LATVIJAS REPUBLIKA

VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOME
Reģistrācijas Nr.LV90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis 64207120, e-pasts: pasts@valmiera.lv, www.valmiera.lv

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.334
“Par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā”
Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ņemot vērā, ka 2020.gada 1.jūlijā stājas spēkā Administratīvās
atbildības likums, Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk –
Pašvaldība) 2014.gada 27.februāra saistošie noteikumi Nr.203
“Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”, vairs neatbilst
jaunā regulējuma prasībām. Līdz ar to ir izstrādāti jauni saistošie
noteikumi par sabiedrisko kārtību Valmieras pilsētā (turpmāk –
Noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumi nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Valmieras pilsētas
administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo atbildību (brīdinājums
vai naudas soda vienība) par šo Noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas
Pašvaldības budžetā.

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

Tiešas ietekmes nav.

5. Informācija par
Administratīvo pārkāpumu process veicams Administratīvās atbildības
administratīvajām procedūrām likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvā pārkāpuma procesu uzsāk: 1)
uz iesnieguma pamata, 2) uz amatpersonas iniciatīvas pamata, 3) uz
augstākas amatpersonas rīkojuma vai citas iestādes ziņojuma pamata.
Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas veikt
amatpersonas no šādām valsts un Pašvaldības iestādēm: 1) Valsts
policija, 2) Pašvaldības policija.
Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot
Noteikumos paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti: 1)
Pašvaldības policijas amatpersonas un 2) Pašvaldības Administratīvā
komisija. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par
Noteikumu pārkāpumiem, ko izdarījušas nepilngadīgas personas
Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā, izskata Pašvaldības
Administratīvā komisija.
Pašvaldības
Administratīvā
komisija,
izvērtējot
administratīvā
pārkāpuma lietas materiālus par Noteikumu pārkāpumu, kuri nosūtīti
Administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam, izskata lietas materiālus
speciālajā likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām Izstrādājot Noteikumus, tika izveidota darba grupa, ņemti vērā
ar privātpersonām
iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi iepriekšējo saistošo noteikumu
piemērošanas laikā

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)
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