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S A I S T O Š I E    N O T E I K U M I 
Valkā 

 
2012.gada 27.decembrī           Nr. 24 

APSTIPRINĀTI 
ar Valkas novada domes 

2012.gada 27.decembra sēdes  lēmumu 
( protokols Nr.14, 4.§) 

 
„Grozījumi 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.14 

„Par sabiedrisko kārtību Valkas novada administratīvajā teritorijā” 
 

Izdoti saskaĦā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 43.panta 1.daĜas 4. punktu 

 
Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par sabiedrisko kārtību 

Valkas novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt 3.11.punktu šādā redakcijā: 

„3.11. Sēdēšana un stāvēšana uz ielu nožogojumiem un soliĦu atzveltnēm, kā arī staigāšana pa 
tam nepiemērotām virsmām: 

3.11.1. Par sēdēšanu un stāvēšanu uz dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu uz atpūtas soliĦu 
atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem, staigāšanu pa tiem, stāvēšanu vai gulēšanu uz minētajām 
un citām tam nepiemērotām virsmām sabiedriskās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz Ls 15.00;  
3.11.2. Par izdarītajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 50.00.” 
 

2. Papildināt noteikumus ar 3.12
1
.punktu šādā redakcijā: 

„3.121. Par automašīnu un citu transporta līdzekĜu mazgāšanu vai apkopi šim nolūkam 
neparedzētās vietās: 
3.12

1
.1. Par automašīnu un citu transporta līdzekĜu mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eĜĜas vai citu motoru 

šėidrumu maiĦa) šim nolūkam neparedzētās vietās (daudzdzīvokĜu ēku pagalmi, ielas, ūdenskrātuvju 
aizsargjoslās) uzliek naudas sodu no 10.00 līdz Ls 50.00;  
3.12

1
.2. Par automašīnu un citu transporta līdzekĜu mazgāšanu, profilaktisko apkopi (eĜĜas vai citu motoru 

šėidrumu maiĦa) šim nolūkam neparedzētās vietās (daudzdzīvokĜu ēku pagalmi, ielas, ūdenskrātuvju 
aizsardzības zonas), ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas uzliek 
naudas sodu no Ls 30.00 līdz Ls 100.00.” 

  
3. Papildināt noteikumus ar 3.22.punktu šādā redakcijā: 

„3.22. Par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus tam paredzētām vietām: 
Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo ēku kāpĦu telpās, pagrabos, pagalmos, uz ielām u.c. ārpus 
tam speciāli paredzētām vietām, vainīgajai personai uzliek naudas sodu līdz Ls 20,00”. 

 
    

Valkas novada domes priekšsēdētājs        (personiskais paraksts)    K.Albergs 

 



Saistošo noteikumu Nr.24 
„Grozījumi 2010.gada 29.aprīĜa saistošajos noteikumos Nr.14  

„Par sabiedrisko kārtību Valkas novada administratīvajā teritorijā” 
paskaidrojuma raksts 

  

 
 
1. 

    
 
   Īss satura izklāsts  

 Saistošo noteikumu līdzšinējās redakcijas administratīvo 
pārkāpumu uzskaitījumā nav iekĜautas vairākas prettiesiskas 
darbības, kas ir bieži sastopamas, un līdz ar to vainīgās personas 
nav sodāmas vai nodarījums tiek kvalificēts kā sīkais huligānisms.   
Ar pārkāpumu konstatēšanu un novēršanu visbiežāk saskaras 
domes pašvaldības policijas darbinieki, kuru ieteikumi, sagatavojot 
noteikumu grozījumu projektu, ir Ħemti vērā.   
Līdz ar to noteikumi ir papildināti šādiem ar administratīvo 
pārkāpumu veidiem: 
1) sēdēšana, staigāšana un lēkāšana pa ielu nožogojumiem, 
sēdēšanu uz atpūtas soliĦu atzveltnēm un citām tam 
nepiemērotām virsmām; 
2) transporta līdzekĜu mazgāšana, eĜĜas maiĦa šim nolūkam 
neparedzētās publiskās vietās; 
3) dabisko vajadzību kārtošana publiskās vietās, ārpus tam 
speciāli paredzētām vietām. 

 

 2.  Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums 

 Nodrošināt sabiedrisko kārtību un samazināt pārkāpumu skaitu. 

 3.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

 Būtiski neietekmēs.   

 4.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzĦēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

 Būtiski neietekmēs.  

 5.  Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz administratīvajām 
procedūrām 

 Būtiski neietekmēs, papildus resursi nav nepieciešami.    

 6.  Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām  

 Nav.  

 

 

Valkas novada domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)                   K.Albergs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


