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                                                      SAISTOŠIE NOTEIKUMI       

  Ilūkstē 
2021.gada 25.februārī 

Nr. 5/2021 

 
APSTIPRINĀTI  

ar Ilūkstes novada domes  
25.02.2021. lēmumu Nr.60 

(protokols Nr.4, 14.§) 
 

 Par sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā  
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 
 

I. Vispārīgais jautājums 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā  
administratīvo atbildību par sabiedriskās kārtības prasību pārkāpumiem un piemērojamiem sodiem, 
kā arī  pašvaldības iestāžu amatpersonas, kas veic šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli. 
 

II. Administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības prasību pārkāpumiem 

2. Par publisku vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (pārtikas atliekām, izsmēķiem, 
izlietotiem iepakojumiem, papīriem, pudelēm u.tml.) - piemēro fiziskām personām brīdinājumu  vai 
naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām, juridiskām personām – naudas sodu līdz divdesmit 
naudas soda vienībām. 
 
3. Par mitināšanos publiskās vietās, uzstādot teltis vai tām līdzīgas konstrukcijas mitināšanās 
nolūkos, izņemot speciāli tam paredzētas vietas - piemēro fiziskām personām brīdinājumu  vai 
naudas sodu līdz desmit  naudas soda vienībām, juridiskām personām – naudas sodu līdz divdesmit 
naudas soda vienībām. 
 
4. Par ugunskura kurināšanu un grilēšanu publiskās vietās, izņemot tam īpaši ierīkotās vietās – 
piemēro fiziskām personām brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām, 
juridiskām personām –naudas sodu līdz četrdesmit naudas soda vienībām. 

 
5. Par transporta līdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās publiskās 
vietās – piemēro fiziskām personām brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda 
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vienībām, juridiskām personām – naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām. 
 
6. Par pārvietošanos ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa pašvaldības administratīvajā teritorijā 
esošo iekšzemes publisko ūdeņu ledu, izņemot glābšanas nolūkos paredzētajos gadījumos – 
piemēro fiziskām personām brīdinājumu vai naudas sodu līdz divdesmit naudas soda vienībām, 
juridiskām personām – naudas sodu līdz četrdesmit naudas soda vienībām. 
 
 

III. Kompetence administratīvā pārkāpuma procesā 

7. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Ilūkstes 
novada domes administratīvā komisija un šādas Ilūkstes novada pašvaldības iestāžu amatpersonas: 

7.1. pašvaldības  izpilddirektors, 
7.2. pašvaldības  būvvaldes vadītājs, 
7.3. pašvaldības policijas inspektors, 
7.4. Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvaldnieks, Bebrenes pagasta pārvaldnieks, 
Dvietes pagasta pārvaldnieks, Pilskalnes pagasta pārvaldnieks, Eglaines pagasta 
pārvaldnieks un Šēderes pagasta pārvaldnieks. 

8.  Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Ilūkstes novada domes Administratīvā komisija. 

 
IV. Noslēguma jautājumi 

9.  Atzīt par spēku zaudējušiem Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošos 
noteikumus Nr.6/2011 "Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā”.  

10. Atcelt Ilūkstes novada pašvaldības 2020.gada 30.decembra saistošos noteikumus Nr.9/2020 
“Grozījumi Ilūkstes novada pašvaldības 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.6/2011 
"Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā””.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                      Stefans Rāzna 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ilūkstes novada pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5/2021 

“Par sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā” 
 
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 
 
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

 
Saskaņā ar būtiskām izmaiņām likumdošanā, kur 

ir paredzēta administratīvā atbildība par pārkāpumiem 
un piemērojamiem sodiem, kā arī ņemot vērā to, ka 
pašvaldības 26.05.2011. saistošie noteikumi 
Nr.6/2011 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes 
novadā” dublē Ministru kabineta un speciālo likumu 
regulējumu, ir nepieciešami grozījumi.  Izvērtējot 
minētos saistošos noteikumus, konstatēts, ka 
grozījumu normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā 
esošo saistošo noteikumu normu apjoma, tāpēc  
atbilstoši 03.02.2009. Ministru kabineta noteikumu 
Nr.108 “Normatīvo aktu projektu sagatavošanas 
noteikumi” 140.punktam, ir sagatavoti jauni saistošie 
noteikumi ”Par sabiedrisko kārtību Ilūkstes novadā”  
(turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi). 

 
2. Īss projekta satura izklāsts 

 
        Saistošie noteikumi nosaka administratīvo 
atbildību par sabiedriskās kārtības prasību 
pārkāpumiem, kā arī administratīvā pārkāpuma 
procesu un lietas izskatīšanu. Naudas sodi ir izteikti 
naudas soda vienībās un noteiktas pašvaldības iestāžu 
amatpersonas, kas veic administratīvā pārkāpuma 
procesu par saistošo noteikumu pārkāpumiem, 
atbilstoši Administratīvās atbildības likumam.   

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

        Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās 
ietekmes uz pašvaldības budžetu nav. Nav 
nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba 
vietas, paplašināt esošo institūciju kompetenci, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav  

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Personas var griezties Ilūkstes novada pašvaldībā par 
saistošo noteikumu piemērošanu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav  

 
 

Domes priekšsēdētājs                                                      Stefans Rāzna 
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