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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 21 

 
 

PĀVILOSTAS NOVADA ADMINISTRAT ĪVĀS ATBILD ĪBAS 
NOTEIKUMI 

 
                                                                    Izdoti  saskaņā  ar  likuma 

 „Par pašvaldībām” 43.panta 1., 2., 4., 6., 13.daļu  
           

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
 
 
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt un aizsargāt sabiedrisko kārtību 

Pāvilostas novadā, veidot veselīgu, drošu, estētisku civilizēto kultūrvidi, aizsargāt 
dabu, kultūras un vēstures pieminekļus, novērst tiesību pārkāpējus, kā arī veicināt 
iedzīvotāju  apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības 
priekšā. 

2. Par PĀVILOSTAS NOVADA DOMES izdoto saistošo noteikumu neievērošanu 
personas saucamas pie administratīvas atbildības saskaņā ar šiem noteikumiem. 

3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība 
saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā 
neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā tas izdarīts. 

4. Par PĀVILOSTAS NOVADA DOMES izdarīto saistošo noteikumu pārkāpšanu 
pārkāpējam piemērojams naudas sods. Maksimālais naudas sods, kāds uzliekams par 
saistošo noteikumu pārkāpumu, fiziskajām personām līdz viens simts piecdesmit 
latiem, juridiskajām personām –līdz piecsimts latiem,  bet pārkāpuma izdarīšanas vietā 
bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) – līdz divdesmit latiem, 
ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. Administratīvais sods par saistošo 
noteikumu pārkāpumu uzliekams LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU 
KODEKSĀ paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot LATVIJAS 
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ADMINISTRAT ĪVO PĀRKĀPUMU KODEKSĀ noteiktos soda uzlikšanas 
pamatprincipus. 

5. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, izskatīt administratīvo pārkāpumu 
lietas un uzlikt administratīvos sodus par PĀVILOSTAS NOVADA DOMES izdoto 
saistošo noteikumu pārkāpumiem ir tiesīga Pāvilostas novada pašvaldības policija 
(turpmāk - Pašvaldības policija) un citas Latvijas administratīvo pārkāpuma kodeksā 
norādītās institūcijas un pilnvarotās personas (turpmāk tekstā - amatpersonas). 

6. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama normatīvajos aktos noteiktajā 
procesuālajā kārtībā. 

7. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt):  
7.1.Pašvaldības policijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā 

augstākai amatpersonai, bet tās lēmumu - pārsūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā; 

7.2.Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonas lēmumu - Administratīvajā rajona 
tiesā; 

7.3.citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā 
institūcijā, bet tās lēmumu - pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.  

7.4.Domes Administratīvās komisijas lēmumu - Administratīvajā rajona tiesā. 
8. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi administratīvo 

pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu uzlikts administratīvais 
sods. 

9. Par Domes saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta 
Pāvilostas novada pašvaldības budžetā. 

 
2. SEVIŠĶĀ DAĻA  

 
1.SADAĻA 

TERITORIJAS APBŪVES UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI 
 

10. Apbūves noteikumu neievērošana. 
Par Pāvilostas novada apbūves noteikumu un apbūves plānojuma neievērošanu uzliek 

naudas sodu līdz divdesmit latiem. 
 

11.Ēkas numurzīmju un ielas nosaukuma plākšņu izvietošanas noteikumu 
neievērošana. 
11.1. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās 

vietās uzliek naudas sodu fiziskajām personām desmit lati, juridiskajām personām – 
piecdesmit lati;  

11.2. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju  nosaukuma plākšņu neuzturēšanu saistošajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā uzliek naudas sodu līdz desmit latiem. 

 
12. Ēku, būvju, ietvju un pagalmu neuzturēšana kārt ībā.  

12.1. Par būves un teritorijas  neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tās neapdraudētu personu drošību, 
veselību un mantu, kā arī nebojātu pilsētas un teritorijas novada ainavu, izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit līdz viens simts 
piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām - no piecdesmit līdz piecsimts latiem.  

12.2. Par  ēku kāpņu telpu un piegulošo pagalmu, kanalizācijas, zālāju, ietvju un braucamās 
daļas netīrīšanu uzliek sodu no desmit latiem līdz divdesmit latiem; 

12.3. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un 
lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, uzliek naudas sodu 
no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem; 



Pāvilostas novada administratīvās atbildības noteikumi 

 3 

12.4. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu attīrīšanu no gružiem, sniega, nogāžot 
gružus, sniegu un ledu uz ietvēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši nožogotas 
bīstamās vietas, uzliek naudas sodu piecdesmit latu apmērā. 

12.5. Par veļas žāvēšanu (izkāršanu) vai priekšmetu novietošanu daudzdzīvokļu mājās uz 
balkoniem un lodžijām virs barjeras augstuma, ārpus balkona vai lodžijas, kā arī gar 
namu fasādēm izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.  

