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2006. gada 28. decembrī

Nr.19
/Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14., 43. panta un
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. panta noteikumiem/

I Vispārīgie noteikumi.
1. Līvānu novada saistošajos noteikumos nr.19 “Par sabiedrisko kārtību
Līvānu novadā” (turpmāk tekstā - Noteikumi) lietoto terminu skaidrojums:
Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības
izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud novada sabiedrisko kārtību;
Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības, ir izdarījusi
darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz
neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus;
Administratīvā atbildība – noteikumu pārkāpēja atbildība, kas iestājas, ja persona ir
izdarījusi sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumu, par kuru var administratīvi
sodīt šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;
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 tekstā – APK;
Zaļā zona – ar zaļajiem stādījumiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas (apaudzētas)
platības, kurās ir koki, krūmi, augi, puķu stādījumi, zāliens, ūdens tilpnes ar krastiem,
parki, skvēri, laukumi ar ierīkotiem ceļiem un takām, labiekārtojuma elementiem un
mazās arhitektūras formām.

2. Noteikumu mērķis.
2.1. Noteikumi tiek ieviesti, lai Līvānu novada teritorijā nodrošinātu
sabiedrisko kārtību un uzturētu sanitāro tīrību.
2.2. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Līvānu novadā un kāda ir
atbildība tās neievērošanas gadījumos.
3. Noteikumu darbības lauks.
3.1. Noteikumi ir saistoši visā Līvānu novada teritorijā, visām personām, kas
dzīvo vai uzturas Līvānu novadā.
3.2. Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās
administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta APK
noteiktā administratīvā atbildība.
4. Noteikumu spēkā stāšanās.
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu
novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
5. Sods par Noteikumu pārkāpšanu.
5.1. Naudas sods, kas atbilstoši APK 26. panta otrās daļas noteikumiem
nepārsniedz fiziskajām personām Ls 250, bet juridiskajām personām – līdz Ls 1000;
5.2. Brīdinājums, kas tiek izteikts rakstveidā, tiek uzlikts noteikumu
pārkāpējam par pārkāpumu, kas izdarīts pirmo reizi.
6. Administratīvo sodu uzlikšanas kārtība.
6.1. Fiziskajām vai juridiskajām personām par Noteikumos minētajiem
sabiedriskās kārtības pārkāpumiem tiek sastādīts protokols.
6.2. Par noteikumos minētajiem pārkāpumiem sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu ir tiesīgi:
6.2.1. Līvānu novada domes deputāti;
6.2.2. policisti, zemessargi – laikā, kad viņi veic sabiedriskās kārtības
sargāšanas pienākumus;
6.2.3. Līvānu novada domes un tās struktūrvienību un iestāžu amatpersonas
savas kompetences ietvaros, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem ir
noteiktas ar Līvānu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu;
6.2.4. Valsts institūciju atbildīgās amatpersonas likumā noteiktajā kārtībā;
6.2.5. Administratīvās komisijas locekļi;
6.2.6. Vides kārtības un uzraudzības komisijas locekļi.
6.3. Administratīvo sodu uzlikt ir tiesības Līvānu novada domes
Administratīvai komisijai.
7. Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas izlietošana.
7.1. 50% no iekasētās soda naudas tiek novirzīti to institūciju rīcībā, kuras
sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu.
7.2. 50% no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti Līvānu novada domes
budžetā.
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II Sevišķie noteikumi.
Noteikumu pārkāpumi un sodi.
8. Novada teritorijas apbūves noteikumu pārkāpumi.
8.1. Par patvaļīgu zemes aizņemšanu novada teritorijā – naudas sods no
Ls 100 līdz Ls 200.
8.2. Par celtniecības un citu materiālu novietošanu neatļautās vietās novada
fonda zemes robežās vai uz privātās (individuālās apbūves) zemes gabalam pieguļošās
zemes – naudas sods no Ls 50 līdz Ls 100.
8.3. Par iestāžu, organizāciju, tirdzniecības vietu, tirgu, kiosku, sakņu dārzu un
citu ēku un būvju un to uzturēšanai noteikto teritoriju nesakopšanu - fiziskām
personām naudas sods no Ls 30 līdz Ls 100, - juridiskām personām naudas sods no Ls
100 līdz Ls 200.
8.4. Par dzīvojamo ēku, telpu, lodžiju un balkonu patvaļīgu pārveidošanu, logu
maiņu nesaglabājot logu dalījumu, par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju lodžiju un
balkonu un sienu pārkrāsošanu bez saskaņošanas ar pašvaldības arhitektu – naudas
sods no Ls 100 līdz Ls 200.
8.5. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, sabiedrisko celtņu, žogu, solu,
labiekārtošanas objektu, transporta pieturu un sabiedriskā inventāra bojāšanu,
apzīmēšanu ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem – naudas sods no Ls 50 līdz Ls
250.
8.6. Par celtniecības atkritumu neizvešanu – naudas sods fiziskām personām
no Ls 50 līdz Ls 100, juridiskajām personām no Ls 100 līdz Ls 200.
8.7. Atkritumu, skaidu vai zāģmateriālu dedzināšana vai ierakšana tam
neparedzētās vietās – izsaka brīdinājumu vai soda ar naudas sodu no Ls 50 līdz Ls
200.
9. Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, novada īpaši aizsargājamo
dabas un kultūras objektu aizsardzības un uzturēšanas pārkāpumi.
9.1. Par rakšanas darbiem valsts un pašvaldības fonda zemēs bez atļaujas –
naudas sods fiziskajām personām no Ls 25 līdz Ls 200, juridiskajām personām no Ls
100 līdz Ls 500.
9.2 Par labiekārtojuma elementu, pieminekļu, arhitektūras formu, piemiņas
vietu, piemiņas plākšņu un uzrakstu, kā arī citu aizsargājamo objektu bojāšanu,
patvaļīgu noņemšanu vai iznīcināšanu, svētku noformējumu bojāšanu – naudas sods
no Ls 50 līdz Ls 250.
9.3. Par lopu ganīšanu pilsētas parkā, stadionā vai dzīvnieku vadāšanu
kapsētās, stādījumos un zaļajā zonā – naudas sods no Ls 5 līdz Ls 50,00.
10. Par tirdzniecības pārkāpumiem publiskās vietās.
10.1. Par tirdzniecību publiskās vietās bez pašvaldības noteiktās nodevas
nomaksas – naudas sods no Ls 5 līdz Ls 50.
10.2. Par gadatirgu rīkošanu bez pašvaldības atļaujas saņemšanas un bez
pašvaldības nodevas nomaksas – naudas sods Ls 200.

