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Aknīstes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8/2019
„Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
Atbilstoši
likuma
"Par
pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas
1. Projekta nepieciešamības
4.punktam, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantam
pamatojums
un 26.panta trešajai daļai, dome ir tiesīga izdot saistošos
noteikumus, kas regulē sabiedrisko kārtību.
Aknīstes novada pašvaldība 2014.gada 26.martā apstiprināja
saistošos noteikumus Nr.10/2014 "Sabiedriskās kārtības noteikumi
Aknīstes novadā". Ņemot vērā nepieciešamību aktualizēt un
pārskatīt saistošo noteikumu normu regulējumu, tiek piedāvāts
izteikt saistošos noteikumus jaunā redakcijā, t.i., apstiprināt jaunus
saistošos noteikumus.
Ministru Kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108
"Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi" 66.punkts
nosaka, ka grozījumu noteikumu projektu nesagatavo, ja tā normu
apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjoma.
Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteikumu projektu.
Pamatojoties uz augstākminēto, ir nepieciešams izstrādāt un
apstiprināt jaunus saistošos noteikumus, kas nosaka sabiedrisko
kārtību Aknīstes novada administratīvajā teritorijā.
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un
2. Īss projekta satura izklāsts
drošību Aknīstes novada administratīvajā teritorijā.
Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta administratīvā
atbildība par pārkāpumiem, kas izdarīti Aknīstes novada
administratīvajā teritorijā un par kuriem nav paredzēta atbildība
citos normatīvos aktos.
Saistošo noteikumu īstenošanā nav plānota pašvaldības budžeta
3. Informācija par plānoto
ieņēmumu daļas būtiska palielināšanās.
projekta ietekmi uz pašvaldības
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas
budžetu
institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot
jaunas štatu vienību vietas.
4. Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi tiks publicēti Aknīstes novada domes laikrakstā
5. Informācija par
„Aknīstes Novada Vēstis” un ievietoti Aknīstes novada pašvaldības
administratīvajām procedūrām
mājas lapā www.akniste.lv. Saistošo noteikumu projekts (jaunā
redakcijā) līdzšinējo kārtību būtībā nemainīs.
6. Informācija par konsultācijām Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, konsultācijas ar
ar privātpersonām
privātpersonām nav notikušas.
Domes priekšsēdētāja
V.Dzene
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APSTIPRINĀTI
Aknīstes novada domes sēdē
2019.gada 29.aprīlī (prot.Nr.4, 9.#)
PRECIZĒTI
Aknīstes novada domes sēdē
2019.gada 19.jūnijā (prot.Nr.7, 3.#)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2019
"Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 16.punktu,
43.panta pirmās daļas 4.punktu, 5.punktu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Aknīstes novada pašvaldības 2019.gada 29.aprīļa saistošie noteikumi Nr.8/2019
“Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes novadā” (turpmāk – Noteikumi)
nosaka kārtību, kādā Aknīstes novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) īsteno
novada administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomo funkciju – piedalīties
sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, nosakot kārtību, kāda jāievēro un paredzot
administratīvo atbildību šīs kārtības un saistošo noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt pašvaldības administratīvajā teritorijā
sabiedrisko kārtību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu,
pārkāpēju un citu personu atturēšanu no pārkāpumu izdarīšanas.
4. Noteikumos ir lietoti šādi termini:
4.1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz
neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko
kārtību, Aknīstes novada īpašumu, pilsoņu tiesības un brīvības vai noteikto
pārvaldes kārtību, un par kuru Noteikumos paredzēta administratīvā
atbildība;
4.2. Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir
izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz;
4.3. Administratīvā atbildība - noteikumu pārkāpēja atbildība, kas iestājas, ja
persona ir izdarījusi sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumu, par kuru
var administratīvi sodīt šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā;
4.4. Administratīvais sods - atbildības līdzeklis, kas tiek piemērots personām
par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu, ja par šiem pārkāpumiem
pēc to rakstura saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem nav paredzēta
kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, (turpmāk – LAPK);
4.5. Publiska 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 fiziskajai
personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs,
algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta
ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar
uzņēmuma līgumu;
4.6. Sabiedriska vieta - ikviena novadā publiski pieejama teritorija, telpa (ceļi
- jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, kā arī
daudzdzīvokļu māju pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas
vietas; kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības
zemes un ēkas).
4.7. Bioloģiski noārdāmie atkritumi – dārzu vai parku atkritumi (zāle, zari,
lapas, koku, krūmu atgriezumi u.c. augu valsts atlikumi, kuri var sadalīties
aerobos vai anaerobos apstākļos), mājsaimniecību, restorānu, sabiedriskās
ēdināšanas iestāžu un mazumtirdzniecības telpu pārtikas un virtuves
atkritumi un citi tiem pielīdzināmi pārtikas ražošanas atkritumi.
4.8. Audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – piemēro kā sodu personām
vecumā no 11 gadiem līdz 18 gadiem.
II. Administratīvais pārkāpums un administratīvā soda uzlikšana
5. Administratīvo sodu uzlikšanas kārtība:
5.1. fiziskajām vai juridiskajām personām par Noteikumos minētajiem
sabiedriskās kārtības pārkāpumiem tiek sastādīts protokols;
5.2. sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, kurās paredzēta
atbildība par izdarīto Noteikumu pārkāpumu;
5.3. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pieņem Aknīstes
novada pašvaldības policija un Administratīvā komisija.
5.4. sods par noteikumu neievērošanu:
5.4.1. par noteikumu pārkāpšanu var piemērot brīdinājumu vai naudas
sodu;
5.4.2. brīdinājums, kas tiek izteikts rakstveidā, tiek uzlikts noteikumu
pārkāpējam par pārkāpumu, kas izdarīts pirmo reizi.
6. Atbildība par šo noteikumu neievērošanu ir saistoša visā Aknīstes novada
teritorijā visām fiziskajām un juridiskajām personām, kas dzīvo, uzturas un
darbojas Aknīstes novadā. Nekustamā īpašuma īpašniekiem ir saistoši neatkarīgi
no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts zemesgrāmatā.
III. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšana
7. Par ēku jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām
vietās, kur tās var apdraudēt personu drošību un nodarīt kaitējumu viņu veselībai,
kā arī par šo bīstamo vietu nenorobežošanu 7.1. fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50,00
euro, juridiskām personām - līdz 100,00 euro;
7.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas - uzliek naudas sodu fiziskām personām
līdz 100,00 euro, juridiskām personām - līdz 200,00 euro.
8. Par nekustamajam īpašumam piešķirtā saimniecības (ēkas) nosaukuma vai
adreses norādes
neizvietošanu Aknīstes pilsētā pie nama fasādes vai labi
pārredzamā vietā, tādējādi apgrūtinot adresācijas objekta atrašanās vietas
noteikšanu, ja to pieļauj objekta īpašnieks vai apsaimniekotājs -

