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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.14/2018 

“Grozījumi 2014. gada 28. augusta  saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā 
” 

 
Jaunpils novada Jaunpils pagastā 

2018. gada 20. decembrī 

 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 3. panta pirmās daļas 4. 
punktu, “Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 5. pantu, “Zemes pārvaldības likuma” 15. pantu 
astoto daļu. 
 
Izdarīt Jaunpils novada 2014. gada 28. augusta saistošajos noteikumos Nr9. “Par sabiedrisko kārtību 
Jaunpils novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Noteikumu I nodaļu “VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI” papildināt ar 4.19 apakšpunktu šādā redakcijā: 
“4.19. Paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods, kuru Jaunpils novada priekšsēdētājs, ņemot 

vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis ar rīkojumu un kas 
izsludināts, plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm.” 

2. Noteikumu II nodaļu “AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI JAUNPILS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ” 

papildināt ar 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“11.1. Par atrašanos uz aizsalušām vai daļēji aizsalušām publiskajām un pašvaldības valdījumā esošām 

ūdenskrātuvēm Jaunpils novada teritorijā Jaunpils novada priekšsēdētāja noteiktajā paaugstinātas ledus 
bīstamības periodā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.” 
 

 

Priekšsēdētāja          L.Gintere  



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr.14/2018 “Grozījumi 2014. gada 28. augusta  saistošajos noteikumos Nr. 9 
„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētāja         L.Gintere 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi Nr.14/2018 “Grozījumi 2014. gada 28. augusta  
saistošajos noteikumos Nr. 9 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils 

novadā” nepieciešami, lai efektīvi kontrolētu cilvēku nevēlamu 

atrašanos uz aizsalušām ūdenskrātuvēm, tādejādi maksimāli 
novēršot nelaimes gadījumu iespējamību. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts 

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmās daļas 16. punktu, 3. panta pirmās daļas 4. punktu, 
“Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 5. pantu, “Zemes 

pārvaldības likuma” 15. pantu astoto daļu. 
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis – maksimāli efektīvi , veicot 

kontroles pasākumus, novērst nelaimes gadījumu iespējamību uz 
aizsalušajām ūdenskrātuvēm. 

 

3. Informācija par 
plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai ir finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 
ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

Nav. 

5. Informācija par 

Administratīvajām 

procedūrām. 

Nav. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Izstrādes procesā tika iesaistīti sabiedrības pārstāvji, no kuriem 

ticis saņemts ierosinājums par šādu normatīvā akta grozījumu. 
Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva 

pielietošana iedzīvotāju sabiedriskās kārtības un drošības labā. 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi 
– maksimāli novērst nelaimes gadījumu iespējamību uz Jaunpils 

novadā esošajām publiskajām ūdenskrātuvēm rudens, ziemas un 
pavasara mēnešos. 


