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APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 28.11.2013.  

sēdes protokolu Nr. 8., 42.§ 
 

 PRECIZĒTI 

ar Pāvilostas novada domes 23.01.2014. 

sēdes protokolu Nr. 2., 3.6.§ 

 

ar Pāvilostas novada domes 27.02.2014. 

sēdes protokolu Nr. 4, 34.§ 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013.GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 18 

PĀVILOSTAS NOVADA ADMINISTRATĪVĀS ATBILDĪBAS 

NOTEIKUMI 

 
                                                                    Izdoti  saskaņā  ar  likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta 1.daļas 1., 2., 4.,6.,11. punktu, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. un 26. pantu,  

MK noteikumu Nr.158 „Noteikumi par kuģošanas līdzekļi  

satiksmi iekšējos ūdeņos”26.6.punktu 

           

1.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

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 trīssimt piecdesmit euro, 

juridiskajām personām –līdz tūkstoš četrsimts euro,  bet pārkāpuma izdarīšanas vietā 

bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) – līdz trīsdesmit euro, ja 

pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu. Administratīvais sods par saistošo 

noteikumu pārkāpumu uzliekams LATVIJAS ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU 

KODEKSĀ paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot LATVIJAS 

mailto:dome@pavilosta.lv


    

ADMINISTRATĪVO 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 rajona tiesā; 

7.2.Pāvilostas novada pašvaldības amatpersonas lēmumu - rajona tiesā; 

7.3.citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā 

institūcijā, bet tās lēmumu - pārsūdzēt rajona tiesā.  

7.4.Domes Administratīvās komisijas lēmumu - rajona tiesā. 

 
2. SEVIŠĶĀ DAĻA  

 

1.SADAĻA 

TERITORIJAS APBŪVES UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI 

 

8. Ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu izvietošanas noteikumu 

neievērošana. 

8.1. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās 

vietās  - izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, 

juridiskajām personām – līdz EUR 140;  

8.2. Par ēkas numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu neuzturēšanu saistošajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 

personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140. 

 

9.  Pāvilostas novada pašvaldības izvietoto norāžu un informācijas zīmju bojāšana 

un pārvietošana. 

Par Pāvilostas novada pašvaldības izvietoto norāžu un  informācijas zīmju (ēkas 

numurzīmju, ielas, māju nosaukuma plākšņu)  bojāšanu vai pārvietošanu - izsaka 

brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 140, juridiskajām 

personām – līdz EUR 210. 
  

10. Īpašumu un tiem piegulošo teritoriju uzkopšana un uzturēšana.  

10.1. Par īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošā teritorijas (gājēju ietves, 

izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves 

malai) neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tās neapdraudētu personu drošību, veselību un 

mantu, kā arī nebojātu pilsētas un teritorijas novada ainavu, uzliek naudas sodu 

nekustamā īpašuma īpašniekiem (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 

personas ar pirmās un otrās invaliditātes grupu, kuru īpašumā savu pastāvīgo dzīvesvietu 

nav deklarējusi vai faktiski nedzīvo viena vai vairākas darbnespējīgas personas), 

valdītājam, pārvaldniekam/pilnvarniekam, lietotājam/nomniekam vai sētniekam - izsaka 

brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 210, juridiskajām 

personām – līdz EUR 710; 

10.2. Par ēku kāpņu telpu, apstādījumu, lokālo kanalizācijas sistēmu, zālāju, ietvju 

netīrīšanu - izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 

95, juridiskajām personām – līdz EUR 210; 



    

10.3. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un 

lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību - izsaka brīdinājumu, 

vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 210, juridiskajām personām – līdz 

EUR 710; 

10.4. 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  vai veikti citi atbilstoši drošības pasākumi - izsaka brīdinājumu, vai 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 

140; 

10.5. 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 fiziskajām personām līdz 

EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140.  

