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                                                   I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
 
  
1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir nodrošināt un aizsargāt, novada administratīvajā 

teritorijā sabiedrisko kārtību un drošību, veidotu tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt 
iedzīvotājiem veselīgu dzīves telpu, aizsargātu dabu, kultūras un vēstures pieminekļus, kā 
arī ierobežot žūpību un netiklību publiskās un sabiedriskās vietās, kā arī veicināt 
iedzīvotāju apzinīgu attieksmi pret saviem pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā. 

2. Administratīvā atbildība par šo Noteikumu neievērošanu tiek piemērota, vadoties pēc 
Latvijas  Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk - APK) normām un šiem 
Noteikumiem.                                                                                                                                  

3. Administratīvais sods par saistošo noteikumu neievērošanu uzliekams APK paredzētajā 
procesuālā kārtībā, ievērojot APK noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus. 

4. Sastādīt administratīvos pārkāpumu protokolus ,izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un 
uzlikt administratīvos sodus par ALSUNGAS NOVADA DOMES izdoto saistošo noteikumu 
pārkāpumiem ir tiesīga Alsungas novada pašvaldības policija un citas Latvijas 
administratīvo pārkāpuma kodeksā norādītās institūcijas un pilnvarotas personas (turpmāk 
tekstā amatpersonas). 

5. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama normatīvajos aktos noteiktajā 
procesuālā kārtībā.  
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     Lietotie termini: 
  
Apstādījumi – visas publiskas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, 
košumdārzi, skvēri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c. Apstādījumos var būt koki, 
krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza 
mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi. 
 
Publiska vieta – jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma 
formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai 
bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas 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 ir uz uzņēmuma 
līguma pamata; 
Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai 
pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi 
no īpašuma piederības; 
Trokšņot – personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada 
valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas.  
Braukšanai neparedzēta vieta- vieta ,kas nav paredzēta mehanizēto transporta līdzekļu 
satiksmei. 
Atkritumi – jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai 
spiests atbrīvoties. 
Koplietošanas telpa – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ,kurās atrodas vismaz divi dzīvokļu 
īpašumi un ir telpa, kas paredzēta kopējai lietošanai (kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un tml.). 
 
 

I. NAMU, BŪVJU UN TO TERITORIJAS UZTURĒŠANA 
  
 
6. Aizliegts glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus līdzīgus priekšmetus uz 

ietvēm un ielām ilgāk par vienu diennakti, koplietošanas pagalmos un pagrabos, kā arī 
citās koplietošanas vietās ilgāk par piecām dienām, par šī noteikuma neievērošanu uzliek 
naudas sodu līdz 43.-euro. Namos, kuros nav šķūņu, malku un būvmateriālus atļauts 
glabāt īpašnieka vai valdītāja norādītajā teritorijā.  

7. Lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos, ēkas un jaunbūves, kuras uz 
nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas vai kurās nenotiek saimnieciska darbība (tai skaitā arī 
būvniecība), ir noslēdzamas (ieejas un pagrabu durvis aizslēgtas, logi aizvērti un 
aiznagloti) un to teritorijas iežogojamas. Minētajās ēkās jāievēro sanitārās normas un 
ugunsdrošības noteikumi, nav pieļaujama atkritumu uzkrāšanās. Šīs ēkas nedrīkst būt par 
traucēkli blakus esošo ēku un zemes īpašniekiem, kā arī iedzīvotājiem. Par šī noteikuma 
pārkāpšanu ēkas, zemes īpašniekam, valdītājam vai nomniekam uzliek naudas sodu no 
7.-euro līdz 71,-euro 

8. Par ēku fasāžu, žogu u.c. būvju neuzturēšanu kārtībā, netīrīšanu, savlaicīgu nekrāsošanu, 
žogu un vārtu savlaicīgu neremontēšanu, bojāto un neestētisko žogu un vārtu 
nenovākšanu, mājas īpašniekam, pārvaldniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 350,-euro. 

9. Par šahtu, aku un nolejaku uzturēšanu kārtībā un izmantošanu atbild to īpašnieki. Jaunas 
akas var ierīkot, saskaņojot novietojumu ar Alsungas novada BŪVVALDI. Sods par 
noteikumu neievērošanu no 7,- līdz 28,-euro. Par tām pašām darbībām, ko izdarījusi 
juridiska persona sods līdz 700,-euro.  

