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Grozījumi 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14
„Par sabiedrisko kārtību Valkas novada administratīvajā teritorijā”
Izdoti pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 4. punktu

Izdarīt Valkas novada domes 2010.gada 29.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 „Par
sabiedrisko kārtību Valkas novada administratīvajā teritorijā” šādus grozījumus:

1. Punktā 1.3. aiz vārda „bēniņi” papildināt ar vārdiem „kā arī balkoni un lodžijas, ja
tie atrodas dzīvojamās mājas ārējā kopīgajā telpā”;

2. Punktu 1.7. izteikt šādā redakcijā: „Apstādījumi – visas ar augiem, t.sk. kokiem,
dekoratīviem krūmiem un puķēm apaudzētas un koptas platības.”

3. 3.2.punktu izteikt šādā jaunā redakcijā:
3.2. Trokšņa radīšana

3.2.1. „Jebkāda darbība, kas rada troksni tādā mērā, ka tas traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru un iestāžu normālu darbību, ja par to ir saņemtas
pamatotas iedzīvotāju vai amatpersonu sūdzības, izņemot sabiedriskus
pasākumus vai darbus, kas saskaņoti ar Valkas novada domi, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10,-.
3.2.2. Jebkāda darbība, kas rada troksni tādā mērā, ka tas traucē apkārtējo
iedzīvotāju mieru un iestāžu normālu darbību, ja par to ir saņemtas
pamatotas iedzīvotāju vai amatpersonu sūdzības, izņemot sabiedriskus
pasākumus vai darbus, kas saskaņoti ar Valkas novada domi, ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu līdz Ls 20,-.

4.

3.8.punktu izteikt šādā redakcijā:

3.8.

„Drēbju un paklāju purināšana, smēķēšana vai grila lietošana, ja tas traucē
apkārtējos iedzīvotājus
3.8.1. Par drēbju, paklāju vai tamlīdzīgu priekšmetu purināšanu pa atvērtu logu
vai no balkona (lodžijas), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls
10,-.
3.8.2. Par drēbju, paklāju vai tamlīdzīgu priekšmetu purināšanu pa atvērtu logu
vai no balkona (lodžijas), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10,- līdz Ls
20,-

3.8.3.

Par smēķēšanu vai grila lietošanu pie atvērta loga vai uz balkona (lodžijas),
ja dūmi traucē apkārtējos iedzīvotājus un par tām ir saņemtas pamatotas
sūdzības, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 20,-.

3.8.4.

Par smēķēšanu vai grila lietošanu pie atvērta loga vai uz balkona (lodžijas),
ja dūmi traucē apkārtējos iedzīvotājus un par tām ir saņemtas pamatotas
sūdzības, ja tas izdarīts atkārtoti gadā laikā pēc administratīvā soda
piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz Ls 50,-.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas
laikrakstā.
Valkas novada domes priekšsēdētājs
2010.gada 3.augustā

K.Albergs

