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Saistošie noteikumi Nr.9 “Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā” spēkā no 12.09.2014. ar grozījumiem:
20.12.2018. Sasitošie noteikumi Nr.14/2018 (Spēkā 19.03.2019.)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
„Par sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā ”
2014. gada 28.augustā

Izdoti pamatojoties uz likuma ‘”Par pašvaldībām” 3. panta pirmās daļas 4. punktu, 21. panta pirmās daļas
16. punktu,43.panta pirmās daļas 4. punktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta piekto daļu,
“Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa” 5. pantu, “Zemes pārvaldības likuma” 15. pantu astoto daļu.
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Jaunpils novada
administratīvajā teritorijā un administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Jaunpils novadā sabiedrisko kārtību, sanitārās tīrības uzturēšanu,
aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un
veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu.
3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas
personas neizdarīt jaunus pārkāpumus.
4. Noteikumos lietotie termini:
4.1.apstādījumi - visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības, kurās neiegūst augu
produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus u.tml. Apstādījumi ietver jēdzienus parks, dārzs, kapsēta, u.c.
Apstādījumi aptver visas apstādītās platības ārpus mežiem, , tīrumiem un pļavām. Apstādījumos ir koki,
krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zāliens, ūdenstilpnes ar krastiem, ceļi, takas, laukumi, labiekārtojuma
elementi un mazās arhitektūras formas;
4.2. bruģa segums - ielas vai ietves klātne, kas izbūvēta no viendabīgi izvietotiem neliela izmēra
dabīgiem vai mākslīgiem akmeņiem;
4.3. būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija;
4.4. būvobjekts – jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai
būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju;
4.5. ceļa segums – mākslīgi radīta ceļa klātne;
4.6. ēka - atsevišķs arhitektonisks, konstruktīvs vai tehnisks virszemes, daļēji arī pazemes
darinājums, kurā var iekļūt cilvēki un kuras ir noderīgas vai paredzētas cilvēku un dzīvnieku patvērumam;
4.7. garāža -būve vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai vienas vai vairāku automašīnu
novietošanai;
4.8. īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija – visa īpašuma zemes gabala garumā
publiskā lietošanā esošā teritorija - gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji,
caurtekas, zālāji līdz brauktuves malai vai gājēju ietvei, vai braucamā daļa 5 metru platumā, ja nav ierīkota
atsevišķa ietve,
4.9. izklaides vieta – kafejnīcas, klubi, diskotēkas, deju zāles u.c.;
4.10. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas,
ietves, nomales), laukumi, autoosta, sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, dzīvojamo ēku
koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, valsts un pašvaldības iestāžu teritorijas, stāvlaukumi un
citas speciāli iekārtotas un publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi
neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.
4.11. sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta uz ceļiem, ielām un laukumiem, kas paredzēta
sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai vai šī transporta gaidīšanai un kas aprīkota ar
attiecīgu ceļa zīmi;

