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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Dagdas novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 2020/8 

Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošo noteikumu projekta izstrādāšanas mērķis ir aizstāt 

Dagdas novada pašvaldības 2009.gada 25.novembra saistošos 

noteikumus Nr.6 „Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā” ar 

jauniem saistošajiem noteikumiem, kuri noteiktu sabiedrisko 

kārtību, kāda jāievēro Dagdas novada administratīvajā teritorijā, 

kā arī paredzētu administratīvo atbildību par noteikumu 

pārkāpumiem. 

Tā kā šādu izmaiņu ieviešanai līdz šim spēkā esošajos noteikumos 

būtu jāveic grozījumi vairāk nekā pusei no noteikumos 

ietvertajām normām, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 

3.februāra noteikumu Nr.108 "Normatīvo aktu projektu 

sagatavošanas noteikumi" 140.punktā noteiktajam, "grozījumu 

noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu 

pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma. Šādā gadījumā 

sagatavo jaunu noteikumu projektu", ir lietderīgi aizstāt Dagdas 

novada pašvaldības 2009.gada 25.novembra saistošos noteikumus 

Nr.6 „Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā” ar jauniem Dagdas 

novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Dagdas novada 

pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi”, paturot dažas līdz 

šim spēkā esošajos noteikumos esošās tiesību normas (ar 

nepieciešamiem grozījumiem) un papildinot to saturu ar aktuālām 

tiesību normām, kas nav paredzētas kādā nozares likumā vai citā 

tiesību normā. 

Izdodot saistošos noteikumus, piemērojamie naudas sodi noteikti 

naudas soda vienībās, ievērojot Administratīvās atbildības 

likumu, kas stājies spēkā 2020.gada 1.jūlijā. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Dagdas 

novada administratīvajā teritorijā, kā arī paredz administratīvo 

atbildību par Noteikumu pārkāpumiem. 

Ar Dagdas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

"Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi" 

tiek: 

1. paredzēta administratīvā atbildība par saistošajos noteikumos 

noteikto sabiedriskās kārtības noteikumu (ierobežojumu) 

neievērošanu; 

2. ievērota pašvaldības saistošo noteikumu saskaņošana ar 

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām; 

3. noteikts, ka par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu 

administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic attiecīgi pilnvarotas Dagdas 

novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatpersonas 

atbilstoši savai kompetencei, bet Administratīvā pārkāpuma 

lietas izskata Dagdas novada pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
https://likumi.lv/ta/id/303007-administrativas-atbildibas-likums
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3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu „Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās 

kārtības noteikumi” ievērošanas kontroles un uzraudzības 

pasākumus, administratīvā pārkāpuma procesa veikšanu un 

lēmumu pieņemšanu administratīvās pārkāpuma lietās turpinās 

īstenot līdzšinējās pašvaldības amatpersonas, un nav nepieciešama 

jaunu institūciju izveide. Līdz ar to prognozējams, ka pašvaldības 

iestāžu un struktūrvienību darbība saistībā ar administratīvo 

pārkāpumu procesu, piemērojot izdoto normatīvo aktu, neradīs 

neplānotus papildus finansiālus izdevumus. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām, kuras regulē 

Administratīvās atbildības likums: 

1) procesa uzsākšana; 

2) lietas sagatavošana izskatīšanai; 

3) lietas izskatīšana un lēmuma pieņemšana; 

4) soda izpilde. 

Katrā no iepriekš minētajām administratīvā pārkāpuma procesa 

pamatstadijām precīzi noteiktas darbības, kādas ir tiesiski 

pieļaujamas un veicamas attiecīgajā procesa stadijā. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta izstrādē 

nav notikušas, jo šāda rakstura noteikumu ieviešana un 

administratīvo sodu piemērošana par to pārkāpumiem, vienlīdz kā 

kompetence administratīvā pārkāpuma procesā, kas nosakāma 

saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma prasībām, ir no 

valsts pārvaldes funkcijām izrietošs uzdevums, kura izpilde ir 

publiskās pārvaldes ekskluzīvā kompetencē ietilpstošs un ar 

sabiedrības interesēm nesaistīts jautājums, jo administratīvās 

atbildības juridiskā daba ir personiska rakstura. 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                    A.Trūlis 
 


