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2011.gada 26.maijā                                       Lēmums Nr.272 
Ilūkstē                                                                                                          (prot. Nr.6., 43.&) 
 
 

Ilūkstes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 6/2011 
 

"SABIEDRISK ĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  
ILŪKSTES NOVADĀ" 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43.panta 1.daļas  4.punktu  

 
I Vispārīgie jaut ājumi 

 
1. Sabiedriskās kārtības noteikumu (tupmāk – Noteikumi) uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko 

kārtību un sanitāro tīrību, aizsargāt personu likumīgas intereses, apkarot žūpību Ilūkstes 
novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – Novadā). 

2. Terminu skaidrojums šo noteikumu izpratnē. 
Sabiedriska vieta – brīvi pieejama teritorija vai telpa neatkarīgi no tās īpašuma formas, ja 
tā kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai. 
Organiz ēts pas ākums  – izklaides vai politiskais pasākums sabiedriskā vietā kuru organizē 
kāda fiziska vai juridiska persona 

3. Saistošie noteikumi ir saistoši visā novada administratīvajā teritorijā  un attiecas uz visām 
fiziskām un juridiskām novadā dzīvojošām vai reģistrētām  personām. 

4. Par Ilūkstes novada domes izdoto saistošo noteikumu neievērošanu personas saucamas 
pie administratīvās atbildības saskaņā ar šiem noteikumiem.  

5. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar 
šiem noteikumiem, izdarīts Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, kā 
īpašumā vai valdījumā tas izdarīts. 

6. Par Ilūkstes novada  domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam 
piemērojams brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kāds uzliekams par 
saistošo noteikumu pārkāpšanu fiziskām personām nedrīkst pārsniegt 250 latus,  bet 
juridiskām personām -1000 latus. Administratīvais sods  par  saistošo  noteikumu  
pārkāpumu  uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajā 
procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda 
uzlikšanas pamatprincipus. 

7. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt administratīvo 
protokolu:  
7.1. Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs; 
7.2  Ilūkstes novada pašvaldības  izpilddirektors; 
7.2. Administratīvās komisijas priekšsēdētājs un administratīvas komisijas locekļi;  
7.3. Policisti - dienesta pienākumu pildīšanas laikā; 
7.4. Ilūkstes novada pārvalžu un iestāžu vadītāji. 

8. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvajiem protokoliem, izskata un 
administratīvos sodus uzliek novada domes administratīvā komisija. Soda apmēru nosaka 
administratīvā komisija ar savu lēmumu. Par šo noteikumu neievērošanu vainīgās personas 
soda ar brīdinājumu vai naudas sodu. Par noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi 
nepilngadīga persona līdz 18 gadu vecumam, ja tai nav patstāvīga ienākumu avota, 
naudas sods tiek iekasēts no vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas tās aizstāj. 

9. Personas, kuras administratīvi sodītas saskaņā ar šo Noteikumu II daļā minēto 
administratīvo pārkāpumu un tai nav līdzekļu, lai samaksātu naudas sodu, brīvprātīgi 
atstrādā uzlikto sodu Ilūkstes novada labiekārtošanas darbos pēc valst ī noteikt ās 
minim ālās darba algas stundu likmes. 
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10. Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts fizisks kaitējums vai materiāls zaudējums – uzliek naudas 
sodu fiziskām personām no 150 līdz 250 latiem, bet juridiskām personām no 500 līdz 1000 
latiem .  

11.  Administratīvais sods neatbrīvo no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī pārkāpuma 
rezultātā nodarītā zaudējuma novēršanu. 

12.  Noteikumu 7.punktā minēto amatpersonu un institūciju piemērotie administratīvie sodi 
pārsūdzami Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 
 

II SEVIŠĶĀ DAĻA 
 

13. Par ceļu, laukumu, valsts vai pašvaldības zemes gabalu un citu publisko vietu piegružošanu 
ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, 
pudelēm u.tml.) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem. 

14. Par bojātu visa veida mehānisko transporta līdzekļu, t.sk., vraku novietošanu un turēšanu  
pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vai citās vietās, kur tiek traucēta transporta līdzekļu 
kustība vai gājēju pārvietošanās – uzliek naudas sodu  līdz 100 latiem. 

15. Par transporta līdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās vietās 
– uzliek naudas sodu  līdz 50 latiem . 