10. Par apbūves gabala un tam pieguļošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā būvniecības darbu 
laikā, soda zemes gabala īpašnieku vai lietotāju. Sods līdz 43,-euro. Par to pašu prasību 
neievērošanu, ko izdarījusi juridiska persona sods līdz 700,-euro. 



11. Par namu dzīvojamo telpu, koplietošanas vietu un kāpņu telpu izmantošanu neatbilstoši 
paredzētajiem mērķiem, to bojāšanu - sods līdz 28,-euro. 

12. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas iemītniekiem aizliegts: 
    12.1. novietot koplietošanas telpās, pagrabos, ejās un kāpņu telpās mājsaimniecības 

priekšmetus, aizšķērsot ar dažādiem priekšmetiem izejas durvis. Sods līdz 28,-euro. 
    12.2. smēķēt kāpņu telpās un citās koplietošanas telpās. Sods līdz 28,-euro. 
    12.3. radīt antisanitārus apstākļus dzīvokļos un koplietošanas telpās. Sods līdz 28,-euro.  
    12.4. glabāt dzīvojamās telpās, uz balkoniem, lodžijām, pagrabos, bēniņos ugunsnedrošus 

un  sprādzienbīstamus priekšmetus. Sods līdz 35,-euro. 
 
13. Par nekustamajam īpašumam un nekustamā īpašuma pieguļošās 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 novada teritorijas ainavu; uzliek naudas sodu 
nekustamā īpašuma īpašniekiem (izņemot pašvaldības sociāli aprūpētās personas, kā arī 
1.un 2.grupas invalīdus ,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 fiziskām personām līdz 213,-euro,juridiskām personām līdz 700,- euro. 

14. Par transportlīdzekļu novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu; izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,- euro.  

15. Par ilgstošu transportlīdzekļu darbināšanu (ilgāk par 10 minūtēm) pie dzīvojamām mājām 
izsaka brīdinājumu vai soda ar naudas sodu līdz 36,- euro. 

16. Par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu, piegružošanu, 
piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu 
bojāšanu vai iznīcināšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit līdz 
trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz divtūkstoš 
deviņsimt euro. 

17. 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 fiziskām personām līdz 213,- euro, juridiskām personām līdz 700,- 
euro. 

 
 

II.TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA, APSTĀDĪJUMU UZTURĒŠANA 
UN AIZSARDZĪBA 

  
 
18. Par apstādījumu nogabalu vai zālāju izmantošanu transporta pieturām, preču iekraušanai 

vai izkraušanas vietām; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām 
līdz 35,- euro, juridiskām personām līdz 350,- euro. 

19. Publisku apstādījumu teritorijā aizliegts:  
    19.1. iekāpt un staigāt  dobju stādījumos, postīt tos un gulēt tajos;  
    19.2. lauzt zarus, krūmus, plūkt lapas, ziedus, augļus;  
    19.3. celt teltis, kurt ugunskurus, dedzināt zāli, ķert un iznīcināt savvaļas dzīvniekus un 

putnus, postīt putnu ligzdas;  
    19.4. ūdenstilpnēs, kas atrodas apstādījumos, kā arī pie publiski izmantojamiem 

avotiem, mazgāt veļu, transportlīdzekļus un dzīvniekus; 
   19.5. tecināt koku sulu, graizīt koku mizu, piestiprināt kokiem uzrakstus un vadus, dzīt 

kokos naglas, žāvēt veļu koku zaros;  
    19.6. braukt pa zālienu, novietot transporta līdzekļus zālienos;   
    19.7. bez saskaņošanas ar pašvaldību ierīkot slidotavas, kamanu ceļus un slēpotāju 

stigas;   
    19.8. veikt rakšanas darbus nolūkā iegūt augsni, izņemot gadījumus, kad saņemta 

īpaša atļauja;    



   19.9. par noteikumu 19.1. līdz 19.8neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu fiziskām personām līdz 35,- euro, juridiskām personām līdz 350,- euro. 

20. Par atkritumu dedzināšanu; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35,- euro.par 
nobiru, koku zaru, lapu dedzināšanu, ja tas rada uguns bīstamību vai traucē citām 
personām; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70,- euro. Ja dedzināšana tiek 
veikta atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas; uzliek naudas sodu 
līdz 350,- euro.   