4.12. sarkanā līnija - juridiski noteikta vai projektēta, detālplānojumā vai zemesgabala plānā
atzīmēta inženiertehnisko komunikāciju koridora robeža;
4.13. zāliens - apzaļumota platība ar koptu, blīvu, ilggadīgu dažādu kopā augošu zemo graudzāļu
sugu (zāles) zelmeni;
4.14. pavasara un vasaras sezona - laika periods gadā no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim;
4.15. rudens un ziemas sezona – laika periods gadā no 16.oktobra līdz 31.martam;
4.16. Trokšņot – personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada
valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas;
4.17. skaņu pastiprinošas iekārtas – mehāniskas, elektromehāniskas vai elektroniskas ierīces, kuras
pastiprina mūzikas instrumentu, elektrotehnisko ierīču un balss skaņu;
4.18. zaļā zona – zālienu un apstādījumu teritorijas.
4.19. Paaugstinātas ledus bīstamības periods – laika periods, kuru Jaunpils novada priekšsēdētājs,
ņemot vērā Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegto informāciju, noteicis ar rīkojumu un
kas izsludināts, plašsaziņas līdzekļos, kā arī izvietojot brīdinājuma zīmes pie attiecīgajām ūdenstilpēm.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.14/2018, kas stājās spēkā
19.03.2019.)
5. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas kontrolēt šo saistošo noteikumu izpildi un sastādīt
administratīvo pārkāpumu protokolus atbilstoši savai kompetencei par noteikumu pārkāpšanu:
5.1. Jaunpils novada Pašvaldības policijas darbinieks;
5.2. Valsts policijas amatpersona,
5.3. Jaunpils novada domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību,
5.4. Jaunpils novada domes pilnvarotas personas.
6. Noteikumu 5. punktā minēto amatpersonu sastādītie administratīvā pārkāpuma protokoli tiek iesniegti
izskatīšanai institūcijai atbilstoši piekritībai un attiecīga lēmuma pieņemšanai.
7. Jaunpils novada domes Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā,
sūdzību iesniedzot Jaunpils novada domes Administratīvajā komisijā.
8. Ja zemesgabalam un ar to saistītajai būvei ir dažādi īpašnieki, tad par noteikumu pārkāpumiem
īpašnieki atbild saskaņā ar savstarpēji noslēgtā līguma noteikumiem, bet ja līgumiskās attiecības nepastāv,
tad par šo noteikumu pārkāpumiem atbild būves īpašnieks.
II AIZLIEGUMI UN IEROBEŽOJUMI JAUNPILS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ
9. Par sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 22,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no 22,00 euro līdz 36,00 euro.
10. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz
tiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 22,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no 22,00 euro līdz 43,00 euro.
11. Par peldēšanos un mazgāšanos publiskos dīķos un ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no 8,00 euro līdz 36,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas ,
uzliek naudas sodu no 36,00 euro līdz 72,00 euro.
11.1. Par atrašanos uz aizsalušām vai daļēji aizsalušām publiskajām un pašvaldības valdījumā esošām
ūdenskrātuvēm Jaunpils novada teritorijā Jaunpils novada priekšsēdētāja noteiktajā paaugstinātas ledus
bīstamības periodā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti 20.12.2018. Saistošajiem noteikumiem Nr.14/2018, kas stājās spēkā
19.03.2019.)

12. Par visa veida transportlīdzekļu mazgāšanu publiskos dīķos un citās ūdenstilpnēs izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no 36,00 euro līdz 72,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas ,
uzliek naudas sodu no 72,00 euro līdz 143,00 euro.
13. Par dzīvnieku peldināšanu vai ievešanu publisku ezeru, upju peldvietu teritorijās, kur tas ir aizliegts,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 72,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no 72,00 euro līdz 200,00 euro.
14. Par koku ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, parkiem, skvēriem, alejām vai
vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslām, apstādījumu, zālāju un stādījumu bojāšanu izsaka
brīdinājumu vai uzliek soda naudu no 15,00 euro līdz 143,00 euro.