8.1. fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50,00
euro, juridiskām personām - līdz 100,00 euro;
8.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, – fiziskām personām uzliek naudas sodu
līdz 100,00 euro, juridiskām personām - līdz 200,00 euro.
9. Par transporta līdzekļu mazgāšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tuvumā vai
ūdenstilpnēs 9.1. fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50,00
euro, juridiskām personām - līdz 100,00 euro.
9.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, – uzliek naudas sodu fiziskām personām
līdz 100,00 euro, juridiskām personām - līdz 200,00 euro.
10. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu dedzināšanu, kas
rada veselībai kaitīgus dūmus un izgarojumus 10.1. fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro, juridiskām
personām – līdz 140,00 euro;
10.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, fiziskām personām uzliek naudas sodu
līdz 140,00 euro, juridiskām personām - līdz 280,00 euro.
11. Par ugunskuru kurināšanu publiskās vietās, ārpus šim mērķim speciāli ierīkotām
vietām 11.1. fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50,00
euro, juridiskām personām - līdz 100,00 euro;
11.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, fiziskām personām uzliek naudas sodu
līdz 100,00 euro, juridiskām personām - līdz 200,00 euro.
12. Par bioloģiski noārdāmo atkritumu - zāles, zaru, lapu, koku, krūmu atgriezumu
u.c. augu valsts atlikumu - ugunskuru kurināšanu (atļauts atkritumus dedzināt
nelielos daudzumos no 1.aprīļa līdz 1.maijam un no 1.oktobra līdz 1.novembrim
(izņemot, ja Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienests ir izsludinājis uguns
bīstamības periodu dabā) ievērojot ugunsdrošības noteikumus - ne tuvāk par 50
metriem no dzīvojamām ēkām vai celtnēm, kuru konstrukcijās ir degt spējīgi
materiāli )12.1. fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudassodu līdz 50,00
euro, juridiskām personām - līdz 100,00 euro;
12.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, fiziskām personām uzliek naudas sodu
līdz 100,00 euro, juridiskām personām - līdz 200,00 euro.
13. Par nepilngadīgu personu, kas jaunākas par 14 gadiem, atrašanos sabiedriskās
un izklaides vietās (kafejnīcās, masu pasākumos) bez pieaugušo pavadības no
plkst. 22.00 līdz 6.00 13.1. izsaka brīdinājumu vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj, vai uzliek
naudas sodu līdz 50,00 euro;
13.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas vecākiem vai personām, kas viņus
aizstāj, uzliek naudas sodu līdz 100,00 euro.
14. Par mājdzīvnieku peldināšanu un dzirdīšanu Aknīstes novada pašvaldības
ūdenstilpnēs (Dienvidsusējas upes uzpludinājums (kadastra Nr.56620030079,
56620030267), Vecmuižas ezers, Zuju ezers) –
14.1. izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50,00 euro;
14.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro.
15. Par sabiedriskajos apstādījumos koku, košumkrūmu un puķu stādījumu laušanu,
izrakšanu vai kā citādu bojāšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 50,00 euro.

IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
16. Par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti Noteikumos, uzsākt
administratīvo lietvedību un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu vai
atteikt uzsākt administratīvo lietvedību, ir pilnvarota Aknīstes novada
pašvaldības policija.
V. Noslēguma jautājumi
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Aknīstes novada domes 2014.gada 26.marta
saistošos noteikumus Nr.10/2014 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Aknīstes
novadā".
Domes priekšsēdētāja

V.Dzene

