
 

 

 
 

 

LATVIJAS REPUBLIKA 

        AKNĪSTES NOVADS 

AKNĪSTES NOVADA PAŠVALDĪBA 
AKNĪSTES NOVADA DOME 

Reģ. Nr.90000026441 

Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā, LV-5208 

Tālrunis, fakss 65237751, e-pasts: akniste@akniste.lv 

APSTIPRINĀTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2014.gada 26.martā (protokols Nr.4, 14.#) 

PRECIZĒTI 

Aknīstes novada domes sēdē 

2014.gada 23.aprīlī (prot. Nr.6, 7.#) 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 10/2014 

„Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 16.punktu, 

43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Aknīstes novada pašvaldības 2014.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr. 10 „Sabiedriskās 

kārtības noteikumi Aknīstes novadā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Aknīstes 

novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) īsteno novada administratīvajā teritorijā 

pašvaldības autonomo funkciju – piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, nosakot 

kārtību, kāda jāievēro un paredzot administratīvo atbildību par šīs kārtības un saistošo 

noteikumu neievērošanu.  

2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību, 

aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, kā arī nodrošināt pašvaldības saistošo 

noteikumu ievērošanu un pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. 

3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu, pārkāpēju un citu 

personu atturēšanu no pārkāpumu izdarīšanas. 

4. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 

4.1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības 

izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko kārtību, Aknīstes novada 

īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto pārvaldes kārtību, un par kuru 

Noteikumos paredzēta administratīvā atbildība; 

4.2. Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi 

darbības, kādas šie noteikumi aizliedz; 

4.3. Administratīvā atbildība - noteikumu pārkāpēja atbildība, kas iestājas, ja persona ir 

izdarījusi sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumu, par kuru var administratīvi sodīt 

šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā; 

4.4. Administratīvais sods - atbildības līdzeklis, kas tiek piemērots personām par 

sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura 
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saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nav paredzēta kriminālatbildība vai administratīvā 

atbildība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, (turpmāk – LAPK); 

4.5. Publiska vieta - jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma 

formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai 

bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, 

tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā 

vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar 

uzņēmuma līgumu; 

4.6. Zaļā zona – Aknīstes novada teritorijā esošas, ar zaļajiem stādījumiem dabīgā vai 

mākslīgā ceļā apaugušas (apaudzētas) platības, kurās ir koki, krūmi, augi, puķu stādījumi, 

zāliens, ūdens tilpnes ar krastiem, parki, skvēri un laukumi ar ierīkotiem ceļiem un takām, 

labiekārtojuma elementiem un mazās arhitektūras formām; 

4.7. Sabiedriska vieta - ikviena novadā publiski pieejama teritorija, telpa (ceļi - jebkura 

satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, kā arī daudzdzīvokļu māju 

pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas; kā arī neapbūvētas vai citādi 

neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas). 

 

II. Administratīvais pārkāpums un administratīvā soda uzlikšana 

5. Administratīvo pārkāpumu protokolus sastādīt ir pilnvaroti:  

5.1. Pašvaldības priekšsēdētājs; 

5.2. Pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks; 

5.3. Pašvaldības izpilddirektors; 

5.4. Pašvaldības iestāžu vadītāji; 

5.5. Pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji; 

5.6. Pašvaldības policijas darbinieki. 

6. Administratīvo sodu uzlikšanas kārtība: 

6.1. Fiziskajām vai juridiskajām personām par Noteikumos minētajiem sabiedriskās kārtības 

pārkāpumiem tiek sastādīts protokols;  

6.2. Sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, kurās paredzēta atbildība par izdarīto 

Noteikumu pārkāpumu; 

6.3. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pieņem Pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

6.4. Sods par noteikumu neievērošanu: 

6.4.1. Par noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu.  

6.4.2. Brīdinājums, kas tiek izteikts rakstveidā, tiek uzlikts noteikumu pārkāpējam par 

pārkāpumu, kas izdarīts pirmo reizi. 

 

III. Administratīvā atbildība 

7. Atbildība par noteikumu neievērošanu: 

7.1. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu ir saistoša visā Aknīstes novada teritorijā visām 

fiziskajām un juridiskajām personām, kas dzīvo, uzturas un darbojas Aknīstes novadā. 

Nekustamā īpašuma īpašniekiem ir saistoši neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav 

reģistrēts zemesgrāmatā. 

7.2. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās administratīvās 

atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta LAPK noteiktā 

administratīvā atbildība. 

8. Aknīstes novada teritorijas uzturēšanas un aizsardzības noteikumu neievērošana. 

8.1. Par ēku jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām vietās, kur 

tās var apdraudēt personu drošību un nodarīt kaitējumu viņu veselībai, kā arī par šo 

bīstamo vietu nenorobežošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro; 



8.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu 215,00 – 350,00 euro; 

8.2. Par nekustamajam īpašumam piešķirtā saimniecības (ēkas) nosaukuma vai adreses 

nenorādīšanu pie nama fasādes vai labi pārredzamā vietā, tādējādi apgrūtinot adresācijas 

objekta atrašanās vietas noteikšanu, ja to pieļauj objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs, – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro; 

8.2.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 36,00 – 72,00 euro; 

8.3. Par zemes lietošanas tiesību neievērošanu, tai skaitā patvarīgu zemes gabala izmantošanu. 

Šī noteikuma pārkāpšanā vainojamā persona tiek sodīta - ar brīdinājumu vai naudas sodu 

no 8,00 – 72,00 euro.  

9. Transporta līdzekļu mazgāšana tam neparedzētās vietās. 

9.1. Par transporta līdzekļu mazgāšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai 

ūdenstilpju, ūdensteču aizsargjoslās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

fiziskām personām līdz 36,00 euro, juridiskām personām līdz 72,00 euro. 

9.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 36,00 – 72,00 

euro, juridiskām personām no 72,00 – 145,00 euro. 

10. Plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšana. 

10.1. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu, kas rada 

veselībai kaitīgus dūmus un izgarojumus – uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro. 

10.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 36,00 – 72,00 euro. 

11.  Pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko kārtību  

11.1. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpaši neparedzētās vietās, - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30,00 euro. 

11.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 22,00 – 72,00 euro. 

12.  Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm. 

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

gulēšanu uz tiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 22,00 euro. 

12.1.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 22,00 – 72,00 euro. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

13. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Aknīstes novada domes 

izdevumā „Aknīstes Novada Vēstis”. 

14. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2010.gada 18.augusta saistošos 

noteikumus Nr. 21 „Par sabiedrisko kārtību Aknīstes novadā”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājas vietniece                                                                                      S.Pudāne 
 