15. Par teritorijas (zemesgabala) neuzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nezāļu
nenopļaušanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.
16. Par skolēnu mācību stundu sarakstā paredzēto mācību stundu neattaisnotu neapmeklēšanu Jaunpils
vidusskolā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.
17. Par skolēnu mācību stundu traucēšanu pārējiem skolēniem un skolotājam Jaunpils vidusskolā izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 36,00 euro.
18. Par nepilngadīgo bērnu ( līdz 16 gadu vecumam) klaiņošanu un atrašanos sabiedriskās vietās bez
vecāku vai personu, kas tās aizstāj pavadības : no 1.septembra līdz 30. aprīlim laikā no plkst. 22: 00 līdz
plkst. 6: 00 un no 1. maija līdz 31. augustam laikā no plkst. 23: 00 līdz 6: 00, izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 36,00 euro.
19. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana aizliegta laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav
saskaņots ar Jaunpils novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.
20. Par pirotehnikas, trokšņa, uguņošanas vai specifiskas smaržas izraisošu izstrādājumu lietošanu
publiskās vietās no plkst. 23.00 līdz 7.00 laika posmā no 1. oktobra līdz 30. aprīlim un no plkst. 24:00 līdz
7:00 laika posmā no 1. maija līdz 30. septembrim bez saskaņošanas ar Jaunpils novada domi, izņemot valsts
noteiktajās svētku dienās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 143,00 euro,
juridiskām personām līdz 700,00 euro,
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek
naudas sodu fiziskām personām 200,00 euro, juridiskām personām 1500,00 euro.
21. Gaisa telpā brīvi palaistu, nekontrolējamu gaismas laternu ar aizdedzināmu degli lietošana Jaunpils
novada teritorijā ir aizliegta.
22. Par dzērienu stikla iepakojumā tirdzniecību vai ienešanu publisko pasākumu norises vietās izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 72,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas uzliek naudas sodu 150,00 euro.
23. Par Jaunpils novada ģerboņa izmantošanu bez Jaunpils novada pašvaldības atļaujas vai par nepareizu
izmantošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no 30 euro līdz 70 euro,
juridiskām personām no 70,00 euro līdz 150,00 euro.
III. NAMĪPAŠUMU, ZEMESGABALU, PAGALMU UN CITU TERITORIJU
UZTURĒŠANA UN KOPŠANA
24. Namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem (lietotājiem)
jānodrošina:
24.1. namīpašuma un citas nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu, apsaimniekošanu,
labiekārtošanu, apstādījumu un žogu uzturēšanu, laukumu, pagalmu, grāvju, caurteku un iebrauktuvju
uzkopšanu un tīrīšanu;
24.2 īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (izņemot Valsts nozīmes ceļus)
kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Zāles garums ciematos
nedrīkst pārsniegt 20 centimetrus (izņemot lauksaimniecībā apstrādājamās zemes).
24.3 zālienu un ceļa grāvju tīrīšana, zāles nopļaušana visas apsaimniekojamās teritorijas vai
zemesgabala garumā, bet platumā līdz ielas (brauktuves) malai. Ja apsaimniekojamā teritorija vai
zemesgabals nerobežojas ar citu zemesgabalu, tad minētie pienākumi jāveic 5 m platā joslā ārpus
apsaimniekojamās teritorijas vai zemesgabala robežas;
24.4. Mazsaimniecību teritorijās un lauksaimniecībā izmantojamās zemēs zālieni pļaujami ne retāk kā
divas reizes sezonā, ne vēlāk kā līdz 23. jūnijam un 1.septembrim.
24.5. lietus ūdens kanalizācijas sistēmās, ūdenstilpnēs, meliorācijas novadgrāvjos LR normatīvo aktu
prasībām atbilstoši attīrītu saimniecisko (komunālo) notekūdeņu novadīšanu un cieto atkritumu
nenovadīšanu;
24.6. regulāru sniega un ledus notīrīšanu no ēku jumtiem lai nepieļautu lāsteku veidošanos, sniega un
ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, kad tiek apdraudēta gājēju un
transportlīdzekļu drošība, bīstamo vietu norobežošanu, nekavējoties veicot pasākumus sniega, ledus un
lāsteku novākšanai, lietojot visus nepieciešamos darba aizsardzības un drošības līdzekļus;
24.7. gājēju kustību traucējošu priekšmetu novākšanu no ietvēm, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu
iežogošanu;
24.8. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ieejas durvju un kāpņu telpu, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras
ēku un izglītības iestāžu ieeju apgaismošanu, tumsai iestājoties;
24.9. lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšanu izgāztuvē (pašvaldība norādītajās vietās) vai
to kompostēšanu;
24.10. sanitāri- higiēniskajām prasībām atbilstoši aprīkotu sabiedrisko tualešu ierīkošanu publiskās
vietās;

