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(protokols Nr.12, 6.punkts)

Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
1. Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16 “Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada
administratīvajā teritorijā” (turpmāk – Noteikumi) nosaka sabiedriskās kārtības
noteikumus, administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu un
pašvaldības institūcijas (amatpersonas), kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu
ievērošanu un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.
I. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI
2. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, košumdārzi,
alejas, kapsētas u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Apstādījumos var būt koki,
krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un
ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi.
3. Atkārtots pārkāpums – pārkāpums, kas izdarīts atkārtoti gada laikā no administratīvā soda
uzlikšanas par tādu pašu Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksā paredzētu
pārkāpumu.
4. 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.
5. Publiski pasākumi - fiziskās vai juridiskās personas plānoti un organizēti sabiedrībai
pieejami svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākumi u.c. pasākumi publiskā
vietā neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma formas.
6. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās
daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, stāvlaukumi, sabiedriskā
transporta pieturas, dzelzceļa stacija, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpas,
daudzdzīvokļu namu pagalmi, valsts un pašvaldības iestāžu teritorijas telpas, parki un citas
speciāli iekārtotas un publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, ūdenstilpņu tauvas josla,
neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas, kā arī citas
novada teritorijā publiskai lietošanai, publiskiem pasākumiem paredzētas teritorijas
neatkarīgi no īpašuma piederības.
7. Vraks – kuģošanas līdzeklis, kas negadījuma rezultātā pilnībā vai daļēji nogrimis vai gājis
bojā, vai pamests, kā arī jebkura šāda kuģošanas līdzekļa daļa.

