
Saistošie noteikumi 3/2006 
”PAR ADMINISTRATĪVO ATBILDĪBU ALSUNGAS PAGASTĀ 

 
2006.gada 21.decembrī                                  PROTOKOLS 
Nr. 14#12                                                                                              Izdoti 
saskaĦā ar likuma 

“Par pašvaldībām” 43.panta 8.punktu 
 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt pagasta administratīvajā teritorijā 

sabiedrisko kārtību, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem 
veselīgu dzīves vidi, aizsargāt dabu, kultūras un vēstures pieminekĜus. 

2. Par Alsungas pagasta  izdoto saistošo noteikumu neievērošanu  fiziskās un juridiskās 
personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaĦā ar šiem noteikumiem. 

3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība 
saskaĦā ar šiem noteikumiem, izdarīts Alsungas  pašvaldības administratīvajā 
teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā tas izdarīts. 

4. Par Alsungas pagasta padomes izdoto saistošo noteikumu pārkāpumu pārkāpējam 
piemērojams brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kas uzliekams 
par saistošo noteikumu pārkāpumu, ir Ls 250 (divi simti piecdesmit lati).Naudas  sodi 
tiek iemaksāti pašvaldības budžetā. 
Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus. 
5. Administratīvo protokolu sastāda:  
      5.1.valsts policijas darbinieks,apsardzes firmas darbinieks,zemessardzes darbinieks; 
     5.2.iestādes un struktūrvienības vadītājs-  savā   iestādē vai struktūrvienībā; 
     5.3.uzĦēmuma amatpersonas  savas kompetences ietvaros; 

5.3.valsts un  pašvaldības iestāžu,struktūrvienību un uzĦēmumu amatpersonas savas  
iestādes un struktūrvienības  kompetences ietvaros. 

6. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. 

7. Administratīvie lēmumi  pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā   tiesā viena mēneša 
laikā no saĦemšanas brīža , normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

2.SEVIŠĖĀ DAěA 
1.SADAěA 

 
                 TERITORIJAS APBŪVES UN UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI 
 
8. Aizliegta ēku konstrukciju bojāšana, stiklu sišana, telpu un ēku sienu aprakstīšana, 

smērēšana. 
9. Uz ietvēm, ielās ,skvēros un ēku koplietošanas  vietās  aizliegts glabāt taru, malku, 

metāllūžĦus.  
10. Ēku koplietošanas pagrabiem ir jābūt aizslēgtiem, nepieĜaujot nepiederošu personu 

atrašanos tur,bet par uzturēšanos norādītās vietās (bez īpašnieka vai īrnieka 
atĜaujas)nepiederošās personas sodāmas. 

11. Ēku,to daĜu, namīpašumu, citu būvju, zemes gabalu un citu teritoriju īpašniekiem, 
valdītājiem (apsaimniekotājiem), lietotājiem (nomniekiem) jānodrošina: 

 11.1.pašvaldības centra teritorijā un apdzīvotā vietā ALMĀLE  –  zāliena un 
piegulošās ietves tīrīšana, zāles  nopĜaušana vismaz 2 reizes gadā ; 

 11.2. sadzīves atkritumu tvertnes novietošana-pamatojoties uz līgumu par 
atkritumu savākšanu: 
11.2.1.pie katra  apdzīvotā namīpašuma; 



           11.2.2. saimniecisko darbību veicamās vietās .   
11.3.sīkākiem atkritumiem paredzētu nedegošu materiālu urnu novietošana pie 

ieejām veikalos, kafejnīcās un citās sabiedriskās vietās, sabiedriskā 
transporta pieturvietās, nodrošināt šo atkritumu urnu iztukšošanu pēc 
nepieciešamības; 

11.4.  lielgabarīta atkritumu novietošana atĜauta tikai pašvaldības  norādītajās 
vietās; 

11.5. ēku fasāžu (tai skaitā logu, durvju, balkona izkārtĦu), žogu vārtu, vārtiĦu 
sakopts izskats un tīrība,  skaidri salasāms nama numurs vai mājas 
nosaukums(valsts valodā) ; 

11.6. tīrība ap tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu, kā arī tā skatlogu, 
durvju, fasādes tīrība. 