11. Par pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko kārtību.
11.1. Alkoholisko dzērienu un alus lietošana dzīvojamo ēku bēniņos,
pagrabos, kāpņu telpās vai citās koplietošanas telpās un vietās – naudas sods līdz Ls
100.
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11.2. Nepilngadīgo (vecumā līdz 18 gadiem) atrašanās uz ielas un citās
sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kas realizē vecāku varu, pavadības laikā
no 23.00 līdz 06.00 – ar brīdinājumu vai naudas sodu Ls 30 apmērā ( soda naudu
iekasē no nepilngadīgā vecākiem).
11.3. Par pieļaušanu, ka nepilngadīgie atrodas bāros, kafejnīcās un citās vietās,
kur tirgo alkoholiskos dzērienus, alkohola reibuma stāvoklī – ar naudas sodu līdz Ls
250 (soda naudu iekasē no minēto iestāžu vadītājiem).
11.4. Par ielu, sabiedrisko telpu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar
sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem
u.tml.) vai citiem atkritumiem – naudas sods no Ls 5 līdz Ls 50.
11.5. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, sporta, atpūtas un
citās sabiedriskās iestādēs vai nepiedienīgu uzvedību to rīkoto pasākumu laikā –
naudas sods no Ls 10 līdz Ls 50.
11.6. Par muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu vai trokšņu radošu darbību
veikšanu pēc plkst. 23°° vakarā un līdz 7°° rītā uz ielām, sabiedriskās vietās,
dzīvokļos, lodžijās un balkonos un izklaides vietās (bāros, restorānos, kafejnīcās,
spēļu zālēs, klubos, āra kafejnīcās, atrakciju vietās, atpūtas centros), ja troksnis
izplatās ārpus telpas un rada citiem diskomforta sajūtu, izņemot gadījumus, kad tas ir
saskaņots ar Līvānu novada domi, - naudas sods fiziskām personām Ls 25, juridiskām
personām Ls 100, par darbībām, kas veiktas atkārtoti – fiziskām personām Ls 100,
juridiskām personām Ls 250.
11.7. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – ar brīdinājumu vai naudas
sodu Ls 20.
12. Inženierkomunikāciju, ceļu un ielu aizsardzības noteikumu pārkāpumi.
12.1. Par kanalizācijas un ūdensvada sistēmu, novadgrāvju un caurteku, kas
atrodas koplietošanas vai privātās zemes gabala robežās, vai tām piegulošās
teritorijās, piesārņošanu vai bojāšanu, vai neuzturēšanu kārtībā – naudas sods fizikām
personām no Ls 30 līdz Ls 250, juridiskajām personām no Ls 50 līdz Ls 1000.
12.2. Par ielu apgaismojuma bojāšanu – naudas sods Ls 100.
12.3. Par tīšu ūdens, siltuma, elektrības un gāzes uzskaites mēraparātu
bojāšanu un plombu noņemšanu – naudas sods Ls 50.
12.4. Par liellopu ganāmpulku vadāšanu pa pašvaldības ceļiem ar grunts
segumu un ceļa seguma bojāšanu – naudas sods Ls 100.
12.5. Par ielu un teritoriju nesakārtošanu rakšanas atļauju noteiktā laikā, par
katru dienu virs atļautā laikā – Ls 10.
12.6. Par poligonometrijas punktu bojāšanu vai iznīcināšanu – naudas sods Ls
250.
13. Novada teritorijas labiekārtošanas, zaļumstādījumu uzturēšanas un
aizsardzības noteikumu pārkāpumi.
13.1. Par braukšanu ar velosipēdiem, mopēdiem vai citu transporta līdzekli pa
gājēju ietvi, zaļo zonu, kapsētām, apstādījumiem vai to novietošanu, kur tiek traucēta
transporta un iedzīvotāju kustība un drošība – naudas sods Ls 20.
13.2. Par autotransporta novietošanu uz zālājiem vai zaļās zonas šim nolūkam
neparedzētās vietās - Ls 25.
13.3. Par automobīļu un citu transporta līdzekļu vai to uzkabes agregātu
mazgāšanu, to profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās vietās un ūdens tilpņu
tiešajā tuvumā – ar naudas sodu Ls 25.
13.4. Speciāli ierīkotu bērnu rotaļlaukumu postīšana – naudas sods no Ls 20
līdz Ls 250.
4