21. Novada teritorijā par īpašumā un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās 
teritorijas (gājēju ietves, notekas) netīrīšanu, zāles nepļaušanu (zāles garums nedrīkst 
pārsniegt 20 cm), soda īpašnieku, pārvaldnieku, apsaimniekotāju vai citu atbildīgo 
personu; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskai personai līdz 35,- euro, 
juridiskai personai 350,- euro.  Invalīdiem, maznodrošinātām personām un 
nepilngadīgām personām, kurām pieder nekustamais īpašums,  jāvienojas kalendārā 
gada marta mēnesī ar pašvaldības izpilddirektoru par palīdzības  saņemšanu zāļes 
pļaušanā. 

 
 
 
22. Dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem un namu apsaimniekotājiem jānodrošina apkalpojošo  

dienestu  darbinieku piekļūšana pie ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, siltumtrases, 
gāzes vada, sakaru tīkla, elektrotīkla, par minēto noteikumu neievērošanu izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 71,- euro. 

23. Par novada domes noteikto termiņu un norādījumu neievērošanu labiekārtošanā, par 
aizrādījuma, noteiktā termiņa un nosacījumu neievērošanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 71,- euro. 

24. Par ūdensvada ūdens izmantošanu (ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs); bez saskaņošanas 
ar piegādātāju dārzu laistīšanai, mašīnu mazgāšanai u.c. uzliek naudas sodu līdz 35,- 
euro.  

25. Novada teritorijā zemes gabalu īpašniekiem, un tiesiskajiem valdītājiem nepieļaut 
teritorijas aizaugšanu ar krūmiem (neattiecas uz košumkrūmiem), par šo noteikumu 
neievērošanu uzliek naudas sodu līdz 71,- euro. 

26. Par ēku numurzīmju, māju nosaukumu plākšņu izvietošanas noteikumu neievērošanu; 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 142,- euro. 

27. Aizliegts bojāt un bez saskaņošanas pārvietot norāžu un informācijas zīmes; par 
neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 142,- 
euro, juridiskām personām līdz 213,- euro. 

 
 
 

 
II. REKLĀMU, IZKĀRTŅU , SLUDINĀJUMU UN CITU 

INFORMATĪVO MATERIĀLU IZVIETOŠANA 
  
28. Atļauju reklāmas izvietošanai izsniedz Alsungas novada būvvalde. Tās saņemšanai 

nepieciešams iesniegt izkārtnes projektu, ēkas un zemes gabala īpašnieka rakstisku 
atļauju un Valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” (nepieciešamības gadījumā) 
saskaņojumu.  

29. Visa veida īslaicīgās reklāmas (sludinājumus un citus informatīvos materiālus) atļauts 
izlikt tikai uz šim nolūkam speciāli iekārtotajiem stendiem, reklāmas stabiem. Veikalu 
skatlogos izvietot sludinājumus un citus informatīvos materiālus atļauts, saskaņojot to ar 
veikalu administrāciju. Reklāmas izvietošana uz ēku sienām, apgaismes stabiem, 
autobusu pieturās, uz pastkastītēm u.c. nepiemērotās vietās nav pieļaujama.  

30. Reklāmas izvietotājs ir atbildīgs par reklāmas saturu, uzturēšanu kārtībā, remontu un 
savlaicīgu noņemšanu.  



31. Tiesības izvietot reklāmu Alsungas novadā ir fiziskām un juridiskām personām, kuras 
saņēmušas Alsungas novada būvvaldes atļauju un nomaksājušas saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem paredzētos maksājumus.  

32. Pēc novada pašvaldības pieprasījuma nekavējoties jānoņem reklāmas, kas neatbilst šo 
Noteikumu prasībām.  

33. Alsungas novada dome neatbild par reklāmu, afišu, izkārtņu un citu informatīvu materiālu 
bojāšanu un saglabāšanu.   

   
 
 

                    III. ALSUNGAS NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 
34. Par smēķēšanu koplietošanas telpās, uzliek naudas sodu līdz 35,- euro. 
35. Par uzmākšanos garāmgājējiem ar zīlēšanu, naudas prasīšanu, buršanu, kā arī 

nodarboties ar to sabiedriskās vietās, traucējot sabiedrisko kārtību: uzliek naudas sodu 
līdz 35,- euro. 

