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Apes novada domes 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.28/2019 „Par sabiedrisko kārtību Apes
novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
Spēkā vienlaikus ar Administratīvas atbildības likumu
I.

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk –noteikumi) nosaka sabiedriskas kārtības prasības Apes novada
administratīvajā teritorijā un atbildību par šo prasību neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Publiska vieta – 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;
2.2. Ubagošana–žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā
demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.
3. Noteikumi par sabiedriskās kārtības prasību ievērošanu ir saistoši visām fiziskajām un
juridiskajām personām Apes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
4. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības ievērošanu un atturēt personas no
pārkāpumu izdarīšanas.
5. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic
Apes novada pašvaldības administratīvās lietvedības inspektors un pašvaldības policijas
amatpersonas (pašvaldības policijas, ar kuru Apes novada pašvaldībai slēgts deleģēšanas
līgums par funkciju veikšanu). Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Apes novada
pašvaldības Administratīvā komisija.
II.

Sabiedriskās kārtības prasības un administratīvā atbildība par to neievērošanu

6. Aizliegts veikt transportlīdzekļu profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa,
motora mazgāšana un tml.) vai mazgāšanu publiskās vietās, kur tas nav atļauts. Par šajā
punktā minētā aizlieguma neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām – līdz 14 naudas soda vienībām; juridiskām personām – līdz 20 naudas soda
vienībām.

7. Aizliegts sēdēt sabiedriskās vietās uz atpūtas solu atzveltnēm vai stāvēt uz tiem. Par šajā
punktā minētā aizlieguma neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 naudas
soda vienībām.
8. Aizliegts mazgāties, peldināt dzīvniekus vai mazgāt veļu publiskos dīķos un citās publiskās
ūdenstilpnēs. Par šajā punktā minētā aizlieguma neievērošanu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām.
9. Aizliegts ubagot publiskās vietās. Par šajā punktā minētā aizlieguma nepildīšanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 40 naudas soda vienībām.
10. Aizliegts ilgstoši turēt lielgabarīta kravas, priekšmetus (malka, kokmateriāli, būvmateriāli u.c.)
vietās, kas traucē ielu, ceļu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību. Par šajā
punktā minētā aizlieguma neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām – līdz 10 naudas soda vienībām; juridiskām personām – līdz 50 naudas soda
vienībām.

III.
Noslēguma jautājumi
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvas atbildības likumu.
12. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušiem Apes novada
domes 26.06.2015.saistošos noteikumus Nr.5/2015 “Par sabiedrisko kārtību Apes novadā”,
(sēdes protokols Nr. 8, 16.p.).

Apes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Jānis LIBERTS

Paskaidrojuma raksts
Apes novada domes 28.11.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.28/2019 “Par sabiedrisko kārtību
Apes novadā”
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
1. Projekta nepieciešamības 1.1. Apes novada dome 2015.gada 26.jūnijā apstiprināja saistošos
pamatojums
noteikumus Nr.5/2015 „Par sabiedrisko kārtību Apes novadā” (turpmāk –
saistošie noteikumi).
1.2. Nepieciešams apstiprināt saistošos noteikumos jaunā redakcijā, jo
saistībā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanās brīdi, šobrīd
spēkā esošā saistošo noteikumu redakcija būs pretrunā ar aktuālo normatīvo
regulējumu. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu tiesību normu tiesiskumu,
saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtības prasību apjomu un atbildību
par tās neievērošanu, jāapstiprina saistošie noteikumi redakcijā, jo plānotie
grozījumi pārsniedz pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu normu
apjoma. Grozījumi ir saistīti ar saistošo noteikumu normu atbilstību
Administratīvās atbildības likuma tiesiskajam regulējuma, kas spēkā stāsies
2020.gada 1.janvārī.
2. Īss projekta satura
2.1. Ievērojot paskaidrojuma raksta 1.2. punktu, saistošie noteikumu par
izklāsts
sabiedrisko kārtību Apes novadā, noteiktajām prasībām un administratīvo
atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem, izstrādāti, ievērojot likuma
par “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī
Administratīvās atbildības likuma., kas stāsies spēkā 01.01.2020., tiesisko
regulējumu.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai Apes
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5.1.Visas personas, kuras skar šo noteikumu piemērošana, var griezties
Apes novada vienotajā valsts un pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā
vai pie Apes novada domes administratīvās lietvedības inspektora Apes
novad domes ēkā - Stacijas iela 2, Apē, Apes novadā;
5.2.Saistošie noteikumi tiks publicēti Apes novada pašvaldības bezmaksas
izdevumā „Apes novada ziņas” un ievietoti Apes novada pašvaldības
interneta mājaslapā www.apesnovads.lv.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām.
6.2. Pēc saistošo noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas Apes novada domes pastāvīgās komitejas sēdē un
publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā www.apesnovads.lv, saņemto
priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, tos, izvērtējot lietderības
apsvērumus, paredzēts iekļaut saistošajos noteikumos.
6.4.Plānotais sabiedrības līdzdalības veids – priekšlikumu un iebildumu
ievērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības mājaslapā internetā
www.apesnovads.lv.
6.5. Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts
izvērtēt pēc to saņemšanas.
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