24.11. būvju fasāžu (tajā skaitā arī logu, durvju, balkonu, izkārtņu), žogu, vārtu, sakoptu izskatu un
tīrību; savlaicīgu šo ēku elementu krāsošanu un remontu, saskaņojot ar Jaunpils novada domes Būvvaldi.
25. Zemes īpašniekiem, valdītājiem ir pienākums par saviem līdzekļiem savā teritorijā:
25.1. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu veikšanu apstādījumu saglabāšanā, kopšanā un
atjaunošanā;
25.2. nodrošināt minimālo koku un krūmu attālumu līdz kaimiņa zemes gabalam robežām:
25.2.1. 1m – kokiem un krūmiem ar augstumu līdz 1,5 m;
25.2.2. 3m – kokiem un krūmiem ar augstumu no 1,5 m līdz 6 m;
25.2.3. 6m – kokiem un krūmiem ar augstumu virs 6 m;
Šajā punktā minēto prasību izmaiņas pieļaujamas zemes gabala īpašniekiem savstarpēji rakstiski vienojoties.
25.3. Nodrošināt savā zemē augošo apstādījumu zaru augstumu virs ietvēm no zemes 2,5 m, virs
braucamās daļas 4,5 m;
25.4. Ja starp blakus esošajiem zemes gabaliem kā norobežojošs elements ir izveidots – dzīvžogs
(krūmi, koki), tad par šo stādījumu uzturēšanu kārtībā ir atbildīgi abi zemes īpašnieki:
25.4.1. dzīvžogu izmērs starp diviem norobežojošiem īpašumiem noteikts līdz 2,0 m, ja starp
kaimiņiem nav rakstiskais vienošanās, kas noteiktu savādāk.
25.5. ja nav panākama vienošanās par dzīvžogu augstumu, tad katra no pusēm ir tiesīga
nozāģēt minēto augstumu 2,0 m bez kaimiņu piekrišanas.
26. Kapsētu apsaimniekotājiem jānodrošina kapsētu uzturēšana - regulāra atkritumu izvešana, kā arī
pieguļošās teritorijas tīrīšana un zāles nopļaušana saskaņā ar noslēgto līgumu;
27. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašniekiem un lietotājiem (nomniekiem) jānodrošina
teritorijas tīrīšana 10 metru attālumā no īpašumam piegulošās teritorijas,
kā arī skatlogu, durvju un
fasādes tīrība.
28. Inženierkomunikāciju valdītājiem savlaicīgi jānodrošina aku un kameru salauzto vāku nomaiņu,
seguma deformāciju izlabošanu virs pazemes inženierkomunikācijām, inženierkomunikāciju avāriju dēļ
radušos apledojumu likvidēšanu, gājējiem un satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar standarta barjerām un
ceļa zīmēm, kā arī signāluguņu uzstādīšanu ierobežotas redzamības apstākļos, teritorijas sakopšanu gar
virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un piecu metru platā joslā ap tiem.
29. Zemesgabalu īpašniekiem vai valdītājiem jāuztur un jāsaglabā darba kārtībā zemesgabalā esošie
hidrogrāfiskie tīkli, ūdensteces, grāvji vai ūdenstilpnes, kuras kalpo arī blakus esošo teritoriju meliorācijai.
Aizliegts ierīkot citas būves (dambjus, caurtekas u.c.), kas pasliktinātu blakus esošo zemesgabalu
meliorāciju.
30. Būvētājiem, būvdarbu pasūtītājam vai būvuzņēmējiem jānodrošina:
30.1. ciematu robežās būvobjekta iežogošana ar būvžogu un redzamā vietā informācijas plāksnes
uzstādīšana par būvobjektu saskaņā ar Jaunpils novada domes Būvvaldes noteikto kārtību;
30.2. īpašumam, kurā atrodas būvobjekts, piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas, kā arī
būvžoga uzturēšana, būvniecības atkritumu un sadzīves atkritumu izvešana, paredzot gan būvniecības
atkritumu, gan sadzīves atkritumu izvešanas kārtību ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju
noslēgtajos līgumos;
30.3. būvobjektā strādājošās būvtehnikas un mehānismu uzturēšana kārtībā, lai nodrošinātu
būvobjektam pieguļošo brauktuvju tīrību no dubļiem, grunts un būvgružiem. Nepieciešamības gadījumā
jāveic brauktuves sakopšana.
31. Jaunpils novada administratīvajā teritorijā nav atļauts:
31.1. izgāzt vai izliet saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus citām
personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās un vietās, kuras nav paredzētas atkritumu
savākšanai un glabāšanai, kā arī mest vai izliet tos ūdenstilpnēs;
31.2. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos vai transporta satiksmi, kā arī
apstādījumu zonā un citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās;
31.3. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus namu pagalmos un citās šim nolūkam neparedzētās
vietās;
31.4. bojāt ietves un ielas segumu, bojāt (arī sist, kalt, urbt u.tml.) bruģakmeņus;
31.5. kaisīt ietves ar netīrām smiltīm, izdedžiem un citiem smilšu aizstājējiem;
31.6. iepildīt sadzīves atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus
priekšmetus, šķidrumus, infekcijas slimības izraisošus, medicīniskos, bīstamos atkritumus, liela gabarīta
atkritumus, būvniecības atkritumus;
31.7. dedzināt ugunskuros sadzīves, būvniecības atkritumus, tajā skaitā arī dedzināt jebkādus
plastmasas, gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan apkures krāsnīs;
31.8. patvarīgi aizņemt ielas, trotuārus, zaļo zonu ar sastatnēm, nožogojumu, būvmateriāliem,
būvgružiem un būvierīcēm;