36. Par transportlīdzekļu mazgāšanu vietās, kur notekūdeņi var brīvi nokļūt atklātās 
ūdenstilpnēs; uzliek naudas sodu līdz 35,- euro. 

 
 
37. Par alkoholisko dzērienu vai citas apreibinošo vielu lietošanu dzīvojamo ēku bēniņos, 

pagrabos vai citās koplietošanas telpās un publiskās vietās, kur tas nav atļauts, vai 
atrasties ar atvērtu alkoholiskā dzēriena pudeli sabiedriskās vietās; uzliek naudas sodu 
līdz 35,- euro. 

 38. Par tām pašām darbībām ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
piemērošanas; uzliek naudas sodu līdz 71,- euro 

39. Bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas, saimnieciskās būves, žogus un citas būves, tajā 
skaitā ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 35,- euro. 

40. Pārvietoties pa ietvi, gājēju ceļu, gājēju un velosipēdu ceļu vai nomali, izmantojot 
skrituļslidas, skrituļdēļus u.tml. sporta vai atpūtas inventāru, atļauts, ja tas netraucē 
pārējos gājējus. Šķērsot brauktuvi ar minēto inventāru atļauts ar ātrumu, kas nepārsniedz 
gājēju pārvietošanās ātrumu. 

41. Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu laikā no plkst.23.00. līdz 7.00 Alsungas 
novada teritorijā, ja tas nav saskaņots ar Alsungas novada pašvaldību, izņemot Alsungas 
svētkos un valsts noteiktās svētku dienās; soda Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā noteiktajā kārtībā. 

42. Par jebkādu dzērienu ienešanu stikla vai citā plīstošā iepakojumā publiskos pasākumos 
bez saskaņojuma ar kultūras nama direktori; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
līdz 35,- euro. 

43. Par braukšanu ar mehānisko transporta līdzekli pa ledu, Alsungas novada teritorijā esošajām 
ūdenstilpnēm, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot  
ūdenstilpni, kā arī rīkojot sacensības, kas saskaņotas ar pašvaldību; uzliek naudas sodu līdz 
71,- euro. 

44 Bērni un pusaudži (vecumā līdz 16 gadiem) drīkst atrasties uz ielas vai sabiedriskās vietās 
laikā no plkst. 22.00 līdz 6.00  vecāku vai viņu likumisko pārstāvju klātbūtnē. 

45. Bērni un pusaudži (vecumā līdz 16 gadiem) drīkst atrasties kafejnīcās, diskotēkās, bāros, 
un citās publisko pasākumu vietās  laika posmā no plkst.22.00 līdz 6.00.  vecāku vai viņu 
likumisko pārstāvju klātbūtnē.  

 Pasākuma organizatoram vai atbildīgajai personai nepieciešamības gadījumā jāpārliecinās 
par nepilngadīgās personas vecumu, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. 

46. Par nakšņošanu ēku bēniņos, pagrabos un kāpņu telpās; izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 14,- euro.  



47. Par nepilngadīgu personu atrašanos publiskās vietās alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošu vielu reibuma stāvoklī; uzliek naudas sodu nepilngadīgā vecākiem vai 
personām, kas viņus aizstāj līdz 71,- euro.   

48. Par sēdēšanu publiskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, brauktuvju norobežojošajām 
konstrukcijām, kā arī par staigāšanu pa atpūtas soliņiem vai gulēšanu un stāvēšanu uz 
tiem; izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 14,- euro. 

49. Publisko pasākumu rīkošana to organizētājiem ir jāpiesaka vienu mēnesi iepriekš 
iesniedzot pieteikumu Alsungas novada domē,Valsts un pašvaldības policijā. 

50. Par viltus izsaukumiem pašvaldības policijai; uzliek naudas sodu līdz 71,- euro, papildus 
tiek aprēķināta maksa par pašvaldības policijas transporta izmantošanu.  

 
 
 

                                                 
III. NOBEIGUMA JAUTĀJUMS 

 
 51.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku zaudējušiem Alsungas novada domes 

22.09.2009. saistošos noteikumus Nr.9/2009 „Alsungas novada kārtības un 
administratīvās atbildības noteikumi” un Alsungas novada domes 20.03.2014.saistošos 
noteikumus Nr.3/2014 „Alsungas novada kārtības un administratīvās atbildības 
noteikumi”. 

 
 
 
 

Priekšsēdētājs     A.Sokolovskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


