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Izdoti pamatojoties uz likuma ‘”Par pašvaldībām”  

21. panta pirmās daļas 16. punktu, 

43.panta pirmās daļas 4. punktu 

 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1 Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) 

nosaka kārtību, kāda jāievēro Jaunpils novada administratīvajā teritorijā, paredzot administratīvo 

atbildību par šo Noteikumu neievērošanu. 

1.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Jaunpils novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro 

tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo 

vielu lietošanu un veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu. 

1.3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju 

un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus.  

1.4. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un 

sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei par noteikumu 

pārkāpšanu: 

1.4.1. Jaunpils novada Pašvaldības policists; 

1.4.2. Jaunpils novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību.  

 

2. NOTEIKUMOS MINĒTIE TERMINI 

2.1.Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, 

ietves, nomales), laukumi, autoosta, sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, dzīvojamo 

ēku koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, valsts un pašvaldības iestāžu teritorijas, 

stāvlaukumi un citas speciāli iekārtotas un publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī 

neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas. 

 

3. ATBILDĪBA 

3.1. Sabiedrisko vietu piegružošana 

3.1.1.Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 

piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 

papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00. 



3.1.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 

piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 

papīriem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, 

uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 25.00. 

3.2. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm 

           3.2.1. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem vai 

gulēšanu uz tiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00. 

           3.2.2. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem vai 

gulēšanu uz tiem, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek 

naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 30.00  

3.3. Peldēšana, makšķerēšana, mazgāšanās, transportlīdzekļu mazgāšana un dzīvnieku 

peldināšana publiskos dīķos un citās ūdenstilpnēs 

          3.3.1. Par peldēšanos un  mazgāšanos  publiskos  dīķos un ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, 

uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00. 

           3.3.2. Par visa veida transportlīdzekļu mazgāšanu publiskos dīķos un citās ūdenstilpnēs 

uzliek naudas sodu no Ls 25,00 līdz Ls 50,00. 

           3.3.3. Par peldēšanos un  mazgāšanos publiskos dīķos un citās ūdenstilpnēs, kur tas 

aizliegts, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu 

no Ls 25.00 līdz Ls 50.00. 

           3.3.4. Par visa veida transporta līdzekļu mazgāšanu publiskos dīķos un citās ūdenstilpnēs, 

ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 50,00 

līdz 100,00. 

3.4. Pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana 

          3.4.1. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, 

iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 100.00. 

          3.4.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, 

iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas, uzliek naudas sodu no Ls 100.00 līdz Ls 250.00. 

 

4. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Jaunpils 

Vēstis". 

  

 

 

Domes priekšsēdētāja                              L.Gintere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem    noteikumiem Nr. 24 „Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā”   

 

 
Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības pamatojums 

Šobrīd novadā nav apstiprināti  Saistošie 

noteikumi, kas regulētu kārtību novada 

teritorijā 

Īss Saistošo noteikumu projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka mērķi, 

uzdevumus, atbildību  par noteikumu 

neievērošanu un  amatpersonas , kuras 

tiesīgas sastādīt  administratīvo pārkāpumu 

protokolu 

Informācija par plānoto  Saistošo 

noteikumu projekta  ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Ir iespēja  papildināt pašvaldības budžetu ar   

administratīvo pārkāpumu naudas sodiem 

Informācija par Saistošo noteikumu 

projekta iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Uzliek par pienākumu  uzņēmējiem ievērot  

sabiedrisko kārtību  

Informācija par Saistošo noteikumu 

projekta iespējamo ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

Noteikumi paredz , kārtību , kāda jāievēro 

novada  administratīvajā teritorijā un   

atbildību , neievērošanas  gadījumā 

Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem 

Saistošie noteikumi sagatavoti 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

15. panta  pirmās daļas 9. punktu, 43. panta 

trešo 17. panta pirmo daļu, 24. panta  pirmo 

daļu 

Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

 Saistošo noteikumu projekts  un 

paskaidrojuma raksts  ievietots 

www.jaunpils.lv. Pieejams Jaunpils novada 

domē un Viesatu pagasta pārvaldē.  
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