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29.07.2020.sēdes lēmumu
(protokols Nr.11, 5. §)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.90
Grozījumi Raunas novada domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos
Nr. 86 “Raunas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu un pirmās daļas 9. punktu

1. Izdarīt Raunas novada domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr.86 „ Raunas novada
sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.

Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
“Saistošie noteikumi Nr. 86 “Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā””

1.2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas pamatu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4. punktu un pirmās daļas 9. punktu”
1.3. Izteikt Saistošo noteikumu 1. punktu šādā redakcijā:
“1. Saistošie noteikumi Nr. 86 "Par sabiedrisko kārtību Raunas novadā" (turpmāk – saistošie
noteikumi) nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Raunas novada administratīvajā teritorijā,
paredzot administratīvo atbildību par šo Saistošo noteikumu neievērošanu.”
1.4. Aizstāt Saistošo noteikumu 2.1. apakšpunktā vārdu “sabiedriska” ar vārdu “publiska”.
1.5. Izslēgt saistošo noteikumu 2.4. apakšpunktu.
1.6. Izslēgt saistošo noteikumu 2.8. apakšpunktu.
1.7. Izslēgt saistošo noteikumu 2.9. apakšpunktu.
1.8. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Raunas novada
administratīvajā teritorijā.”

1.9.
Izslēgt saistošo noteikumu 4. punktu.
1.10. Izslēgt saistošo noteikumu 6.2. apakšpunktu.
1.11. Izslēgt saistošo noteikumu 6.4. apakšpunktu.
1.12. Izteikt Saistošo noteikumu 6.7. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.7. ugunskuru kurināšana publiskās vietās, izņemot speciāli šim nolūkam paredzētās vietas, un
publiskos pasākumos, kuros ugunskuru kurināšana ir saskaņota ar domi: ar brīdinājumu vai naudas
sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām;”
1.13. Aizstāt Saistošo noteikumu 6.9. apakšpunktā vārdu “sabiedriskā” ar vārdu “publiskā”.
1.14. Izslēgt saistošo noteikumu 6.10. apakšpunktu.
1.15. Izteikt Saistošo noteikumu 6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.11. mehānisko transportlīdzekļu apkope (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana
u.tml.) un mazgāšana šim nolūkam neparedzētās publiskās vietās: fiziskās personas – ar naudas
sodu no 2 līdz 20 naudas soda vienībām; juridiskās personas – ar naudas sodu no 2 līdz 40 naudas soda
vienībām;”
1.16. Izteikt Saistošo noteikumu 6.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.12. sauso lapu, zaru un cita veida atkritumu dedzināšana, nenodrošinot ugunsdrošus apstākļus
vai radot traucējumu (dūmi, smaka u.c.) citām personām: ar brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz
20 naudas soda vienībām”
1.17. Izslēgt saistošo noteikumu 6.13. apakšpunktu.
1.18. Izteikt Saistošo noteikumu 6.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.18. bērnu vecumā līdz 14 gadiem atrašanās būvlaukumos vai celtnēs, kuras nav nodotas
ekspluatācijā: ar brīdinājumu vai naudas sodu bērnu vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas
viņus aizstāj, no 2 līdz 20 naudas soda vienībām;”
1.19. Izteikt Saistošo noteikumu 6.19. apakšpunktu šādā redakcijā:
“6.19. bērnu vecumā no 14 līdz 18 gadiem atrašanās celtnēs, kuras nav nodotas ekspluatācijā: ar
brīdinājumu vai naudas sodu bērniem no 2 līdz 10 naudas soda vienībām;”
1.20. Izteikt Saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:
“7. Saistošajos noteikumos paredzēto sodu piemērošanai administratīvā pārkāpuma procesu ir
tiesīgi veikt:
7.1. līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai par šo Saistošo noteikumu pārkāpšanu Pašvaldības policijas amatpersonas;
7.2. izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos
paredzētos administratīvos sodus - Pašvaldības policijas amatpersonas un Raunas novada domes
Administratīvā komisija.”
1.21. Izteikt Saistošo noteikumu 8. punktu šādā redakcijā:
“8. Soda nauda par saistošo noteikumu prasību neievērošanu ieskaitāma Raunas novada pašvaldības
budžetā.”
1.22. Izslēgt saistošo noteikumu 9. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Raunas novada domes
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Raunas novada vēstis”.

Raunas novada domes priekšsēdētāja

Evija Zurģe

Paskaidrojuma raksts
Raunas novada domes 2020. gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.90
“Grozījumi Raunas novada domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos
Nr. 86 “Raunas novada sabiedriskās kārtības noteikumi””
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības Saistošie noteikumi Nr. 90 “Grozījumi Raunas novada
pamatojums
domes 2020. gada 27. maija saistošajos noteikumos
Nr. 86 “Raunas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izstrādāti
saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (turpmāk – VARAM) 2020. gada 10. jūlija
atzinumu
Nr.
1-18/6302
”Par
saistošajiem
noteikumiem” (turpmāk – Atzinums) un likuma “Par
pašvaldībām” 45. panta 4. daļu.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

3. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par saistošo noteikumu
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Raunas novada domes priekšsēdētāja

Ar Saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Raunas
novada domes 2020. gada 27. maija saistošie noteikumi
Nr. 86 “Raunas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
(turpmāk – Saistošie noteikumi nr. 86). Grozījumi
Saistošajos noteikumos Nr. 86 ietver gan atsevišķu
punktu precizēšanu atbilstoši Atzinuma prasībām, gan
arī atsevišķu punktu izslēgšanu no normatīvā akta.
Nav ietekmes.
Nav ietekmes.
Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un tiks
publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Raunas
novada vēstis”, kā arī Raunas novada domes mājas lapā
www.rauna.lv.
Nav attiecināms.

Evija Zurģe

