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Par sabiedrisko kārtību Mazsalacas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu

I.

Vispārīgie noteikumi

1. Noteikumi nosaka:
1.1. kāda darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu Mazsalacas
novada administratīvajā teritorijā;
1.2. administratīvo sodu apmērus par šo saistošo noteikumu neievērošanu;
1.3. institūcijas, kuras pilnvarotas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi
darbības par kuru šajos saistošajos noteikumos ir paredzēta administratīvā atbildība, vai persona,
kura ar nodomu vai neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus;
2.2. sabiedriska vieta/publiska vieta – ikviena Mazsalacas novada administratīvajā
teritorijā esoša publiski pieejama teritorija, telpa, ceļi, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas
telpas, apstādījumi, zaļā zona, zāliens u.tml.;
2.3. izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, spēļu zāle, diskotēka, deju zāle un citas vietas,
kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles,
atrakcijas, dejas u.c.);
2.4. norobežota teritorija – publiskām personām vai privātpersonām īpašumā, valdījumā
vai lietošanā nekustamā īpašuma teritorija, kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām
u.tml.;
2.5. autostāvvieta – izbūvēta teritorijas daļa vai speciāla būve (izņemot garāžu) vienas vai
vairāku transportlīdzekļu novietošanai, kas ietves sevī stāvvietas un piebrauktuves;
2.6. apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaudzētas un koptas
teritorijas (t.sk. parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi,
ģimenes dārzi, pagalmi u.c.), kurā neiegūst augu produkciju pārtikai rūpnieciskos apmēros, koksni,
grieztus ziedus un citu produkciju:
2.6.1. publiskie apstādījumi – atklātas koplietošanas vai sabiedrībai pieejamas apstādījumu
teritorijas un pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes;
2.6.2. privātie apstādījumi – apstādījumu teritorijas uz privātīpašīpašumā esošas zemes;
2.7. apstādījumu elementi – koki, krūmi, koku un krūmu grupas, alejas, dzīvžogi, stādi,
sējeņi, vīteņaugi, augsne (zāliens), dobes, augu vāzes un trauki, gājēju celiņi, tranzītceļi,
ūdensobjekti, atpūtas soliņi, gaismas ķermeņi u.tml.;
2.8. zaļā zona – novada teritorijā esošie apstādījumi, zāliens, meži, ūdenskrātuves u.c.;