13.5. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu vai paaugstinātas bīstamības vietu,
kas apdraud iedzīvotāju dzīvību, nenorobežošanu – brīdinājums vai naudas sods
Ls 15.
14. Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi.
14.1. Par tirdzniecību ar suņiem un kaķiem un citiem mājdzīvniekiem
neatļautās vietās - naudas sods Ls 10.
14.2. Par suņu, izņemot maza izmēra dekoratīvos suņus, kuru skausta
augstums nepārsniedz 30 cm, izvešanu pastaigā bez uzpurņa un kakla siksnas –
naudas sods Ls 20.
14.3. Par suņa kaitināšanu, lai izraisītu agresivitāti, par tā uzrīdīšanu cilvēkam
vai dzīvniekam - naudas sods Ls 30.
14.4. Ja suns sabojājis apstādījumu elementus, nodarījis kaitējumu mākslas
objektam vai reklāmas – informācijas stendam – naudas sods līdz Ls 15.
14.5. Par zirga, govs vai suņa ekskrementu nesavākšanu – naudas sods Ls 10.
14.6. Par bišu stropu novietošanu no satiksmes ceļiem vai kaimiņu zemes
robežām neievērojot Civillikuma 1101. pantā noteiktos novietošanas attālumus –
naudas sods Ls 25.
15. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo
materiālu izvietošanas publiskās vietās noteikumu pārkāpšanu.
15.1. Reklāmas, izkārtņu, sludinājumu u.c. informācijas materiālu izvietošana
stendu ierīkošana bez saskaņošanas ar būvvaldi (lauku teritorijā ar attiecīgā pagasta
valdi) vai informācijas izvietošana šim mērķim neparedzētās vietās – naudas sods
līdz Ls 50.
15.2. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu
bojāšanu – naudas sods no Ls 25 līdz Ls 100.
16. Par nezāļu apkarošanas, ķimikāliju un minerālmēslu un kūtsmēslu
lietošanas un glabāšanas noteikumu pārkāpšanu.
16.1. Par kūtsmēslu uzglabāšanu šim nolūkam neparedzētās vietās,– naudas
sods Ls 20, par tādām pašām darbībām, kas veiktas atkārtoti – naudas sods Ls 100.
16.2. Par lauksaimniecībā izmantojamo ķimikāliju pielietošanu par to
savlaicīgi nebrīdinot blakus esošo zemju lietotājus - bišu saimju īpašniekus – naudas
sods līdz Ls 50.
17. Pārējie noteikumi
17.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē ar Līvānu novada
domes ar Līvānu novada domes 2002. gada 27. jūnija lēmumu nr.8-10 apstiprinātie
Līvānu novada domes noteikumi Nr. 7 „Par sabiedrisko kārtību Līvānu novadā”
17.2. Šo saistošo noteikumu izpildi kontrolē Līvānu novada domes sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komiteja.
Domes priekšsēdētājs

A. Vaivods
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