kurā cita starpā ir norādīts, ka “Saistošajos 

noteikumos tiek skaidrots termins “sabiedriska vieta” un 

“publiska vieta”. Administratīvo sodu likumā par pārkāpumiem 

pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 

nav skaidrots termins “sabiedriskā kārtība” un termins 

“sabiedriska vieta”, kas izriet no termina “sabiedriskā kārtība”. 

Līdz ar to saistošajos noteikumos lieto minētos terminus, bet 

neskaidrot to izpratnes robežas.” līdz ar to, no saistošajiem 

noteikumiem tiek svītrot termins “sabiedriska vieta”  

Ar saistošajiem noteikumiem, atbilstoši Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2020.gada 14.decembra 

atzinumam  Nr. 1-18/10856 un Administratīvās atbildības likuma 

165.un 166.pantam, ir precizēta aistošo noteikumu redakcija 

attiecībā uz lēmuma pārsūdzēšanu augstākai amatpersonai.  

2. Īss projekta satura izklāsts 

 Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums (veikts 

administratīvā pārkāpuma process) par noteikumos minētajiem 

pārkāpumiem. Lēmuma pārsūdzības kārtība nosakāma atbilstoši 

Administratīvās atbildības likumam. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvā pārkāpuma procesu veic  un lēmumu pieņem 

Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas. Lēmumu var 

pārsūdzēt augstākai amatpersonai - Saulkrastu pašvaldības 

policijas priekšniekam.  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms. 
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