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APSTIPRINĀTI 

ar Varakļānu novada domes  

29.07.2010. lēmumu Nr. 7.1 

 

Grozījumi: 31.10.2013. protokols Nr. 19.3 
 

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI    Nr. 9 

 

  
Par sabiedrisko kārtību Varakļānu novadā 

      

                                                      

Izdoti saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 

 LR likuma "Par pašvaldībām"  

21.panta 1.daļas 16.punktu,  

43.panta 1.daļas 4.punktu 
 

 

I Vispārīgie noteikumi 
 

1.1. Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Varakļānu novadā”, turpmāk tekstā Noteikumi, 

tiek ieviesti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un sanitāro tīrību Varakļānu novada 

administratīvajā teritorijā. 

1.2. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Varakļānu novada administratīvajā teritorijā un 

kāda ir atbildība noteikumu neievērošanas gadījumā. 

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Varakļānu novada 

administratīvajā teritorijā. 

1.4. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt 

administratīvo pārkāpumu protokolu par Noteikumu pārkāpšanu: 

1.4.1. valsts policijas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus;  

1.4.2. pašvaldības pilnvaroti darbinieki; 

1.4.3. pašvaldības kārtībnieki. 

1.5. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā. 

1.6. Atbildība par Noteikumu neievērošanu: 

1.6.1. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, izņemot gadījumus, 

kad administratīvais sods tiek uzlikts pārkāpuma izdarīšanas vietā, izskata un 

lēmumus tajās pieņem Varakļānu novada pašvaldības Administratīvā komisija. 

1.6.2. Par pārkāpumiem, kuri paredzēti Noteikumos, izdarīšanas vietā bez administratīvā 

protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, Noteikumu 1.4.punktā 

minētās amatpersonas var uzlikt pārkāpējam naudas sodu no 2,00 līdz 30,00 euro. Ja 

pārkāpējs nepiekrīt soda uzlikšanai, attiecīgā amatpersona sastāda administratīvo 

pārkāpumu protokolu. (31.10.2013. SN. Nr. 9 red.)
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1.6.3. Par Noteikumu pārkāpumu izdarīšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo 

pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus: 

1.6.3.1. brīdinājums; 

1.6.3.2. fiziskām personām naudas sods līdz 350,00 (trīs simti piecdesmit)euro; 
(31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 
1.6.3.3. juridiskām personām naudas sods līdz 1400,00 (viens tūkstotis četri simti) euro; 
(31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 
1.6.3.4. minimālais naudas sods, ko uzliek par Noteikumu pārkāpumiem, ir 2,00 euro. 

(31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 
1.6.4. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi persona no 14 līdz 18 gadu vecumam, 

kuriem nav pastāvīga ienākuma avota, naudas sods tiek piedzīts no viņa vecākiem, 

aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj. 

1.7. Par noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas izlietošana 

1.7.1. Par Varakļānu novada sabiedriskās kārtības Noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda 

nauda tiek ieskaitīta Varakļānu novada pašvaldības budžetā. 

 

 

II Sevišķie noteikumi 
 

2.1.Nepiedienīga uzvedība  
Par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā, ja šādas darbības 

neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtām morāles un ētikas normām, izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz 145 euro. (31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 

 

2.2. Sabiedrisko vietu piegružošana 
2.2.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 

piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 

papīriem u.tml.) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 euro. (31.10.2013. SN. 

Nr. 9 red.) 
2.2.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 145 euro, juridiskām personām 

līdz 1400 euro. (31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 

 

2.3. Nepilngadīgo personu atrašanās ārpus mājas  
Nepilngadīgām personām aizliegts atrasties sabiedriskās vietās bez vecāku vai viņu 

aizstājušo personu, pilngadīgu māsu vai brāļu, vecvecāku pavadības no pulksten 22
00

 līdz 6
00.

 

 

2.4. Atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu 
Atrašanās sabiedriskā vietā, izņemot Varakļānu novada domes atļautajos pasākumos un 

vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita 

alkoholiskā dzēriena pudeli, iepakojumu vai glāzi – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

75 euro. (31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 

 

2.5. Sabiedrisko labiekārtojuma objektu, mazo arhitektonisko formu bojāšanu 
Par sabiedrisko labiekārtojuma objektu, mazo arhitektonisko formu bojāšanu – uzliek naudas 

sodu līdz 350 euro. (31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 

 

2.6.  Peldēšana, mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana publiskos dīķos, un citās ūdenstilpnēs 
Par peldēšanos, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskos dīķos, un 

citās ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, uzliek naudas sodu no 7 līdz 35 euro. (31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 
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2.7. Par transporta līdzekļu apkopi vai to mazgāšanu ūdenskrātuves krastos un citās vietās, 

kas nav paredzētas šim nolūkam 
 

 

 

 

 

 

Par transporta līdzekļu apkopi vai to mazgāšanu upju un ūdenskrātuvju krastos vietās, kas 

nav paredzētas šim nolūkam – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 30 līdz 75 euro. 
(31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 

 

2.8.Reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu izvietošanas 

noteikumu pārkāpšana 

Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas materiālu izvietošanu 

neatļautās vietās un nesaskaņošanu domes noteiktā kārtībā – uzliek naudas sodu līdz 75 

euro.(31.10.2013. SN. Nr. 9 red.) 

 
 

III Normatīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

3.1. Ar šiem Noteikumiem pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā 

noteiktā kārtībā. 

 

 

IV Nobeiguma noteikumi 
 

4.1. Saistošie noteikumi publicējami neatkarīgajā Varakļānu novada laikrakstā „Varakļōnīts” un 

stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja      M. Vilkauša 

 

 

 

 

 

 

 

 