2.9. zāliens - apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no
agra pavasara līdz pirmajiem sniegiem un tiek regulāri pļauta un kopta;
2.10. sīkie atkritumi – izsmēķi, sērkociņi, saulespuķu sēklas, papīri, pārtika produkti, to
atliekas un tamlīdzīgi atkritumi;
2.11. tara – iesaiņojums, iepakojums vai trauks;
2.12. trokšņošana – persona ar savu balsi vai rīcību rada troksni, kā arī pieļauj troksni, ko
rada trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas;
3. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai ir
tiesīgas veikt:
3.1. Valsts policijas amatpersonas;
3.2. Mazsalacas novada pašvaldības policijas amatpersonas (turpmāk Pašvaldības policijas
amatpersonas).
4. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas, pieņemt lēmumus un piemērot Noteikumos
paredzētos administratīvos sodus ir pilnvaroti:
4.1. Pašvaldības policijas amatpersonas;
4.2. Pašvaldības Administratīvā komisija;
4.3. Mazsalacas novada pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļas
vadītājs;
4.4. Pagastu pārvalžu vadītāji.
5. Visos gadījumos administratīvā pārkāpuma lietas par noteikumu pārkāpumiem, ko
izdarījušas nepilngadīgas personas Mazsalacas novada domes administratīvajā teritorijā, izskata
Pašvaldības Administratīvā komisija. Pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. Šajā noteikumu 4.1., 4.3. un 4.4. punktos minēto amatpersonu pieņemtos lēmumus
administratīvā pārkāpuma lietā var pārsūdzēt Mazsalacas novada pašvaldības izpilddirektoram.
7. Par noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Pašvaldības budžetā.
II. Administratīvie pārkāpumi
8. Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem,
sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, u.tml.), spļaušanu uz ielas, kā arī saslauku, organisko
atkritumu (nopļautās zāles, dārza nezāļu un augu atlieku), atkritumu novietošanu tam neparedzētā
publiskā vietā, uz ielas, zaļajā zonā, dzīvojamo un publisko ēku telpās, pagalmos un citur tam
speciāli neparedzētās vietās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 (divām)
līdz 20 naudas soda vienībām.
9. Par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskā vietā, ārpus tam speciāli paredzētām vietām
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 3 (trīs) naudas soda vienībām.
10. Par trokšņošanu, ja tā traucē apkārtējo personu mieru vai sabiedrisko kārtību, bet tā nav
saistīta ar satiksmi vai publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti ar Pašvaldību, un troksnim nav
pastāvīga trokšņa pazīmju un rakstura, ja pārkāpums ir izdarīts laikā no plkst.23.00 līdz plkst.7.00,
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 (divām) līdz 20 (divdesmit) naudas
soda vienībām, juridiskām personām no 10 (desmit) līdz 40 (četrdesmit) naudas soda vienībām.
11. Par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu laikā no plkst.23.00 līdz plkst.7.00, ja tas
nav saskaņots ar Pašvaldību, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās, piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu fiziskām personām no 2 (divām) līdz 30 (trīsdesmit) naudas soda vienībām, juridiskām
personām no 10 (desmit) līdz 40 (četrdesmit) naudas soda vienībām.
12. Par no ēku, būvju jumtiem, nogāzto koku zaru, lapu un tiem pielīdzināmo atkritumu,
sniega nenovākšanu no ietvēm, ielām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no
2 (divām) līdz 20 (divdesmit) naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 10 (desmit) līdz 40
(četrdesmit) naudas soda vienībām.
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13. Aizliegts atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai
darbībai neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju
teritorijā, ja apsaimniekotājs, īpašnieks, turētājs vai faktiskais valdītājs ir nodrošinājis teritorijas
slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu (aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret
nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā, izņemot personas, kuras saistītas ar ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem.
Piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2(divām) līdz 20(divdesmit) naudas soda vienībām.
14. Par transportlīdzekļu mazgāšanu vai tehniskās apkopes veikšanu ārpus šim nolūkam
paredzētās vietas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 8 (astoņām) naudas soda vienībām.
15. Par motorizētu transportlīdzekļu novietošanu, iebraukšanu un/vai stāvēšanu
apstādījumos un/vai zaļajā zonā (izņemot speciālo transportu apstādījumu, zaļās zonas
apsaimniekošanai, dekorēšanai utt.) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz
10 (desmit) naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 14 (četrpadsmit) naudas vienībām.
16. Par pārvietošanos ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, skrituļslidām, skrituļdēļiem,
skrejriteņiem pa apstādījumiem, zaļo zonu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām no 2 (divām) līdz 20 (divdesmit) naudas soda vienībām.
17. Par motorizēto transportlīdzekļu novietošanu pie atkritumu konteineriem, kuri novietoti
atkritumu konteineru laukumā, ja tas traucē brīvu piekļūšanu atkritumu konteineriem piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 (divām) līdz 20 (divdesmit) naudas soda
vienībām, juridiskām personām – no 5 (piecām) līdz 30 (trīsdesmit) naudas vienībām.
18. Apstādījumu, zāliena, ietvju vai citu apstādījumu elementu bojāšana:
18.1. Par apstādījumu, zāliena bojāšanu, ziedu plūkšanu un/vai citu apstādījumu elementu
postīšanu piemēro brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 7 (septiņām) naudas soda vienībām.
18.2. Par ledus kapāšanu uz ietvēm, ielām, pielietojot asus vai cita veida neatbilstošus
priekšmetus, kas bojā ielas un/vai ietves segumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14
(četrpadsmit) naudas soda vienībām.
19. Par ugunskura kurināšanu zaļajā zonā, citās publiskās vietās, izņemot Pašvaldībā
saskaņotu pasākumu norises laikā un īpaši tam ierīkotās vietās, kā arī valsts noteiktās svētku, atceres
un atzīmējamās dienās, nebojājot apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības, piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu no 2 (divām) līdz 30 (trīsdesmit) naudas soda vienībām.
20. Par visa veida atkritumu, koku un krūmu lapu un tiem pielīdzināmu atkritumu
dedzināšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 (divām) līdz 30
(trīsdesmit) naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit)
naudas soda vienībām.
21. Par visa veida atkritumu izmešanu, izgāšanu tam neparedzētās publiskās vietās, zaļajā
zonā piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 2 (divām) līdz 40 (četrdesmit)
naudas soda vienībām, juridiskām personām – no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) naudas soda
vienībām.
22. Par stāvēšanu publiskā vietā uz atpūtas soliņa vai sēdēšanu uz tā atzveltnes piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 (četrām) naudas soda vienībām.
23. Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā vietā, daudzdzīvokļu māju
koplietošanas telpās, apstādījumos, parkos, uz atpūtas soliņiem, tai skaitā telts vai līdzīgas
konstrukcijas uzstādīšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 28 (divdesmit astoņām)
naudas soda vienībām.
24. Par patvaļīgu sludinājumu, paziņojumu, reklāmu, izkārtņu, uzrakstu uzlikšanu,
izveidošanu tam neparedzētās publiskās vietās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām līdz 3 (trīs) naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 10 (desmit) naudas soda
vienībām.
25. Par valsts un pašvaldības informatīvo zīmju vai citu sabiedriskās lietošanas objektu
patvaļīgu noņemšanu vai uzstādīšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no
2 (divām) līdz 20 (divdesmit) naudas soda vienībām, juridiskām personām – līdz 50 (piecdesmit)
naudas soda vienībām.
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26. Par atrašanos sabiedriskās/publiskās vietās un/vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
koplietošanas telpās ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai
alkoholisko dzērienu jebkura veida vaļējā tarā, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie
dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 (divām) līdz
10 (desmit) naudas soda vienībām.
27. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās/publiskās
vietās un/vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, izņemot speciāli atļautās vietās,
kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas, piemēro naudas sodu līdz 100 (simts)
naudas soda vienībām.
28. Par atrašanos sabiedriskās/publiskās vietās un/vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
koplietošanas telpās, tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, piemēro naudas sodu līdz 50
(piecdesmit) naudas soda vienībām.
29. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 16 gadiem atrašanos publiskās vietās nakts laikā
no plkst.22.00 līdz plkst.6.00 bez vecāku vai citas pilngadīgas personas, kas viņu aizstāj, klātbūtnes:
29.1. personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, piemēro
audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, vai administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas sodu no
2 (divām) līdz 5 (piecām) naudas soda vienībām;
29.2. ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par
izdarīto pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.
30. Par nepilngadīgo personu atrašanos izklaides vietās, kur ieeja atļauta tikai no 18 gadu
vecuma:
30.1. personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu,
piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, vai, administratīvo sodu – brīdinājumu vai naudas
sodu no 2 (divām) līdz 5 (piecām) naudas soda vienībām;
30.2. ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 gadu vecumu, par
izdarīto pārkāpumu likumā noteiktajā kārtībā piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.
30.3. Atbildīgai fiziskai personai (īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam vai
citai personai, kuras darba pienākumos ir kontrolēt izklaides vietā normatīvo aktu ievērošanu,
apmeklētāju plūsmu), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 (divām) līdz 20 (divdesmit)
naudas soda vienībām, juridiskai personai – no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) naudas soda
vienībām.
III. Noslēguma jautājumi
31. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem Mazsalacas
novada domes 2011.gada 17.augusta saistošos noteikumus Nr.14 “Par sabiedrisko kārtību
Mazsalacas novadā”.

