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Saistošie noteikumi Nr. 5/2015
Apstiprināti ar
Apes novada domes
26.03.2015. lēmumu Nr.45
(sēdes protokols Nr.3, 4.p.)
Precizēti
ar Apes novada domes
28.05.2015. lēmumu Nr.95
(sēdēs protokols Nr.6, 13.p.)
Precizēti
ar Apes novada domes
26.06.2015. lēmumu Nr.118
(sēdēs protokols Nr.8, 16.p.)

Spēkā ar 20.08.2015.
„Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma ”Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. punktu
Grozījumi:
Apes novada domes 24.09.2015.
saistošie noteikumi 14/2015
Spēkā ar 06.11.2015.
I. Vispārīgie jautājumi
1.Apes novada sabiedriskās kārtības noteikumu mērķis un uzdevumi
Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka
sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Apes novadā, administratīvo atbildību par šo Noteikumu
neievērošanu. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Apes novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro
tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses publiskās vietās, veicināt iedzīvotāju (īpaši
nepilngadīgo personu) veselīgu, attīstieties motivējošu dzīvesveidu. Noteikumu mērķis ir veicināt
sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt personas no pārkāpumu izdarīšanas.

2.Noteikumos lietotie termini
Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība
vai bezdarbība, par ko šajos Noteikumos paredzēta atbildība un kas vērsta uz sabiedriskās kārtības un
miera traucēšanu vai necieņu pret sabiedrību
Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura izdarījusi pārkāpumu, par ko šajos
Noteikumos paredzēta atbildība
Publiska vieta – šo Noteikumu izpratnē jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai
īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai
bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais
valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba
pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai darbību saskaņā ar uzņēmuma līgumu
Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā demonstrējot
galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus
3. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus
Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par šo Noteikumu
pārkāpumiem ir:
1) pašvaldības policijas amatpersonas;
2) Apes novada domes izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji;
3) Apes novada domes izveidoto pašvaldības komisiju amatpersonas;
4) Apes novada bāriņtiesas priekšsēdētājs;
5) Administratīvās lietvedības inspektors.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 24.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015 )

4. Administratīvās lietas izskatīšana un administratīvā soda uzlikšanas kārtība
Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu par soda piemērošanu pieņem:
1) pašvaldības policijas priekšnieks;
2) Apes novada domes izpilddirektors un Administratīvās lietvedības inspektors;
3) Apes novada domes Administratīvā komisija.”
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Apes novada domes 24.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.14/2015 )

II. Administratīvie pārkāpumi
5.Transporta līdzekļu apkopes un ekspluatācijas pārkāpumi
Par transportlīdzekļu profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana
un tml.) vai mazgāšanu publiskās vietās, kur tas nav atļauts –
fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro, juridiskām personām naudas sodu no
divdesmit līdz simts euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas –
fiziskām personām uzliek naudas sodu no trīsdesmit pieciem līdz simt četrdesmit euro, juridiskām
personām naudas sodu no simts līdz trīs simti euro.
6. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm
Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm vai stāvēšanu uz tiem –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit euro.
7. Peldēšanās, mazgāšanās un dzīvnieku peldināšana publiskos dīķos un citās ūdenstilpnēs
Par peldēšanos, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu vai veļas mazgāšanu publiskos dīķos un citās
ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no desmit līdz trīsdesmit euro.

8. Ubagošana, zīlēšana publiskās vietās
Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu publiskās vietās,
izņemot vietās pie dievnamiem, kurās ubagot ir atļāvusi attiecīgās reliģiskās organizācijas vadība izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas –
uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simts četrdesmit euro.
9. Lielgabarīta priekšmetu ilgstoša turēšana vietās, kas traucē kustības drošību vai ielu un
pagalmu uzkopšanu
Par lielgabarīta kravu, priekšmetu (malka, kokmateriāli, būvmateriāli u.c.) ilgstošu turēšanu vietās,
kas traucē ielu, ceļu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību uzliek naudas sodu fiziskām personām no desmit līdz piecdesmit euro, juridiskām personām no
piecdesmit līdz divi simti piecdesmit euro.
Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas–
uzliek naudas sodu fiziskām personām no piecdesmit līdz simts četrdesmit euro, juridiskām
personām no divi simti līdz pieci simti euro.
10. Īpašuma adreses numura zīmju vai māju nosaukumu plāksnīšu neuzstādīšana vai
neuzturēšana kārtībā
Par īpašuma adreses numura zīmju vai māju nosaukumu plāksnīšu neuzstādīšana vai neuzturēšana
kārtībā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit euro.
III. Noslēguma jautājumi
11.Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Apes novada pašvaldības informatīvajā
izdevumā „Apes novada ziņas”.
12.Noteikumi publicējami Apes novada pašvaldības mājas lapā www.apesnovads.lv.

Domes priekšsēdētāja

Astrīda HARJU

Apes novada domes 26.03.2015. saistošo noteikumu Nr.5/2015
„Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”
Paskaidrojuma raksts
Pašreizējās situācijas
raksturojums
Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības raksturojums,
dokumenta būtība

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām procedūrām
Normatīvie akti, saskaņā ar
kuriem saistošo noteikumu
projekts sagatavots
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Domes priekšsēdētāja

Pašlaik nav spēkā esošu normatīvo aktu (pašvaldības saistošo
noteikumu), kas noteiktu un reglamentētu sabiedrisko kārtību Apes
novada pašvaldībā.
Spēkā esošo LR likumdošanas normu precizēšana un izmaiņas
pašvaldības administratīvajā struktūrā.
Paredzēta administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības normu
neievērošanu gadījumos, kad tas nav paredzēts LR likumdošanā.
Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Apes novadā sabiedrisko kārtību,
uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības, likumīgās intereses,
veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu
dzīvesveidu, kā arī atturēt personas izdarīt iespējamos
likumpārkāpumus
Saistošie noteikumi nosaka administratīvo atbildību par transporta
līdzekļu apkopes un ekspluatācijas pārkāpumiem; sēdēšanu
sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm; peldēšanos,
mazgāšanos un dzīvnieku peldināšanu publiskos dīķos un citās
ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, kā arī reglamentē citas sabiedriskās
kārtības normas gadījumos, kas nav paredzēti LR likumdošanā.
Nav
Radīt drošu, sakoptu vidi uzņēmējdarbības attīstībai

Nav
Likums „Par pašvaldībām” 15., 21., 43 pants; Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodekss 5. pants, 16.nodaļa, 23.nodaļa
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.apesnovads.lv sadaļā „saistošo noteikumu projekti”, pieejams
Apes novada pašvaldībā

Astrīda HARJU