16. Par zālāju bojāšanu  ar transporta līdzekļiem  vai to novietošanu uz zālāja – uzliek naudas 
sodu  līdz  50  latiem. 

17. Par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu tirgū, veikalos, kafejnīcā u.c. pakalpojumu 
sniegšanas vietās – uzliek naudas sodu līdz 100 latiem atbild īgajai amatpersonai. 

18. Par nepilngadīgās personas smēķēšanu sabiedriskā vietā, t.sk. skolas teritorijā –  
nepilngadīgajai personai vai tās vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj,  
uzliek naudas sodu  līdz 20 latiem.  

19. Par nepilngadīgo personu, kas jaunākas par 16 gadiem, atrašanos uz ielas un citās                
sabiedriskās vietās bez pieaugušo pavadības no plkst. 22.00 līdz 6.00 – uzliek naudas 
sodu  līdz 50 latiem.  

20. Par nepilngadīgo personu, kas jaunākas par 16 gadiem, atrašanos izklaides vietās 
(kafejnīcās, bāros un masu pasākumos) bez pieaugušo pavadības no plkst. 22.00 līdz 6.00 
– uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.  

21. Par nepilngadīgo personu, kas jaunākas par 18 gadiem, alkoholisko dzērienu lietošanu un 
atrašanos sabiedriskās vietās alkoholisko dzērienu iespaidā – uzliek naudas sodu līdz 150 
latiem. 

22. Par nepilngadīgās personas ielaišanu izklaides rakstura vietās (naktsklubos, azartspēļu 
klubos, datorklubos u.tml.) un atļaušanu tur uzturēties no 22.00 līdz 6.00 izklaides vietas 
īpašniekam  - uzliek naudas sodu līdz 500 latiem ,  

23. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu vai 
iznīcināšanu – uzliek naudas sodu līdz 250 latiem. 

24. Par necenzētu vārdu lietošanu, skaļu bļaustīšanos, pastāvīga trokšņa radīšanu, piedauzīgu 
izturēšanos uz ielām, transportā, kāpņu telpās vai citās sabiedriskās vietās – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem. 

25. Par ūdensvada un kanalizācijas ierīču, komunikāciju piesārņošanu un bojāšanu novada 
administratīva teritorijā– uzliek naudas sodu līdz 150 latiem. 

26. Par ēku, būvju, atkritumu urnu, soliņu, žogu u.c. objektu bojāšanu, tajā skaitā ar uzrakstiem 
un zīmējumiem – uzliek naudas sodu no pieciem līdz 100 latiem . 

27.  Par ietvju, pagalmu, daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām 
piederošo neapdzīvoto telpu netīrīšanu vai sniega mešanu uz ielas braucamās daļas, 
apzinātu notekūdeņu nosūknēšanu uz ielas braucamās daļas  – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 50 latiem  (soda naudu iekasē no ēkas, zemes īpašnieka vai 
attiecīgā pārkāpēja – sētnieka). 
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28. Par nepilngadīgo personu spēlēšanos, zīmēšanu uz ielas braucamās daļas, trotuāra, 
ražošanas vai celtniecības objektos, bez ievērības atstātos sagruvušos vai celtniecības 
nepabeigtos objektos un citos bīstamos objektos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 100 latiem  nepilngadīgā vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj. 

29.  Par ielu, ceļu, ietvju un laukumu segumu bojāšana - uzliek naudas sodu līdz 250 latiem. 
30. Par necieņas izrādīšanu pret valsts un novada simboliku vai novada dekoratīvo elementu 

bojāšanu - uzliek  naudas sodu  līdz 250 latiem. 
31. Par nekustamajam īpašumam piešķirtā saimniecības (ēkas) nosaukuma vai adreses 

nenorādīšanu labi pārredzamā vietā vai pie nama fasādes, tādejādi apgrūtinot adresācijas 
objekta atrašanās vietas noteikšanu – uzliek naudas sodu līdz 50 latiem. 

32. Par mājlopu ganīšanu tam nepiemērotās vietās (pilsētas zaļajā zonā, ārpus piešķirtās 
ganību platības) –izsaka  brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 3 līdz 25 latiem . 

33. Par ēku, mazdārziņu, mājas apkārtnes un teritorijas līdz brauktuvei (gājēju ietves, izņemot 
sabiedriskā transporta pieturas, grāvju, caurteku vai zālāju līdz brauktuves malai) 
nesakopšanu, savlaicīgu zāles nenopļaušanu pēc aizrādījuma saņemšanas un pārkāpuma 
nenovēršanas piecu dienu laikā – fiziskām personām uzliek naudas sodu līdz 50 latiem , bet 
juridiskām personām līdz 150 latiem. 

