
PROJEKTS 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Daugavpils pilsētas domes 20__.gada__._____ 

lēmumu Nr. _______ (prot. Nr.___,___.§) 

 

Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Saistošie 

noteikumi par sabiedrisko kārtību”” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās 

daļas 4.punktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta 

piekto daļu 

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6  

“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2016., Nr.77 (5649)) šādus 

grozījumus: 

1.1. Svītrot 3.11.apakšpunktu. 

1.2. Papildināt ar 3.13., 3.14., 3.15. un 3.16.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“3.13. uzmākties ar ubagošanu; 

3.14. apzīmēt, aplīmēt infrastruktūras objektus un ēkas; 

3.15. atrasties ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu, izņemot vietā, kas 

speciāli ierādīta alkoholisko dzērienu lietošanai; 

3.16. atrasties tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu.”. 

1.3. Papildināt ar 3.
1
punktu šādā redakcijā: 

“3.
1
 Alkoholiskos dzērienus un citas apreibinošās vielas ir aizliegts lietot šādās vietās: 

3.
1
1. izglītības iestādes, izglītības iestādes dienesta viesnīcas un audzināšanas iestādes telpā un tās 

teritorijā; 

3.
1
2. ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas telpā un tās teritorijā; 

3.
1
3. sabiedriskā transporta pieturvietā; 

3.
1
4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagalmā; 

3.
1
5. publiskajā ēkā, būvē, telpā un tās teritorijā, izņemot vietā, kas speciāli ierādīta alkoholisko 

dzērienu lietošanai; 

3.
1
6. sabiedriskā transportlīdzeklī; 

3.
1
7. stadionā vai citā norobežotā teritorijā sporta un citu publisku pasākumu laikā, izņemot vietā, 

kas speciāli ierādīta alkoholisko dzērienu lietošanai; 

3.
1
8. bērnu atpūtas un rotaļu laukumā; 

3.
1
9. parkā, skvērā un publiskā peldvietā.”. 

1.4. Izteikt III. nodaļu šādā redakcijā: 

“III. Administratīvā atbildība un kompetence sodu piemērošanā 

5. Par šo noteikumu prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai 

līdz simts naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai – līdz trīs simti naudas soda vienībām. 

5.
1
 Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma 

lietas izskatīšanai veic Daugavpils pilsētas pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu, 

izņemot šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.15. un 3.16.apakšpunktā, 3.
1 

punktā minēto pārkāpumu, izskata 

pašvaldības administratīvā komisija. 

5.
2
 Administratīvā pārkāpuma lietu par šo noteikumu 3.2., 3.3., 3.15., 3.16.apakšpunktā un 3.

1 

punktā minēto pārkāpumu izskata Daugavpils pilsētas pašvaldības policija.”. 



1.5. Papildināt ar 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. Personas, kuras līdz šo noteikumu 5.punkta spēkā stāšanās brīdim izdarījušas administratīvos 

pārkāpumus, par ko atbildība noteikta Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 08.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.37 “Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi” (turpmāk 

– Atbildības noteikumi), saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Atbildības 

noteikumiem.”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs      A.Elksniņš 

 



PROJEKTS 

 

Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekta  

 “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.6 

“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību”” paskaidrojuma raksts 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta 

saistošie noteikumi Nr.6 “Saistošie noteikumi par 

sabiedrisko kārtību” nosaka prasības sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanai pašvaldības administratīvajā 

teritorijā. 

Saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir nodrošināt 

saistošo noteikumu regulējuma saskaņošanu ar 

Administratīvās atbildības likumā ietvertajām normām. 

 2. Īss projekta satura izklāsts 
Ar grozījumiem saistošajos noteikumos: 

- tiek paredzēta administratīvā atbildība par 

saistošajos noteikumos noteikto noteikumu 

neievērošanu; 

- tiek noteiktas institūcijas, kuras veiks 

administratīvā pārkāpuma procesu. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav iespējams veikt saistošo noteikumu finansiālo 

ietekmi uz pašvaldības budžetu, jo tā ir atkarīga no 

konstatētajiem pārkāpumiem un uzliktajiem sodiem. 

Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks 

veidotas. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošajos 

noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veiks Daugavpils pilsētas 

pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu 

izskatīs pašvaldības administratīvā komisija. 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 
Konsultācijas notika ar atbildīgajām institūcijām. 

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs     A.Elksniņš 

 


