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APSTIPRINĀTI 
Priekuļu novada pašvaldības domes sēdē 

2011.gada 20.janvārī  protokols  Nr.1, 

p.1., ar grozījumiem, kas izdarīti ar 

2013.gada 17.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.17 (protokols Nr.15, 

p.19) 
 

PRIEKUĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1 

„PRIEKUĻU NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” 

 
Izdoti saskaņā ar likumu  "Par pašvaldībām"14.panta trešo 

daļu,  43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

1. NOTEIKUMOS MINĒTIE TERMINI 

1. Noteikumu pārkāpums - prettiesiska, vainojama darbība (izdarīta ar nodomu vai aiz 

neuzmanības) darbība vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību Priekuļu 

novada teritorijā. 

2. Noteikumu pārkāpējs - persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi 

tai uzliktos pienākumus. 

3. Sabiedriska vieta - ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no 

braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, autobusu 

pieturas, kā arī skvēri, namu pagalmi, pašvaldības iestāžu teritorijas, citas speciāli 

iekārtotas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai 

pašvaldības zemes. 

4. Izklaides vieta - kafejnīcas, klubi, deju zāles, diskotēkas u.c. 

5. Publiski pasākumi - dažādu veidu pasākumi (sarīkojumi, koncerti, sporta spēles 

u.c.), kas tiek organizēti sabiedriskās vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku piederības. 

6. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas - daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpas, 

gaiteņi, pagrabi un bēniņi. 

7. Apstādījumi - kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi vai 

joslas. 

8. Zālāji - pašvaldības teritorijā esošie apstādījumi, zālieni, fizisko un juridisko 

personu lietošanā vai īpašumā esošie zemes gabali.  

 

II. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

9. Priekuļu novada sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk Noteikumi) nosaka 

kārtību, kāda jāievēro Priekuļu novada pašvaldības teritorijā un atbildību par tās 

neievērošanu. 

10. Noteikumu uzdevums - nodrošināt Priekuļu novada pašvaldības teritorijā 

sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās 
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intereses, apkarot žūpību, narkotisko vielu lietošanu un veicināt pagasta iedzīvotāju 

veselīgu dzīvesveidu. 

11. Noteikumu mērķis - veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu, izpildi, 

kā arī atturēt personas izdarīt pārkāpumus. 

12. Atbildība par Noteikumu neievērošanu: 

12.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas, 

darbojas un/vai ir reģistrētas (vai to darbība reģistrēta) Priekuļu novada 

administratīvās teritorijas robežās. 

12.2. Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos 

paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas 

administratīvā atbildība, kas paredzēta Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai 

kriminālatbildība. 

12.3. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas un 

pārkāpumu rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzināšanas. 

13. Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu: 

13.1. brīdinājums,  

13.2. naudas sods līdz Euro 140,- (viens simts četrdesmit euro) fiziskām vai juridiskām 

personām. 

13.3. Minimālais naudas sods, ko uzliek par šo noteikumu pārkāpumiem ir Euro 1,-. 

14. Amatpersonas, kuras pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus: 

14.1. valsts policijas amatpersonas; 

14.2. Priekuļu novada pašvaldības policijas amatpersonas; 

15. Kontroli par šo Noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt Priekuļu novada pašvaldības 

amatpersonas, uzrādot amata apliecību.  

 

III. ATBILDĪBA 

16. Par ielu un citu sabiedrisku vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem 

(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, u.tml.) - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 3,00 līdz 15,00 euro. 

16.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 8,00 līdz 30,00 euro. 

17. Par spļaušanu, atkritumu izmešanu vai dabisko vajadzību nokārtošanu tam 

neparedzētā sabiedriskā vietā - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

15,00 euro. 

17.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 30,00 euro. 

18. Par puķu stādījumu, apstādījumu un zālienu postīšanu, publiskās lietošanas parkos, 

pie ezeriem, upēm, u.c., par transportlīdzekļa novietošanu zaļajā zonā - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 8,00 līdz 30,00 euro. 

18.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 15,00 līdz 70,00 euro. 