34.  Par  uzrakstu, izkārtņu un reklāmu, ielu nosaukumu plāksnīšu, norādījuma zīmju, ceļa 
zīmju, stendu, afišu bojāšanu, iznīcināšanu, patvarīgu izvietošanu Ilūkstes novadā – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 150 latiem . 

35. Par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielām, pagalmos un citās publiskās vietās – 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 10 latiem. 

36. Par skaļu mūzikas atskaņošanu uz ielām, citās sabiedriskās vietās, dzīvokļos, balkonos, kā 
arī jebkura cita rīcība, kas rada troksni un traucē iedzīvotāju mieru laikā no 23.00 līdz 7.00, 
izņemot pasākumus, kuri saskaņoti ar novada pašvaldību – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 50 latiem. 

37. Par sadzīves atkritumu izgāšanu vai izvietošanu tam neparedzētās vietās  – uzliek naudas 
sodu no 10 līdz 50 latiem . 

38. Par videi kaitīgu atkritumu  dedzināšanu pašvaldības teritorijā – uzliek naudas sodu līdz 150 
latiem. 

39. Par rupju izturēšanos pret valsts un pašvaldības amatpersonām, to aizskaršanu šo personu 
dienesta pienākumu pildīšanas laikā  – uzliek naudas sodu līdz 250 latiem. 

40. Par namīpašumiem pieguļošo ūdens novadgrāvju, caurteku piesārņošanu – uzliek naudas 
sodu līdz 50 latiem. 

41. Par pārvietošanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem, velosipēdam un gājējiem diennakts 
tumšajās stundās bez uz virsdrēbēm piestiprināta gaismu  atstarojošā elementa – izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu l īdz 20 latiem. 

42. Par ugunskuru kurināšanu, grilēšanu, pikniku rīkošanu parkos, zaļajā zonā, pludmalēs ārpus 
tam speciali ierīkotām zonām  - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem. 

43. Par dārza atkritumu dedzināšanu pilsētas teritorijā, tai skaitā kūlas dedzināšanu pilsētas 
teritorijā – uzliek naudas sodu līdz 50 latiem. 
 

 
III Pārejas jaut ājumi 

44. Šie saistošie noteikumi stājās spēkā likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 45.pantā noteiktajā kartībā. 

45. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ilūkstes Novada Vēstis” un 
ievietoti pašvaldības mājas lapā www. Ilukste. lv. 

46. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par 
pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā. 

Domes priekšsēdētājs                                                                                 Stefans Rāzna 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Par Ilūkstes novada  pašvald ības  26.05.2011. saistošajiem  noteikumiem Nr.6/201 1  

 "Sabiedrisk ās kārt ības noteikumi Il ūkstes novad ā "  

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums 

Ilūkstes novada pašvaldībai pēc apvienošanās ar Eglaines 
pagasta, Dvietes pagasta un Subates pilsētas pašvaldībām 
nebija  izstrādāti šāda veida vienoti saistošie noteikumi. 
26.05.2011. saistošie noteikumi Nr. 6/2011. ‘’Sabiedriskās 
kārtības noteikumi Ilūkstes novadā " (turpmāk tekstā - 
noteikumi) noteiks vienotas sabiedriskās kārtības normas 
Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā un administratīvo 
atbildību par to neievērošanu. 

2. Īss saistošo noteikumu projekta 
satura izklāsts 

Noteikumi paredz noteikt sabiedrisko kārtību Ilūkstes novada 
teritorijā  vadoties pēc vispārpieņemtām normām.  Šie noteikumi 
regulē sadzīves attiecības starp iedzīvotājiem, kā arī nosaka 
kārtības uzturēšanu Ilūkstes novada teritorijā. 
Noteikumos ir atrunāti pārkāpumi un sodi par tiem 
pārkāpumiem, kuri nav noteikti Administratīvo Pārkāpumu 
Kodeksā, bet kurus ir nepieciešams noteikt, lai uzlabotu un 
nodrošinātu sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā. 
 

3. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Noteikumiem  nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu. Var 
būt nelieli budžeta ieņēmumi no soda naudas iekasēšanas. 

4. Informācija par plānoto saistošo 
noteikumu projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības 
vidi) pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Noteikumu izpildi nodrošina Ilūkstes novada domes 
administratīvā komisija. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas 

 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                               Stefans Rāzna 

 