12. MazdārziĦu īpašniekiem vai nomniekiem savos objektos jānodrošina: 
12.1.  teritorijas uzturēšana kārtībā (appĜaušana, gružu novākšana); 

13. Tīrot teritoriju, aizliegts: 
13.1. izgāzt vai izliet saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeĦus, ledu un citus 

priekšmetus citām personām piederošajās vai apsaimniekojamajās teritorijās 
un vietās, kas nav paredzētas atkritumu savākšanai un glabāšanai, kā arī 
mest vai liet tos ūdenstilpnēs; 

13.2. izveidot sniega vaĜĦus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un 
transporta satiksmi, kā arī apstādījumu zonā un citām personām piederošajās 
vai apsaimniekojamajās vietās; 

13.3. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam 
neparedzētās vietās; 

13.4. iepildīt atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un 
eksplozīvus priekšmetus, šėidrus, infekcijas slimības izraisošus un bīstamus 
atkritumus, liela gabarīta un celtniecības atkritumus. 

14. Zemes īpašniekiem (valdītājiem, nomniekiem), uz kuru zemes ir apstādījumi, ir 
pienākums veikt visu apstādījumu uzturēšanas darbus pašiem vai slēgt līgumu ar 
specializētajiem uzĦēmumiem. 

15. Lietotājiem jānodrošina dzīvojamo un koplietošanas telpu saglabāšana, jāsaudzē 
sanitārtehniskās un citas iekārtas, nav pieĜaujama to bojāšana, kā arī koplietošanas 
telpās jāuztur tīrība un kārtība. 

 
2. SADAěA 

PUBLISKĀ LIETOŠANĀ ESOŠO MEŽU UN ŪDEĥU LIETOŠANAS, NOVADA 
ZAěUMSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANAS UN AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI 

 
16. Pašvaldības lietošanā esošajos mežos, parkos, zaĜumstādījumos un pludmalēs bez 

Alsungas pagasta padomes rakstiskas atĜaujas aizliegts: 
16.1.organizēt atrakcijas, gadatirgus, uzstādīt pagaidu būves, reklāmas stabus, 

ierīkot tirdzniecības vietas; 
16.2. organizēt dažādus masu pasākumus; 
16.3. izmantot apstādījumus transporta pieturām, preču iekraušanas un izkraušanas 

darbiem; 
16.4. plūkt ziedus un lauzt koku zarus; 
16.5. piegružot ar  sadzīves atkritumiem; 
16.6. kurināt ugunskurus tam neparedzētās vietās; 
16.7. veikt patvaĜīgu saimniecisko darbību, kuras rezultātā tiek bojāti vai iznīcināti 

koki, krūmi, zemsega, puėu stādījumi un mazās arhitektūras formas; 
17. ZaĜumstādījumu uzturēšana: 

17.1. savlaicīgi veikt sauso krūmu un koku izzāăēšanu, kā arī to zaru nozāăēšanu, 
kuri apdraud cilvēka dzīvību; 

17.2. nožogot zaĜumstādījumus, veicot celtniecības un remontdarbus. 



18. PatvaĜīga koku un krūmu stādīšana parkos, skvēros un zaĜajā zonā,augošu koku 
zāăēšana bez rakstiskas Alsungas pagasta padomes atĜaujas aizliegta,izĦemot 
zemesgabalus, kas atrodas privātīpašumā. 

 
3.SADAěA 

SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI UN CITI PĀRKĀPUMI 
 

19. Alsungas pašvaldībā aizliegta šāda fizisko un juridisko personu rīcība, kas sodāma 
administratīvā kārtā: 

19.1. iekšējo kārtības noteikumu neievērošana skolās, sporta, atpūtas un citās 
sabiedriskās iestādēs; 

19.2. trokšĦošana un rīcība, kas traucē iedzīvotājiem mieru,  laikā no plkst. 23.00 
līdz 06.00, izĦemot:  23.jūniju, 31.decembri , kā arī organizētos pasākumus, 
kas saskaĦoti ar Alsungas pagasta padomi;  

19.3.huligāniska rīcība ar pirotehniku, sprāgstvielām;  
19.4. sabiedriskā inventāra (soliĦi, ceĜazīmes, konteineri, telefona automāti u.c.) 

būvju un inženierkomunikāciju bojāšana vai patvaĜīga pārvietošana; 
19.5. mehānisko transporta līdzekĜu mazgāšana uz ielām, sabiedriskās vietās, kā arī 

tuvāk par 20m no ūdenstilpnēm; 
19.6. ielu un citu sabiedrisku vietu piegružošana ar  sadzīves atkritumiem 

