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Latvijas Republika 

Viesītes novada pašvaldība 
Reģistrācijas Nr. 90000045353 

Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes novads , LV-5237,  tālr. 65245179, fakss 65207294, e-pasts: dome@viesite.lv  

norēķinu konts LV66UNLA0009013130395, AS „SEB banka” Jēkabpils filiāle, kods UNLALV2X 

 

APSTIPRINĀTI 

Viesītes novada pašvaldības domes sēde 

2013.gada 16.decembrī (prot.Nr.18;9.#) 

 
Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 16.decembra saistošie noteikumi Nr. 27 

„Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā” 
Viesītes novada Viesītē 

 
Izdoti saskaņā ar likuma  

”Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu, 

43. panta pirmās daļas 4. punktu 

 

1. Terminu skaidrojums 

 

1.1. Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 ''Par 

sabiedrisko kārtību Viesītes novadā'' (turpmāk- Noteikumi)lietoto terminu skaidrojums. 

1.1.1.Zaļā zona – 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. 

1.1.2.Sabiedriska 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 fiziskai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, 

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

vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākumu organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma 

līgumu. Tai skaitā ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, 

ietves, nomales, sadalošās joslas), laukumi, kultūras, izglītības, sporta, administratīvās 

celtnes, autobusu pieturas, parki, skvēri, namu pagalmi, pludmales citas speciāli iekārtotas 

brīvdabas atpūtas vietas un neiznomātas, neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai 

pašvaldības zemes un ēkas. 

 

2. Vispārīgie jautājumi 

 

2.1.Saistošo noteikumu mērķis un uzdevumi: 

2.1.1. saistošie noteikumi tiek ieviesti, lai Viesītes novada administratīvajā teritorijā 

nodrošinātu sabiedrisko kārtību; 

2.1.2. noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Viesītes novada administratīvajā teritorijā 

un kāda ir atbildība tās neievērošanas gadījumā. 
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2.2. Atbildība par noteikumu neievērošanu: 

2.2.1. noteikumi ir saistoši visā Viesītes novada teritorijā visām fiziskajām un juridiskajām 

personām, kas dzīvo, uzturas un darbojas Viesītes novadā. Nekustamā īpašuma īpašniekiem 

ir saistoši neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā; 

2.2.2. personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās 

administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība. 

 

2.3. Administratīvo sodu uzlikšanas kārtība: 

2.3.1. fiziskajām vai juridiskajām personām par Noteikumos minētajiem sabiedriskās 

kārtības pārkāpumiem tiek sastādīts protokols; 

2.3.2. amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo 

pārkāpumu protokolu: 

2.3.2.1. valsts un pašvaldības  policijas darbinieki; 

2.3.2.2. Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, 

izpilddirektors un pašvaldības iestāžu vadītāji, pārvalžu vadītāji. 

 

2.4. Sods par noteikumu neievērošanu: 

2.4.1. par noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu; 

2.4.2. naudas sods, atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk 

LAPK), 26. panta otrās daļas noteikumiem, nepārsniedz fiziskajām personām līdz 350 euro, 

bet juridiskajām personām – līdz 1400 euro; 

2.4.3. brīdinājums, kas tiek izteikts rakstveidā, tiek uzlikts noteikumu pārkāpējam par 

pārkāpumu, kas izdarīts pirmo reizi. 

 

2.5. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība: 

2.5.1. sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, kurās paredzēta atbildība par 

izdarīto šo noteikumu pārkāpumu; 

2.5.2. administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Viesītes novada administratīvā 

komisija. Administratīvās komisijas lēmumus var pārsūdzēt (apstrīdēt) rajona (pilsētas) tiesā 

LAPK 279.,280. panta noteiktajā kārtībā. 

 

3.Sevišķā daļa 

 

3.1. Par savlaicīgu namīpašumu, ēku, fasāžu neuzturēšanu kārtībā, namīpašumam piegulošās   

teritorijas neuzturēšanu, ieskaitot gājēju ietvju  netīrīšanu, nekaisīšanu ziemas periodā, zāles 

nepļaušanu pie namīpašumiem, lauksaimniecības teritorijās, sniega novietošanu uz ceļa 

braucamās daļas – namīpašniekam, nomniekam, lietotājam, pārvaldītājam izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 euro.  

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

soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu 70 euro. 

3.2. Par lāsteku nenovākšanu vai paaugstinātas bīstamības vietu, kas apdraud iedzīvotāju 

dzīvību, nenorobežošanu 24 stundu laikā no to rašanās brīža – brīdinājums vai naudas sods 

līdz 35 euro. 