19. Par automobiļu un citu transporta līdzekļu mazgāšanu, to tehnisko apkopi vai 

remontu šim nolūkam neparedzētās vietās (daudzdzīvokļu māju pagalmos, tuvāk 

par 100 m no dabīgām un mākslīgām ūdenskrātuvēm u.c.) - uzliek naudas sodu no 

8,00 līdz 40,00 euro fiziskām personām, līdz 70, 00 euro juridiskām personām; 

19.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro fiziskām personām, līdz 

140,00 euro juridiskām personām. 

20. Par kiosku, veikalu, ēdnīcu, kafejnīcu apkārtnes nesakopšanu 10 m attālumā no 

attiecīgā objekta - uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro; 

20.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 140,00 euro. 
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21. Par mazdārziņu, mājas apkārtnes nesakopšanu, zāles nenopļaušanu tai pieguļošajā 

teritorijā, zāles garums nedrīkst pārsniegt 20.cm, vai pieguļošās teritorijas 

piekraušana ar dažādiem priekšmetiem un pašas teritorijas nesakārtošanu - izsaka 

brīdinājumu, bet, ja pārkāpums netiek novērsts 10 dienu laikā, uzliek naudas sodu 

līdz 35,00 euro; 

21.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro. 

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

gulēšanu uz soliņiem, par staigāšanu pa veloceliņa nožogojuma barjerām - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35,00 euro; 

22.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro. 

23. Par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem izglītības iestādēs, – izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu no 8,00 līdz 35,00 euro. 

23.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro. 

24. Par sniega un ledus lāsteku netīrīšanu, kur tas apdraud garāmgājēju dzīvību un 

veselību, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz  35,00 euro. 

24.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 15,00 līdz 70,00 euro. 

25. Par patvaļīgu sludinājumu un paziņojumu uzlikšanu tam neparedzētā vietās ( piem., 

uz daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvīm, koplietošanas telpās, pie stabiem, 

kokiem, sabiedriskā transporta pieturvietās u.tml.) – uzliek naudas sodu līdz 35,00 

euro. 

25.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 8,00 līdz 70,00 euro. 

26. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu – uzliek 

naudas sodu līdz 70,00 euro. 

26.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 8,00 līdz 140,00 euro. 

27. Par ugunskura kurināšanu, naktsmītņu iekārtošanu un telšu uzstādīšanu ārpus šim 

mērķim speciāli ierīkotām vietām – uzliek naudas sodu līdz 15,00 euro. 

27.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 8,00 līdz 20,00 euro. 

28. Par elektroenerģijas, siltumenerģijas, ūdens un gāzes skaitītāju bojāšanu ar krāsas 

uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā (izdarot iegriezumus, skrāpējumus, 

bojātas skaitītāju plombes ) – uzliek naudas sodu līdz 35,00 euro. 

28.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 15,00 līdz 70,00 euro. 

29. Par ēku, ceļa segumu, saimniecisko būvju, žogu, arī bērnu rotaļu laukumu inventāra 

bojāšanu ar krāsas uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā (izdarot iegriezumus, 

skrāpējumus,) – uzliek naudas sodu līdz 40,00 euro. 

29.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 15,00 līdz 70,00 euro. 

30. Par dzīvojamo māju kāpņu u.c. koplietošanas telpu neuzturēšanu kārtībā – uzliek 

naudas sodu līdz 35,00 euro. 

30.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 8,00 līdz 70,00 euro. 

31. Par pašvaldības informatīvo uzrakstu, izkārtņu un reklāmas, ēkas numuru un ielu 

nosaukumu plāksnīšu bojāšanu vai noņemšanu – uzliek naudas sodu līdz 70,00 

euro. 
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31.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 15,00 līdz 140,00 euro. 

32. Par tīšu trokšņa radīšanu ciemu teritorijā, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no 

plkst. 23:00 līdz 6:00, remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, 

klaigāšanu, dziedāšanu, skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu, ja darbības nav 

saskaņotas Priekuļu novada domē – uzliek naudassodu līdz 70,00 euro. 

32.1. Ja augstāk minētās darbības tiek izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā     

soda uzlikšanas, uzliek naudas sodu no 70,00 līdz 140,00 euro.        

      

 

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

33. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktā kārtībā. 

        

 

 

Priekšsēdētāja                   M. Juzupa 

 