31.9. braukt pa ielām un ietvēm ar bruģa segumu ar kāpurķēžu tehniku vai citiem mehāniskiem
transporta līdzekļiem, kas bojā brauktuves segumu, izņemot speciālos transporta līdzekļus elektroapgādes, ielu apgaismošanas, siltumapgādes, ugunsdzēsēju, ūdensvada un kanalizācijas, ātrās
palīdzības, valsts un pašvaldības policijas, zemessardzes transporta līdzekļus, kuru kopējā masa
nepārsniedz piecas tonnas un ja tie veic avārijas novēršanas vai tās seku likvidēšanas, sabiedriskās
kārtības noteikumu ievērošanas uzraudzības un pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai;
31.10. uz ietvēm, ielās un citās publiskās vietās, koplietošanas telpās un pagalmos aizliegts uzglabāt
taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un tamlīdzīgus priekšmetus.
31.11. krāsot ielas vai ietves segumu, notraipīt to ar krāsu, cementu un cita veida būvmateriāliem,
izliet uz ielas vai ietves seguma smērvielas, benzīnu, dīzeļdegvielu; dzīt ķīļus starp bruģakmeņiem; atkalt
apledojušu ielas vai ietves segumu ar metāla cirtņiem, lāpstām, āķiem u.tml. sildīt ielas vai ietves segumu
ar lodlampām vai tamlīdzīgām ierīcēm; laistīt ielas vai ietves segumu ar netīru ūdeni, kurināt ugunskurus;
31.12. namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai
kuros nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagrabu durvis un logus), lai novērstu
nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un
dzīvībai bīstamas situācijas. Namīpašumos un to teritorijās jāievēro ugunsdrošības noteikumus un
sanitārās normas, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Šie objekti nedrīkst bojāt ainavu, traucēt blakus
esošo namīpašumu lietošanu.
32. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā,valdījumā vai nomā
Jaunpils novadā ir ēkas, to daļas vai dzīvokļi veic dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku tehnisko
uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē namīpašumu uzturēšanas un dzīvojamo telpu
lietošanas, kā arī ugunsdrošības kārtību. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas ir
atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu un ēku uzturēšanu tehniski un estētiski labā stāvoklī.
33. Par savlaicīgu namīpašumu, ēkas, fasāžu un žogu neuzturēšanu kārtībā, īpašumam piegulošās
publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu vai sanitārās tīrības neuzturēšanu (izņemot valsts nozīmes
ceļus) izsaka brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no 30,00 euro līdz 150,00 euro, juridiskām
personām no 150,00 euro līdz 400,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu fiziskām personām no 150,00 euro līdz 400,00 euro, juridiskām personām no 400,00
euro līdz 700,00 euro.
34. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu vai neuzturēšanu Jaunpils novada
domes noteiktajā kārtībā un vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 15,00
euro, juridiskām personām līdz 150,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu fiziskām personām no 15,00 euro līdz 70,00 euro, juridiskām personām līdz 300,00 euro.
35. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās,
kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām
personām no 30,00 euro līdz 200,00 euro, juridiskām personām līdz 700,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu fiziskām personām no 200 euro līdz 300 euro, juridiskām personām no 700,00 euro līdz
1500,00 euro.
36. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā, radot draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 30,00 euro līdz 150,00 euro, juridiskām personām no 300,00 euro
līdz 700,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu fiziskām personām no 150,00 euro līdz 30,000 euro, juridiskām personām no 700,00
euro līdz 1500,00 euro.
37. Par koplietošanas telpu piegružošanu remonta laikā ar celtniecības un remontdarbu atkritumiem vai
citām mantām, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no 70,00 euro līdz 150,00 euro.
38. Par dzīvojamo telpu izmantošanu tai neparedzētiem mērķiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu fiziskā personām līdz 100,00 euro, juridiskām personām līdz 700,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no 100,00 euro līdz 200,00 euro, juridiskām personām 1500,00 euro.
39. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpaši neparedzētās vietās, izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 30,00 euro.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
uzliek naudas sodu no 30,00 euro līdz 70,00 euro.

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
40. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Jaunpils Vēstis".
41. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2011. gada 2.februāra Saistošie noteikumi Nr. 24 „Par
sabiedrisko kārtību Jaunpils novadā“.
Priekšsēdētāja

L.Gintere

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu
nepieciešamības
pamatojums

Tiesības izdot saistošos noteikumus, kas regulē sabiedrisko kārtību, nosaka
likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punkts

2. Īss saistošo noteikumu
satura izklāsts

3.
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4.
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plānoto
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pašvaldības teritorijā
5.
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procedūrām
6.
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par
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ar
privātpersonām

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Jaunpils novada
administratīvajā teritorijā un administratīvo atbildību par šo noteikumu
neievērošanu. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Jaunpils novadā sabiedrisko
kārtību, sanitārās tīrības uzturēšanu, aizsargāt personu tiesības un likumīgās
intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un veicināt
iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu. Noteikumu
mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt
pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus.
Saistošo noteikumu īstenošanā netiek prognozēta ietekme uz pašvaldības
budžetu.
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