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2010. gada 24.novembrī

Nr. 27
(protokols Nr. 13, punkts Nr.31

Grozījumi Lielvārdes novada domes
2009. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr.. 33
„Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma
“Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu

Izdarīt Lielvārdes novada domes 2009.gada 25.novembra saistošajos
noteikumos Nr.33 „Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā
teritorijā” šādus grozījumus:
1. Svītrot 2., 5., 12.punktu.
2. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
„13. Transporta līdzeklis - ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta
braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora;”.
3. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:
„16. Zaļā zona – administratīvajā teritorijā esošie zālāji, parki, skvēri un meža
masīvi blīvi apdzīvotās teritorijās.” .
4. Papildināt ar 111.punktu šādā redakcijā:
„Lielvārdes novada simbolika – Lielvārdes novada pašvaldības, novada
teritoriālo vienību, pašvaldības iestāžu simbolika;”
5. Izteikt II. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„II. Vispārīgie jautājumi”.
6. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:
„24. Kontroli pār Lielvārdes novada domes izdoto saistošo noteikumu
ievērošanu ir tiesīgi veikt:
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24.1. Lielvārdes
novada
domes
deputāti;
24.2. Lielvārdes novada pašvaldības iestāžu vadītāji.”.
7. Izteikt 28.1.apakšpunktu šādā redakcijā:
„28.1. Lielvārdes novada pašvaldības policijas amatpersonu pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Lielvārdes novada domē.”.
8. Svītrot 29., 30., 31. un 32.punktu.
9. 34.punktā svītrot vārdus „uz ielām, ēkās, koplietošanas telpās un citās”.
10. Svītrot 35., 36., 37. un 38.punktu.
11. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:
„39. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm un stāvēšanu uz
tiem
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 latiem;”.
12. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:
„40. Patvaļīga telšu celšana un ugunskuru kuršana sabiedriskās vietās Lielvārdes
pilsētas teritorijā vai apdzīvotu vietu centros Jumpravā un Lēdmanē, izņemot
tam paredzētās vietās
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 15 latiem;”.
13. Svītrot 41.punktu.
14. Papildināt noteikumus ar 411. un 412.punktu šādā redakcijā:
„411. Par atrašanos sabiedriskā vai publiskā vietā ar atklātu alkoholisko dzērienu
iepakojumu, izņemot vietas, kur notiek alkohola tirdzniecība.
- uzliek naudas sodu līdz 10 Ls
412. Par alkoholisko dzērienu iepakojumu ienešanu telpās vai teritorijā, kur
notiek publisks pasākums, bez pasākuma rīkotāja atļaujas.
- uzliek naudas sodu līdz 10 Ls”.
15. Svītrot 42.punkta sankcijas daļā vārdu un skaitli „no 15”.
16. Svītrot 43. un 44.punktu.
17. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:
„45. Apstādījumu, zālienu vai rotaļu laukumu bojāšana
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem;”.
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18. Izteikt 47.punktu šādā redakcijā:
„47 Par Lielvārdes novada kapsētu izveidošanas un apsaimniekošanas saistošo
noteikumu pārkāpšanu
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem;”.
19. Svītrot 48.punktu.
20. Izteikt 49.punktu šādā redakcijā:
„49.Lielgabarīta priekšmetu novietošana un ilgstoša turēšana sabiedriskās vietās,
ja tas traucē veikt sakopšanas un apsaimniekošanas darbus,
uzliek naudas sodu - fiziskām personām līdz 50 latiem,
- juridiskām personām no 50 līdz 150 latiem;
par atkārtotu pārkāpumu uzliek naudas sodu
- fiziskām personām no 50 līdz 75 latiem,
- juridiskām personām no 150 līdz 250 latiem.”.
21. 50.punktā papildināt aiz vārda „neparedzētās” ar vārdu „sabiedriskās”.
22. Svītrot 51. un 52.punktu.
23. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:
„53. Celtniecības vai citu materiālu novietošana bez atļaujas uz citas personas
īpašumā vai valdījumā esošas zemes, uz ielas braucamās daļas, zaļajā zonā vai
zālienā
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 latiem;”.
24. 54.punktā:
svītrot tekstu „Bojātu visa veida mehānisko transporta līdzekļu novietošana un
turēšana ielās, laukumos, dzīvojamā zonā, parkos u.c. sabiedriskās vietās
(izņemot specializētas autostāvvietas, uzņēmumu slēgtās teritorijas, garāžas vai
speciālas auto kapsētas)
svītrot vārdu un skaitli „no 10”
vārdu „vraku” rakstīt ar lielo burtu.
25. Svītrot 55., 56., 57., 59. un 60.punktu.
26. Izteikt 61.punktu sekojošā redakcijā:
„61. Ziedu plūkšana un košumkrūmu bojāšana Lielvārdes novada pašvaldības
izveidotajos apstādījumos,
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem;”
27. Svītrot 62., 63. un 64.punktu
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28. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:
„66. Dzīvojamo, sabiedrisko, koplietošanas telpu, ēku, žogu un citu būvju
aprakstīšana vai apzīmēšana
- uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem;”.
29. Svītrot 67. un 68.punktu.
30. Izteikt 69.punktu šādā redakcijā:
„69. Individuālo dzīvojamo māju apkārtnes nesakopšana, aizaudzēšana ar
krūmiem un nezālēm, celtniecības materiālu, malkas u.c. glabāšana ārpus
lietošanā vai īpašumā esošā zemes gabala uz cita īpašnieka vai valdītāja tiesiskā
valdījumā esošā zemes gabala blīvi apdzīvotās Lielvārdes novada pašvaldības
teritorijās (pilsēta, pagasta centri, ciemu centri)
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 20 līdz 100 latiem;”.
31. Svītrot 70.punktu.
32. 72.punktā:
svītrot tekstā vārdus „ceļa zīmju” un vārdu un pieturzīmi „bojāšana,”
papildināt aiz vārda „īpašuma” ar vārdu „patvaļīga”.
33. Izteikt 74.punktu sekojošā redakcijā:
„74.Par Lielvārdes novada pašvaldības pārraudzībā esošo kanalizācijas un
ūdensvada tīklu būvju atvēršanu
uzliek naudas sodu - fiziskām personām no 10 līdz 250 latiem,
- juridiskām personām no 100 līdz 750 latiem;”.
34. 75.punkta sankcijā svītrot vārdu un skaitli „no 5”.
35. Svītrot 76., 77., 78., 79. un 80.punktu.
36. 81.punktā aiz vārdiem „minētajā teritorijā” papildināt ar vārdiem „bez
saskaņošanas ar pašvaldību (vasaras kafejnīcas),”.
37. Svītrot 82., 83., 84., 85
38. 86.punktā:
38.1. svītrot vārdus „Nolikuma „Par Lielvārdes novada ģerboni” neievērošana,
38.2. svītrot pieturzīmi un vārdu „, tā”.
39. Izteikt 87.punktu šādā redakcijā:
„Necieņas izrādīšana Lielvārdes novada pašvaldības simbolikai
- uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.”
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40. Izteikt IV.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:
„IV. Noslēguma jautājumi”.
Domes priekšsēdētājs

I.Balodis

