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APSTIPRINĀTI 

ar Aizputes novada domes 

2020.gada 27.maija sēdes 

lēmumu Nr.302 (protokols Nr.10, 55.§) 

 

PRECIZĒTI 

ar Aizputes novada domes 

2020.gada 29.jūlija sēdes 

lēmumu Nr.404 (protokols Nr.12, 56.§) 

 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  AIZPUTES NOVADĀ  

 

Izdoti saskaņā ar likuma Par pašvaldībām 

43.panta pirmās daļas 4.punktu  

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1. Aizputes novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi, turpmāk – Noteikumi, 

nosaka sabiedrisko kārtību un drošību Aizputes novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā.  

 

II. AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI AIZPUTES NOVADA 

ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 

2. Sabiedriskās (publiskās) vietās aizliegts: 

2.1.veikt transportlīdzekļa apkopi (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņu, motora 

mazgāšanu u.tml.)  

2.2.barot savvaļas putnus un klaiņojošus dzīvniekus; 

2.3. zīlēt un ubagot; 

2.4.kurināt ugunskuru vai grillēt pie daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkām un tām 

piegulošajā teritorijā tuvāk par 5 m no ēkas vai uz to balkoniem un lodžijām, kā arī 

patvaļīgi kurināt uguni sabiedriskajās vietās, izņemot speciali iekārtotās ugunskura 

vietās. 

 

IV. NOTEIKUMU IEVĒROŠANAS KONTROLE UN 

ADMINISTRATĪVĀS LIETAS IZSKATĪŠANA 

3. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un veikt administratīvā pārkāpuma procesu līdz 

administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir tiesīgas Aizputes novada Pašvaldības 

policijas amatpersona.   
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4. Par šo noteikumu III. Nodaļā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu: fiziskām personām līdz sešām naudas soda vienībām juridiskām 

personām no divām līdz desmit naudas soda vienībām.  

5. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Aizputes novada domes Administratīvā 

komisija. 

 

V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

6. Saistošie noteikumi publicējami Aizputes novada laikrakstā „Aizputes Avīze” un 

stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.  

7. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Aizputes novada domes 2014.gada 

24.septembra saistošie noteikumi Nr.11 „Par Sabiedrisko kārtību Aizputes novadā”. 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks                            Andris Jankovskis 

  



3 

 

Saistošo noteikumu Nr.16 

AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošajos noteikumos veicamo grozījumu apjoms pārsniedz 

pusi no spēkā esošo Aizputes novada domes 2014.gada 

24.septembra saistošo noteikumu Nr. 11 "Par sabiedrisko 

kārtību Aizputes novadā" normu apjoma. Līdz ar to izstrādājami 

jauni saistošie noteikumi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 

43. panta pirmās daļas 4. punktam, pašvaldība tiesīga izdot 

saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību. Izdodot saistošos 

noteikumus, piemērojamie naudas sodi noteikti naudas soda 

vienībās, ievērojot Administratīvās atbildības likumu, kas 

stāsies spēkā 2020. gada 1. jūlijā. 

2. Īss projekta satura 

izklāts 

Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un 

drošību Aizputes novada administratīvajā teritorijā.  Pieņemot 

šos saistošos noteikumus, tiks noteikta administratīvā atbildība 

par pārkāpumiem, kas izdarīti Aizputes novada administratīvajā 

teritorijā un par kuriem nav paredzēta atbildība citos 

normatīvajos aktos. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Netiek noteikta ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā 

Aizputes novada domē 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas 

 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks     Andris Jankovskis 