 
13. Pieminekļu, piemiņas plākšņu un piemiņas vietu ar arhitektūras formu bojāšanu 

vai iznīcināšanu. 
Par pieminekļu, piemiņas plākšņu un piemiņas vietu ar arhitektūras formu bojāšanu vai 

iznīcināšanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 
 

2. SADAĻA 
PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠO MEŽU UN ŪDEŅU LIETOŠANAS, 

PILSĒTAS ZAĻUMSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN  
AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI 

 
14. Publisko mežu, parku, zaļumstādījumu un pludmales lietošanas pārk āpumi. 

14.1. Par publiskās lietošanas mežu, parku, stāvlaukumu, kāpu zonas, pludmales un 
zaļumstādījumu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem uzliek naudas sodu līdz divdesmit 
latiem;  

14.2. Par patvaļīgu izrakumu izdarīšanu, sakņu dārzu ierīkošanu pilsētas publiskās lietošanas 
mežos vai parkos un tam neparedzētās vietās  uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem; 

14.3. Par ziedu plūkšanu, koku un to zaru laušanu vai citādu bojāšanu ( paziņojuma norāžu 
piestiprināšana, iegriezuma izdarīšana u.tml.) publiskās lietošanas skvēros, parkos, 
mežos un kāpu zonā u.c. apzaļumojumos uzliek naudas sodu  līdz trīsdesmit latiem.  

14.4. Par ugunskura kurināšanu Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā un citās tam neparedzētās 
vietās, izņemot ugunskuru  kurināšanu tam paredzētajās vietās, kā arī vietās, kur tas ir 
pretrunā ugunsdrošības noteikumiem, uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit 
latiem; 

14.5. Par patvaļīgu saimnieciskās darbības veikšanu, bez Pāvilostas novada pašvaldības 
izsniegtas atļaujas, kuras rezultātā tiek bojāti vai  iznīcināti koki, krūmi, zemsega, puķu 
stādījumi un mazās arhitektūras formas, uzliek naudas sodu divdesmit  līdz piecdesmit 
latiem; 

14.6. Par jūras zāļu un citu no jūras izskaloto priekšmetu savākšanu un izvešanu ar 
mehāniskajiem transporta līdzekļiem bez noteikta paraugu atļaujas, uzliek naudas sodu 
līdz piecdesmit latiem; 

14.7. Par automašīnu un citu transportu līdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko apkopi šim 
nolūkam neparedzētās vietās, uzliek naudas sodu no pieciem latiem līdz trīsdesmit 
latiem.  

 
15. Zaļumstādījumu uztur ēšanas pārk āpumi. 

15.1. Par sauso un bojāto krūmu un koku, kā arī to zaru savlaicīgu neizzāģēšanu, ja tie 
apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai īpašumu, uzliek naudas sodu no pieciem līdz 
trīsdesmit latiem; 

15.2. Par celtniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas zaļumapstādījumu 
nožogošanas un aizsardzības uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem; 

15.3. Par jaunu objektu darbības uzsākšanu bez noteikto teritorijas labiekārtošanas darbu 
izpildes uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 
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16. Koku un kr ūmu patvaļīga stādīšana. 
16.1. Par patvaļīgu koku un krūmu stādīšanu ( izņemot zemesgabalus, kas nodoti individuālai 

apbūvei vai atrodas privātīpašumā, kur šo stādījumu ierīkošana neietekmē pilsētas ielu 
dizainu) uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. 

16.2. Par patvaļīgu koku, krūmu un puķu stādīšanu novada parkos, skvēros un zaļajā zonā 
uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

 
 

3.SADAĻA 
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI UN CITI PĀRKĀPUMI 

 
17. Miera un naktsmiera traucēšana. 

Par skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošanu uz ielām, citām sabiedriskās vietās, 
dzīvokļos vai balkonos, kā arī jebkura cita rīcība, kas rada troksni un traucē iedzīvotāju 
mieru, izņemot pasākumus, kuri saskaņoti ar Pāvilostas novada pašvaldību, brīdina vai 
uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.  

 
18. Ielu, laukumu un citu sabiedrisko vietu piegružošana.  
18.1.Par ielu, laukumu, pludmales vai citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves 

atkritumiem (izsmēķiem, papīriem u.tml.) uzliek naudas sodu  līdz pieciem latiem; 
18.2.Par spļaušanu  uz ielām, kā arī par dabisko vajadzību kārtošanu uz ielām, pagalmos un 

citās sabiedriskās vietās uzliek naudas sodu līdz desmit latiem; 
18.3.Par ielu, laukumu vai citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem vai 

sniega izgāšanu tam neparedzētās vietās uzliek naudas sodu no pieciem līdz piecdesmit 
latiem; 

18.4.Par nesankcionētu atkritumu izgāztuvju izveidošanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit 
latiem; 

18.5.Par ietvju kaisīšanu ar izdedžiem, sāli, un citām piegružojušām vielām sniega vai ledus 
notīrīšanai no ietvēm uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

18.6.Par ēku, būvju, žogu un solu aprakstīšanu vai citāda veida bojāšanu soda ar naudas sodu 
līdz piecdesmit latiem; 

 
 

4. SEVIŠĶĀ DAĻA 
NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 
19. Saistošie noteikumi publicējami, un tie stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 

45.pantā noteiktā kārtībā. 

20. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 29.09.2009. Sakas novada domes 
saistošie noteikumi Nr.6 „Sakas novada administratīvās atbildības noteikumi”.  

 
 
Domes priekšsēdētājs   (paraksts)  Uldis Kristapsons 
 
 
Stājas spēkā ar 2011.gada15.aprīli.  
 


