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Jēkabpilī 

 

2010.gada 26.augustā   Saistošie noteikumi Nr.23 

 

Apstiprināti ar Jēkabpils novada domes 26.08.2010.  

sēdes lēmumu (protokols Nr.10,30.§) 

 

 

Jēkabpils novada sabiedriskās 

 kārtības  un administratīvās atbildības noteikumi 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21. panta pirmās daļas 16. punktu, 

43. panta pirmās daļas 4. punktu, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5. pantu, 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka sabiedrisku kārtību, kāda jāievēro Jēkabpils novadā un paredz 

administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības neievērošanu. 

2. Noteikumos lietoti šādi termini: 

2.1. noteikumu pārkāpums – par noteikumu pārkāpumu atzīstama prettiesiska, 

vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura 

apdraud sabiedrisku kārtību Jēkabpils novadā un par ko paredzēta šajos noteikumos 

noteiktā administratīvā atbildība; 

2.2. noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai neuzmanības ir izdarījusi 

darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai neuzmanības 

nav veikusi tai uzliktus pienākumus; 

2.3. nepilngadīga persona – persona, kura nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu; 

2.4. sabiedriska (publiska ) vieta – iela, ceļš (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas 

sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukums, 

sabiedriskais transports un tā pieturvieta, parks, skvērs, namu pagalms, kultūras, 

izglītības, sporta un administratīvā ēka, brīvdabas atpūtas vieta, cita speciāli iekārtota 

vieta, kā arī neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme un ēka; 

2.5. izklaides vieta – kafejnīca, bārs, klubs, spēļu un deju zāle, brīvdabas estrāde, 

stadions, halle, sporta laukums un cita ar pašvaldības atļauju noteiktiem publiskajiem 

pasākumiem paredzēta vieta; 

2.6. publisks pasākums – sabiedrībai pieejams dažādu veidu atklāts pasākums 

(sarīkojums, koncerts, sporta spēle un cits pasākums), kas tiek organizēts sabiedriskā 

vietā neatkarīgi no zemes vai ēkas īpašuma formas; 

2.7. dzīvojamo ēku koplietošanas telpa – daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpa, gaitenis, 

pagrabs, bēniņi vai cita palīgtelpas; 

2.8. apstādījums – ar augiem apaudzēta un kopta platība, kurā neiegūst augu produkciju 

pārtikai, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījums ietver parku, skvēru, 
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dārzu, košumdārzu, kapsētu, nogāžu nostiprinājumu un citu kokiem, dekoratīviem 

krūmiem, augiem un puķēm apstādītu laukumu vai joslu; 

2.9. zaļā zona – novada teritorijā esošs apstādījums, zāliens, mežs. 

3. Saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskai un juridiskai personai visā Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā, neatkarīgi no īpašuma formas.  

4. Saistošo noteikumu pārkāpēji saucamas pie tajos paredzētās administratīvās atbildības, ja 

par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā paredzētā administratīvā atbildība. 

5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi administratīvo 

pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanas, par kura nepildīšanu 

uzlikts administratīvais sods, kā arī pārkāpuma rezultātā nodarītā mantiskā zaudējuma 

atlīdzināšanas. 

6. Ja izdarītais administratīvais pārkāpums ir maznozīmīgs, noteikumu pārkāpēju var 

atbrīvot no administratīvās atbildības un aprobežoties ar mutvārdu aizrādījumu. 

 

II. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu 

 

7. Saistošo noteikumu izpildi kontrolēt un administratīvo pārkāpumu protokolus Jēkabpils 

novada administratīvajā teritorijā ir tiesīgi sastādīt: 

7.1. Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs; 

7.2. Jēkabpils novada domes deputāti; 

7.3. Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektors; 

7.4. Jēkabpils novada pagastu pārvalžu vadītāji; 

7.5.Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu vadītāji; 

7.6. Valsts policijas amatpersonas; 

7.7.Krustpils novada būvvalde; 

7.8. domes priekšsēdētāja pilnvarota persona. 

 

III. Atbildība par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu 

 

8. Par spļaušanu vai dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskajās vietās – izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

9. Par atrašanos sabiedriskās vietās, tai skaitā dzīvojamo ēku koplietošanas telpās vai vietās, 

kur tas nav atļauts, izņemot publiskajos pasākumos, kuros pašvaldība ir izdevusi atļauju 

tirdzniecībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu, 

kas uzskatāma par tā lietošanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit 

latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem. 

10. Par nepilngadīgās personas smēķēšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

divdesmit latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas – izsaka brīdinājumu, uzliek naudas sodu no divdesmit 

līdz piecdesmit latiem. 

