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SAISTOŠIE  NOTEIKUMI NR.6. 
„Grozījumi 2011.gada 2 februāra Saistošajos noteikumos  

Nr. 24  „Par sabiedrisko kārtību” 
APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils novada domes  

2011.gada  1. jūnija  

sēdes Nr. 5. Lēmumu Nr. 3  

Jaunpils pagasta Jaunpils novadā  

2011. gada  1. maijā 

 

Izdoti saskaņā ar  likuma ‘”Par pašvaldībām”   21. panta pirmās daļas 16. punktu, 43.panta 

pirmās daļas 4. punktu 

 

Izdarīt Jaunpils novada  Saistošajos noteikumos Nr. 24  „Par sabiedrisko kārtību” 

šādus grozījumus: 

1. Saistošo noteikumu 1. nodaļu  „Vispārīgie jautājumi”  papildināt ar 1.5 punktu šādā 

redakcijā:  „  Saskaņā ar šiem noteikumiem pie administratīvās atbildības tiek saukta 

pārkāpumu izdarījusī persona, ja tā pārkāpuma izdarīšanas brīdī sasniegusi 14 gadu vecumu, 

vai pārkāpumu izdarījušās personas vecāki vai persona, kas tos aizstāj, ja pārkāpumu 

izdarījusī persona pārkāpuma izdarīšanas brīdī nav sasniegusi 14 gadu vecumu.” 

2. Saistošo noteikumu  3. nodaļu „Atbildība” papildināt ar 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9. un 

3.10. punktiem šādā redakcijā: 

3.5. „Par koku, apstādījumu, zālāju  un stādījumu  bojāšanu  uzliek soda naudu no Ls10 – 

Ls100.” 

3.6.” Par teritorijas (zemesgabala) neuzturēšanu atbilstoši normatīvo  aktu prasībām un 

nezāļu nenopļaušanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25,00”. 

3.7. „Par skolēnu mācību stundu sarakstā paredzēto mācību stundu  neattaisnotu 

neapmeklēšanu Jaunpils vidusskolā vecākiem  izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu līdz 

25,00Ls”. 

3.8.” Par skolēnu mācību stundu traucēšanu pārējiem skolēniem un skolotājam Jaunpils 

vidusskolā vecākiem  izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25,00Ls.” 

3.9.” Par nepilngadīgo bērnu ( līdz  16 gadu vecumam) klaiņošanu un atrašanos 

sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kas tās aizstāj pavadības : no 1.septembra līdz 

30. aprīlim laikā no plkst. 22: 00 līdz plkst. 6: 00 un no 1. maija līdz 31. augustam laikā  no 

plkst. 23: 00 līdz 6: 00 

 izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25,00Ls.” 



3.10.” Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana aizliegta laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 

7.00, ja tas nav saskaņots ar Jaunpils novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.” 

 

 

Domes priekšsēdētāja        L.Gintere 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Saistošajiem    noteikumiem Nr. 6. Grozījumi 2011.gada 2 februāra Saistošajos noteikumos 

Nr. 24 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”   

 

 

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Nepieciešams  iekļaut papildus normas, kas  nav 

minētas Latvijas Administratīvā pārkāpumu 

likumā  un nav iekļautas pašvaldības saistošajos 

noteikumos Nr. 24 „Par sabiedrisko kārtību 

Jaunpils novadā”   

Īss Saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka mērķi, uzdevumus, 

atbildību  par noteikumu neievērošanu un  

amatpersonas , kuras tiesīgas sastādīt  

administratīvo pārkāpumu protokolu 

Informācija par plānoto  Saistošo noteikumu 

projekta  ietekme uz pašvaldības budžetu 

Ir iespēja  papildināt pašvaldības budžetu ar   

administratīvo pārkāpumu naudas sodiem 

Informācija par Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Uzliek par pienākumu  uzņēmējiem ievērot  

sabiedrisko kārtību  

Informācija par Saistošo noteikumu projekta 

iespējamo ietekmi uz administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumi paredz  kārtību , kāda jāievēro novada  

administratīvajā teritorijā, un   atbildību tās 

neievērošanas  gadījumā 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie 

noteikumi sagatavoti 

Izdoti saskaņā ar  likuma ‘”Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 16. punktu, 

43.panta pirmās daļas 4. punktu 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

 Saistošo noteikumu  projekts  un paskaidrojuma 

raksts  ievietots www.jaunpils.lv. Pieejams 

Jaunpils novada domē un Viesatu pagasta 

pārvaldē.  
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