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
Norādāmā informācija
raksta daļas
1. Projekta nepieciešamības Mazsalacas novada pašvaldības sabiedrisko kārtību šobrīd
pamatojums
nosaka Mazsalacas novada domes saistošie noteikumi Nr.14
“Par sabiedrisko kārtību Mazsalacas novadā”, apstiprināti
2011.gada 17.augustā.
Saistošie noteikumi ir izteikti jaunā redakcijā, atbilstoši
izmaiņām administratīvo pārkāpumu procesā, saskaņā ar
jauno Administratīvo atbildības likumu.
Saistošajos noteikumos paredzēta administratīvā atbildība par
sabiedriskās kārtības normu neievērošanu gadījumos, kad tas
nav paredzēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
2. Īss projekta satura
Saistošajos noteikumos tiek noteikta administratīvā
izklāsts
pārkāpuma procesa norises kārtība, kā arī naudas sodi tiek
noteikti atbilstoši Administratīvās atbildības likuma
16.pantam, nevis euro, bet naudas soda vienības, kur viena
naudas soda vienība ir pieci euro. Minimālais naudas sods
ir 2 naudas soda vienības, maksimālais: fiziskām pers. ir 100
naudas soda vienības, juridiskām – 300 naudas soda vienības.
Netiek vairs paredzēta protokola sastādīšana un pārkāpuma
atkārtotība kā atbildību pastiprinošs apstāklis.
3. Informācija par plānoto
Nav ietekmes.
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
Radīt drošu, sakoptu vidi.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Līdzšinējās procedūras netiek mainītas. Saistošo noteikumu
administratīvajām
izpildes kontroli veic Mazsalacas novada Pašvaldības
procedūrām
policijas amatpersonas.
6. Informācija par
Nav konsultācijas notikušas.
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis
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