11. Par skaļu skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošanu laikā no 23.00 līdz 6.00 

sabiedriskās vietās, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļos, ilgstošu transporta 

līdzekļu darbināšanu pie dzīvojamām mājām, kā arī jebkura cita rīcība, kas rada troksni 

un traucē apkārtējo personu mieru, izņemot pasākumos, kas saskaņoti ar pašvaldību - 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. Par tādiem pašiem 

pārkāpumiem, ja tie izdarīti nakts laikā vai atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem. 
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12. Par ielu, ietvju, laukumu, namu pagalmu, dzīvojamo ēku koplietošanas telpu, peldvietu 

un citu sabiedrisku vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (tai skaitā ar sīkiem 

sadzīves atkritumiem, izsmēķiem, papīriem, pudelēm, saulespuķu čaulām un 

tamlīdzīgiem atkritumiem) - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit 

latiem. 

13. Par valsts un pašvaldības izvietoto aizlieguma, ierobežojuma, informācijas zīmju 

pārvietošanu, bojāšanu - uzliek naudas sodu no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 

14. Par nesaskaņotu atkritumu konteineru, urnu pārvietošanu vai bojāšanu - uzliek naudas 

sodu no desmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 

15. Par automašīnu un citu transportlīdzekļu mazgāšanu pie publiskās lietošanas 

ūdenstilpnēm - uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem.  

 

IV. Atbildība par ēku, to pieguļošo teritoriju, būvju un zemju uzturēšanas noteikumu 

pārkāpšanu 

 

16. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu ēku un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošanu – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem. 

17. Par daudzdzīvokļu ēku pagalmu, zālāju, ietvju un braucamās daļas netīrīšanu ēkas 

apsaimniekotājam - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. 

18. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un 

lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, ēkas īpašniekam vai 

apsaimniekotājam - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem. 

19. Par celtniecības materiālu, grants, melnzemes, malkas un citu krāvumu novietošanu 

nekustamam īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorijā, ja nav saņemta 

pašvaldības atļauja - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

20. Par sadzīves atkritumu  un   mājlopu  mēslu   uzglabāšanu  tāda  veida   iekārtojumā,  kas 

nelabvēlīgi ietekmē pašvaldības teritorijas sanitāro tīrību vai rada neērtības citām 

personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

21. Par nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, 

grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) nesakopšanu - izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit 

līdz piecdesmit latiem. 

22. Par iestāžu, organizāciju, skolu, bērnudārzu un citu sabiedrisku teritoriju nesakopšanu 

atbildīgām personām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simts latiem. 

23. Par novada apbūves noteikumu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 

divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskām personām līdz tūkstoš latiem. 

 

V. Atbildība par reklāmas un reklāmnesēju izvietošanas, uzstādīšanas noteikumu 

pārkāpšanu 

 

24. Par patvaļīgu reklāmnesēju, reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas 

materiālu izvietošanu neatļautās vielās - uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. Par 

tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem. 
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25. Par reklāmnesēju, reklāmas, vai izkārtņu neuzturēšanu pienācīgā vizuālā kārtībā - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit latiem. Par tādiem pašiem 

pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas - 

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem. 

26. Par reklāmnesēju vai izkārtņu tādu izvietojumu, kas apdraud cilvēku dzīvību un veselību 

-uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem. 

27. Par īslaicīgo reklāmnesēju vai reklāmas nenovākšanu trīs dienu laika pēc reklamējama 

pasākuma beigām - uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem. 

28. Par reklāmnesēju, reklāmas vai citu informācijas nesēju (norādījuma zīmju, stendu, afišu 

un citu vizuālo materiālu) bojāšanu, iznīcināšanu - uzliek naudas sodu līdz divsimt 

piecdesmit latiem. 

 

VI. Atbildība par izklaides vietu un publisku pasākumu noteikumu pārkāpšanu 

29. Par nepilngadīgas personas atrašanos izklaides rakstura vietās (publiskajos pasākumos) – 

slēgtās telpās, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (tai skaitā 

alus), bez pieaugušo uzraudzības no pulksten 23:00 līdz 6:00 - atbildīgajai amatpersonai, 

vietas īpašniekam vai pasākuma organizētājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz divdesmit latiem. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā 

pēc administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit 

latiem.  

VII. Noslēguma jautājumi 

 

30. Atzīt par spēku zaudējušiem: 

30.1. Jēkabpils rajona Ābeļu pagasta padomes 2006. gada 19. septembra saistošos 

noteikumus Nr. 8 „Par sabiedrisko kārtību, namu, būvju, to teritoriju un sanitārās 

tīrības uzturēšanu Jēkabpils rajona Ābeļu pagastā”; 

30.2. Jēkabpils rajona Dignājas pagasta padomes 2002. gada 22. maija saistošos 

noteikumus Nr. 4 „Par sabiedrisko kārtību Dignājas pagastā”; 

30.3. Jēkabpils rajona Rubenes pagasta padomes 2000. gada 11. janvāra saistošos 

noteikumus Nr. 1 „Par sabiedrisko kārtību”; 

30.4. Jēkabpils rajona Zasas pagasta padomes 2000. gada 11. maija saistošos 

noteikumus Nr. 5 „Par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu Zasas pagastā”; 

 

31. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Jēkabpils novada 

pašvaldības bezmaksas izdevumā „Ļaudis un Darbi”. 

 

 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja p.i.     A.Vanags 

 

  

   

 

 

 