3.3. Par uzņēmumu, iestāžu, organizāciju teritorijas nesakopšanu un neuzturēšanu kārtībā 

atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

200 euro.  
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3.3.1. Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu 200-350 euro. 

3.4. Par namīpašumiem pieguļošo ūdens novadgrāvju vai caurteku piesārņošanu vai 

neuzturēšanu pienācīgā kārtībā – uzliek naudas sodu līdz 50 euro. 

3.5. Par zemes lietošanas tiesību neievērošana, tai skaitā patvarīga zemes gabala 

izmantošana. Šī noteikuma pārkāpšanā vainojamā persona tiek sodīta - ar brīdinājumu vai 

naudas sodu no 7 euro līdz 70 euro.  

3.6. Par puķu stādījumu, apstādījumu un zālienu bojāšanu, ziedu plūkšanu, koku un to zaru 

laušanu vai citādu bojāšanu zaļajā zonā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35 

euro.  

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

soda piemērošanas – uzliek naudas sodu no 35 euro līdz 70 euro. 

3.7. Par transporta līdzekļu un veļas mazgāšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai 

ūdenstilpju, ūdensteču aizsargjoslās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām 

personām līdz 35 euro, juridiskām personām līdz 70 euro.  

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

soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām no 35 līdz 70 euro, 

juridiskām personām no 70 līdz 150 euro. 

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

veselībai kaitīgus dūmus un izgarojumus – uzliek naudas sodu līdz 35 euro. 

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

soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 25 euro līdz 70 euro. 

3.9. Par ugunskuru kurināšanu, nakstmītņu ierīkošanu un telšu uzstādīšanu ārpus šim mērķim 

speciāli ierīkotās vietās - uzliek naudas sodu līdz 70 euro. 

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

soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu no 15 euro līdz 110 euro. 

3.10. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un sabiedriskās, tam īpaši neparedzētās vietās  – 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro.  

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

gulēšanu uz tiem - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz  20 euro. 

3.12. Par motorlaivu, izņemot laivu, kas aprīkotas ar elektromotoru, un ūdens motociklu, 

izmatošanu vai nodarbošanos ar ūdens slēpošanu ūdenstilpnēs novada teritorijā, vietās, kurās 

ir noteikti ierobežojumi - uzliek naudas sodu no 20 euro līdz 70 euro.  

 

4. Noslēguma jautājumi 

 

4.1. Saistošie noteikumi publicējami Viesītes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā  

„Viesītes novada vēstis” un tie stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.  

 

4.2. Ar 2014.gada 1.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem Viesītes novada pašvaldības 

2012.gada 12.decembra saistošos noteikumus Nr.11 „ Par sabiedrisko kārtību Viesītes 

novadā''. 

 

 

Viesītes novada domes priekšsēdētājs                J.Dimitrijevs 

 

 

 



4 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

 

Par Viesītes novada pašvaldības 2013.gada 16.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.27 „Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā”  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                       J.Dimitrijevs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas raksturojums 

 

 

Pašreiz Viesītes novada administratīvajā teritorijā 

darbojas 2012.gada 12.decembra Saistošie noteikumi 

nr.11 ’’Par sabiedrisko kārtību Viesītes novadā’’. 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības 

pamatojums 

2.1. Tiesības izdot saistošos noteikumus, kas regulē 

sabiedrisko kārtību nosaka likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 

43.panta pirmās daļas 4.punkts. 

2.2. Izvērtējot esošos saistošos noteikumus tika 

konstatēts, ka jānosaka soda naudas  lielums  Euro, tādēļ 

nedaudz jāprecizē soda naudas lielums. 

3. Īss Saistošo noteikumu satura 

izklāsts 

3.1. Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma ‘’Par 

pašvaldībām’’ 43.panta pirmās daļas 4.punktu. 

3.2. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sabiedrisko 

kārtību un drošību Viesītes novada administratīvajā 

teritorijā. 

3.3. Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta 

administratīvā atbildība par pārkāpumiem, kas izdarīti 

Viesītes novada administratīvajā teritorijā un par kuriem 

nav paredzēta atbildība citos normatīvajos aktos.  

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 

prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 

budžetu. 

5. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

6. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Nav attiecināms 

7. 7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām saistībā ar  

Saistošajiem noteikumiem. 

Saistošie noteikumi pieņemti steidzamības kārtībā. 