8. Zaļā zona – administratīvajā teritorijā esošie zālāji, zālieni, parki, skvēri u.tml. blīvi
apdzīvotās teritorijās.
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II. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā
sabiedrisko kārtību, veidojot civilizētu kultūrvidi un nodrošinot iedzīvotājiem veselīgu
dzīves vidi, aizsargājot arī dabu, namus, inventāru u.c.
Noteikumi paredz kārtību, kāda jāievēro Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā un
atbildību par to neievērošanu.
Noteikumi ir saistoši visām personām Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā.
Personas, kuras pārkāpj Noteikumus, ir saucamas pie administratīvās atbildības Latvijas
Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
Par Lielvārdes novada administratīvajā teritorijā izdarītajiem pārkāpumiem, par kuriem
Lielvārdes novada domes saistošajos noteikumos nav noteikts sods, var piemērot
administratīvo sodu:
13.1. brīdinājums;
13.2. fiziskai personai - naudas sods līdz 500 euro;
13.3. juridiskai personai - naudas sods līdz 1400 euro.
Kontroli par Lielvārdes novada domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu ir tiesīga
veikt pašvaldības policija.
Piemērotos administratīvos sodus ir tiesības pārsūdzēt un apstrīdēt Latvijas Republikas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā kārtībā.
III. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI
1. Sabiedriskā kārtība publiskā vietā
Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (izsmēķi, sērkociņi,
saulespuķu sēklas, papīri u.tml.)
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 50 euro.
Par spļaušanu sabiedriskās vietās
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 30 euro.
Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm un stāvēšanu uz tiem
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 30 euro.
Par patvaļīgu telšu celšanu un ugunskuru kuršanu sabiedriskās vietās Lielvārdes pilsētas
teritorijā vai apdzīvotu vietu centros Jumpravā un Lēdmanē, izņemot tam paredzētās
vietās
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 50 euro.
Par alkoholisko dzērienu ienešanu telpās vai teritorijā, kur notiek publisks pasākums, bez
pasākuma rīkotāja atļaujas
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 30 euro.
Par žūpības un netiklības perēkļa turēšanu
- uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 80 euro.
Par apstādījumu, zālienu un zālāju bojāšanu
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 80 euro.
Par lielgabarīta priekšmetu novietošanu un ilgstošu turēšanu sabiedriskās vietās bez
atļaujas ilgāk par trīs dienām no fakta konstatēšanas brīža, ja tas traucē veikt sakopšanas
un apsaimniekošanas darbus, vai par būvniecības vai citu materiālu novietošanu bez
atļaujas uz citas personas īpašumā, valdījumā, turējumā vai lietošanā esošas zemes, ielas
braucamās daļas, zaļajā zonā vai zālājā/zālienā
- uzliek naudas sodu:
- fiziskai personai no 40 euro līdz 70 euro;
- juridiskai personai no 70 euro līdz 200 euro;
- par atkārtotu pārkāpumu uzliek naudas sodu:
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- fiziskai personai no 71 euro līdz 150 euro;
- juridiskai personai no 201 euro līdz 400 euro.
2. Ar transportlīdzekļu lietošanu saistītie pārkāpumi
24. Par transportlīdzekļu iebraukšanu publisko ūdeņu tauvas joslā, neatkarīgi no zemes
īpašuma formas, izņemot gadījumus, kad publisko ūdeņu tauvas joslā izveidot vietējās
nozīmes ielas vai ceļi, vai speciāli ierīkotas nobrauktuves kuģošanas līdzekļu ielaišanai
ūdenī
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 30 euro līdz 100 euro.
25. Par transportlīdzekļu mazgāšanu, tehnisko apkopi vai remontēšanu (izņemot sīku
bojājumu novēršana) šim nolūkam neparedzētās sabiedriskās vietās
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 30 euro;
- par atkārtotu pārkāpumu uzliek naudas sodu no 31 euro līdz 60 euro.
26. Par vraku novietošanu un turēšanu ūdenstilpnēs vai to tauvas joslā
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 100 euro.
3. Zaļās zonas un objektu aizsardzība
27. Par rakšanas darbu noteikto termiņu un kārtības neievērošanu
- uzliek naudas sodu:
- fiziskai personai no 20 euro līdz 80 euro;
- juridiskai personai no 70 euro līdz 350 euro.
28. Par ziedu plūkšanu un košumkrūmu bojāšanu pašvaldības izveidotajos apstādījumos, kā
arī šo apstādījumu bojāšanu/iznīcināšanu
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 100 euro.
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4. Nekustamā īpašuma un inženierkomunikāciju uzturēšanas noteikumu
pārkāpumi
Par nesaskaņotu būves aprakstīšanu un/vai apzīmēšanu
- uzliek naudas sodu no 70 euro līdz 500 euro.
Par pašvaldības teritorijas labiekārtojuma objektu, mazo arhitektonisko formu, transporta
pieturu, uzrakstu, numuru un ielu norādījuma plāksnīšu, izkārtņu un reklāmas stendu,
atkritumu konteineru, urnu un citu pašvaldības īpašumu patvaļīgu pārvietošanu
- uzliek naudas sodu no 40 euro līdz 350 euro.
Par inženierkomunikāciju saimniecības lietošanas noteikumu pārkāpšanu un
komunikāciju neuzturēšanu kārtībā, kā arī koplietošanā esošu ēku maģistrālo cauruļvadu
un citu inženiertīklu apzinātu bojāšanu, tai skaitā ielu, parku vai pagalmu elektro
apgaismojuma bojāšanu
- uzliek naudas sodu:
- fiziskai personai no 40 euro līdz 350 euro;
- juridiskai personai no 150 euro līdz 700 euro.
Par pašvaldības pārraudzībā esošo kanalizācijas un ūdensvada tīklu būvju atvēršanu
- uzliek naudas sodu:
- fiziskai personai no 40 euro līdz 350 euro;
- juridiskai personai no 150 euro līdz 1000 euro.
Par sludinājumu, afišu un reklāmu izlikšanu tam neparedzētās vietās
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 10 euro līdz 40 euro.

IV.
NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
34. Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta pašvaldības budžeta kontā.
Domes priekšsēdētāja

S.Ločmele
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