 

2. SADAĻA 

PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠO MEŽU UN ŪDEŅU LIETOŠANAS, 

PILSĒTAS ZAĻUMSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN  

AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI 

 

11. Publisko mežu, parku, zaļumstādījumu un pludmales lietošanas pārkāpumi. 

11.1. Par pilsētas zaļās zonas bojāšanu vai izmantošanu neparedzētiem mērķiem (automašīnu 

novietošanu, ugunskura kurināšana, zāles dedzināšana, pārvietošanās ar automašīnu pa 

zaļās zonas gājēju celiņiem) - izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 

personām līdz EUR 350, juridiskajām personām – līdz EUR 710; 

11.2. Par patvaļīgu sakņu dārzu ierīkošanu pilsētas publiskās lietošanas mežos vai parkos un 

tam neparedzētās vietās - izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 

personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 350; 

11.3. 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 - izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu 

fiziskajām personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 210;  

11.4. Par ugunskura kurināšanu un telts celšanu piekrastes aizsargjoslā un citās tam 

neparedzētās vietās, izņemot ugunskuru  kurināšanu un telts celšanu tam paredzētajās 

vietās, kā arī vietās, kur tas ir pretrunā ugunsdrošības noteikumiem - izsaka brīdinājumu, 

vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 210, juridiskajām personām – līdz 

425; 

11.5. Par jūras zāļu un citu no jūras izskaloto priekšmetu savākšanu bez noteikta paraugu 

atļaujas - izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, 

juridiskajām personām – līdz EUR 140; 

11.6. Par automašīnu un citu transportu līdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko apkopi šim 

nolūkam neparedzētās vietās – izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām 

personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140.  

 

12. Zaļumstādījumu uzturēšanas pārkāpumi. 

 Par sauso un bojāto krūmu un koku, kā arī to zaru savlaicīgu neizzāģēšanu, ja tie 

apdraud cilvēku dzīvību un veselību vai īpašumu - izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu 

fiziskajām personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 140. 

 

13. Koku un krūmu patvaļīga stādīšana. 

Par patvaļīgu koku, krūmu un puķu stādīšanu novada parkos, skvēros un zaļajā zonā -  

izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 140, 

juridiskajām personām – līdz EUR 210. 

 



    

14. Publisko ūdeņu lietošanas noteikumu pārkāpumi 

14.1. Par braukšanu Sakas upē ar ūdensmotocikliem, motorlaivām, kuru jauda lielāka 

par 3.681kw, izņemot, ja pašvaldība ir izdevusi noteikta parauga atļauju - izsaka 

brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 140, juridiskajām 

personām – līdz EUR 210; 

14.2. Par peldēšanu peldvietās aiz izvietotajām norobežojošām zīmēm (bojām) - izsaka 

brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 140, juridiskajām 

personām – līdz EUR 210. 

 

3.SADAĻA 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI UN CITI PĀRKĀPUMI 

 

15. Ielas, laukumi un citas sabiedriskās vietas.  

15.1. Par sniega izgāšanu tam neparedzētās vietās - izsaka brīdinājumu, vai uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 70, juridiskajām personām – līdz EUR 

210; 

15.2. Par zemes īpašnieka patvaļīgu nesankcionētu atkritumu izgāztuvju izveidošanu 

- izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz EUR 350, 

juridiskajām personām – līdz EUR 710; 

15.3. Par ietvju kaisīšanu ar izdedžiem, sāli, un citām piegružojušām vielām sniega 

vai ledus nenotīrīšanai no ietvēm - izsaka brīdinājumu, vai uzliek naudas sodu 

fiziskajām personām līdz EUR 140, juridiskajām personām – līdz EUR 210. 

 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

21 Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 15.aprīli. 

22. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Pāvilostas novada domes 

2012.gada 20.decembra sasitošie noteikumi Nr.17 „Pāvilostas novada domes 

administratīvās atbildības noteikumi”.  

 

 
Domes priekšsēdētājs  (paraksts)   Uldis Kristapsons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

Paskaidrojuma raksts 

  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Spēkā esošos saistošos noteikumus veikts pārrēķins sakarā ar Eiro 

ieviešanu 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Noteikumi nosaka administratīvo atbildību par Domes saistošo 

noteikumu pārkāpšanu.  

3.Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Nav iespējams veikt saistošo noteikumu finansiālo ietekmi uz 

pašvaldības budžetu, jo iepriekš nav prognozējams personu skaits, 

kas tiks sodīts par pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpšanu.  

4. Informācija par 

plānotā projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Noteikumu piemērošanu nodrošinās Pāvilostas novada domes 

Administratīvā komisija, Pāvilostas novada Pašvaldības policija  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Noteikumu projekts publicēts www.pavilosta.lv   

  

 

http://www.pavilosta.lv/