(izsmēėiem, sērkociĦiem, saulespuėu sēklu čaumalām u.c.); 
19.7. spĜaušana uz ielas vai citās sabiedriskās vietās; 
19.8. nepilngadīgo (līdz 16 gadiem) klaiĦošana, uzturēšanās ielās un citās 

sabiedriskās vietās no 1.maija līdz 1.oktobrim no plkst.23.00 līdz 06.00, no 
1.oktobra līdz 1.maijam no plkst.22.00 līdz 06.00, ja viĦi nav vecāku 
pavadībā, - brīdinājums vai naudas sods vecākiem vai aizbildĦiem; 

19.9.sēdēšana uz tirdzniecības objektu letēm, veikalu palodzēm , trepēm, 
drūzmēšanās pie veikalu ieejas durvīm; 

19.10. stāvēšana ar kājām un gulēšana uz soliĦiem; 
           19.11.administratīvā atbildība par tirdzniecību  neatĜautās vietās  paredzēta APK 
1554 pantā ; 

19.12.atrašanās  sabiedriskā  vietā cilvēka cieĦas  aizskarošā izskatā ; 
19.13.atrašanās sabiedriskā vietā ar  atvērtu alkohola pudeli. 

20. Pie   iestāžu, uzĦēmumu (uzĦēmējsabiedrību) un organizāciju ēkām, kā arī 
dzīvojamām ēkām pašvaldības administratīvā  centra  teritorijā izlikt   VALSTS 
KAROGU , ievērojot  norādi normatīvajos aktos  par VALSTS UN ATCERES  
dienām .Neievērošanas gadījumā piemērojama atbildība APK 201 43 . 

 
21. Alsungas  vidusskolas  organizētos pasākumus - ar skolēnu līdzdalību -saskaĦot  ar  
vietējo   pašvaldību  vienu  mēnesi pirms organizētā pasākuma. 
 

4. SADAěA 
SANITĀRIE NOTEIKUMI 

 
22. Alsungas novada teritorijā jānodrošina tīrība un kārtība, kā noteikts likumos un 

Ministru kabineta noteikumos. 
23. Par grauzēju iznīcināšanu objektos, kā arī tiem pieguĜošajā teritorijā un dzīvojamajā 
fondā  atbild attiecīgās teritorijas lietotājs vai īpašnieks. 
24. Alsungas pagasta teritorijā aizliegta: 
   24.1. suĦu  bez pavadas un īpašnieka vai valdītāja klātbūtnes ,kā arī  mājlopu ganīšana 
un atrašanās  uz ielas  un citās sabiedriskās vietās  ,tajā skaitā : apstādījumos, parkos, kā 
arī citu īpašumu un valdījumu teritorijā bez saskaĦošanas  ar īpašnieku vai valdītāju ; 
   
   24.2.gultas veĜas, segu, paklāju purināšana pa logu vai balkona (lodžijas) malu;    



   24.3.smēėēšana koplietošanas telpās , koridoros, līdz 10 m attālumā nosabiedriskām 
ēkām;   

   24.4.antisanitāru apstākĜu radīšana dzīvokĜos un koplietošanas telpās; 
   24.5.darbu veikšana dzīvojamās un koplietošanas telpās, kuru dēĜ tiek bojātas telpas un 

traucēti    mājas iedzīvotāji laikā no plkstt.23.00-06.00; 
   24.6.ietvju, pagalmu, kāpĦu telpu, gaiteĦu un citu dzīvojamām telpām pieguĜošo 

koplietošanas telpu netīrīšana; 
   24.7.dabisko vajadzību kārtošana dzīvojamo ēku kāpĦu telpās, pagrabos, pagalmos, uz 

ielām un citur ārpus tam speciāli paredzētām vietām; 
   24.8.sadzīves un citu atkritumu izgāšana šim nolūkam neparedzētās vietās. 
 
25. Par sanitāro noteikumu ievērošanu piederošajā teritorijā ir atbildīgi: uzĦēmumi, 

iestādes, organizācijas , kam šī teritorija (zeme) nodota: 
• dzīvojamā fonda teritorijā – ēku īpašnieki vai apsaimniekotāji; 
• koplietošanas teritorijā – uzĦēmums, ar kuru Alsungas pagasta 

padome ir noslēgusi attiecīgu līgumu. 
26. Administratīvā atbildība  par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu  pārkāpšanu  

piemērojama  saskaĦā ar APK 75.panta pirmo daĜu. 
 
Priekšsēdētājs                      G.Bloks                                           
 


