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                                                                                            Noteikumi Nr.20 

 

                                                                                           APSTIPRINĀTI 

Ar Ādažu novada domes 

2012.gada 29.maija sēdes 

lēmumu (protokols Nr.7§11.1) 

 

 

Ar grozījumiem, kas veikti līdz 23.05.2017. 

 

Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 

pašvaldībām" 43.panta pirmās 

daļas 4.punktu  
 
I.  Vispārīgie jautājumi 

1.1. Saistošie noteikumi „Ādažu novada pašvaldības sabiedriskās kārtības saistošie 

noteikumi” (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Ādažu novada pašvaldība 

(turpmāk - pašvaldība) īsteno novada administratīvajā teritorijā pašvaldības autonomo 

funkciju - piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību. 

1.2. Noteikumos ir lietoti šādi termini: 

1.2.1. sabiedriska vieta - jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas 

vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu 

nodrošināšanai un kas par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai personai; 

1.2.2. žūpības un netiklības perēklis – vieta (dzīvojamās telpas, bēniņi, pagrabi un 

citas koplietošanas telpas), kur sistemātiski notiek alkoholisko dzērienu lietošana 

jebkurā diennakts laikā vai kur notiek rīcība, kas neatbilst morāles normām un 

traucē iedzīvotājiem; 

1.2.3. atpūtas vieta - aprīkota sabiedriska vieta, kas paredzēta atpūtai (tai skaitā bērnu 

rotaļu laukumi), noteiktu pakalpojumu sniegšanai vai transportlīdzekļu 

novietošanai; 

1.2.4. trokšņošana - ar personas balsi vai rīcību radīts troksnis, kā arī trokšņa 

pieļaušana, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās 

vietas; 

1.2.5. zaļā zona - novada teritorijā sabiedriskajās vietās esošie apstādījumi, zālāji; 

1.2.6. apstādījumi - ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi, 

joslas vai speciāli ierīkotas instalācijas; 

1.2.7. zālāji - ar zālaugiem aizņemta platība, tai skaitā īpaši ierīkots, ar zālaugiem 

apsēts zemes gabals. 

1.3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām novada 

administratīvajā teritorijā. 

1.4. Administratīvā atbildība par Noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja par 

šiem pārkāpumiem pēc to rakstura administratīvā atbildība vai kriminālatbildība nav 

paredzēta citos normatīvajos aktos. 

1.5. Par Noteikumu pārkāpšanu piemēro šādus sodus: 

1.5.1. brīdinājums; 

1.5.2. naudas sods. 
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II. Noteikumu pārkāpumi un administratīvā atbildība par to izdarīšanu 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 26.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.60) 

2.1. Žūpības un netiklības perēkļa turēšana - naudas sods: 

2.1.1. fiziskām personām - līdz 350 euro; 

2.1.2. juridiskām personām - līdz 1070 euro. 

2.2. Sabiedrisko vietu piegružošana un spļaušanu (tostarp ar sadzīves atkritumiem - 

izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu un citu sēklu čaulām, papīriem, košļājamām 

gumijām, pudelēm un skārda bundžām, plastmasas un stikla izstrādājumiem u.tml.) - 

brīdinājums vai naudas sods līdz 140,00 euro; 

2.3. Ēku, žogu un citu būvju, iekārtu, izkārtņu, ziņojumu, reklāmu un citu 

informācijas nesēju sasmērēšana ar uzrakstiem, zīmējumiem u.c. veidos, to 

bojāšana, pārvietošana vai noplēšana - brīdinājums vai naudas sods līdz 350 euro. 

2.4. Sabiedriskās vietās izvietoto infrastruktūras objektu, apgaismojuma aprīkojuma, 

iekārtu un tīklu bojāšana, atkritumu konteineru un urnu bojāšana vai 

nesankcionēta pārvietošana - naudas sods: 

2.4.1. fiziskām personām - līdz 350 euro; 

2.4.2. juridiskām personām - līdz 1070 euro. 

2.5. Apstādījumu un atpūtas vietu postīšana - naudas sods līdz 350 euro. 

2.6. Kanalizācijas un ūdensvada tīklu, hidroslēgumu skapju un kanalizācijas aku 

nesaskaņota atvēršana vai bojāšana - naudas sods: 

2.6.1. fiziskām personām - līdz 350 euro; 

2.6.2. juridiskām personām - līdz 1070 euro. 

2.7. Trokšņošana, ja tas traucē apkārtējo personu mieru vai sabiedrisko kārtību, bet nav 

saistīta ar satiksmi vai publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti ar pašvaldības 

amatpersonām, un troksnim nav pastāvīga trokšņa pazīmju un rakstura, ja pārkāpums ir 

izdarīts laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00: 

2.7.1. fiziskām personām - naudas sods līdz 210,00 euro;  

2.7.2. juridiskām personām - naudas sods no 30,00 euro līdz 350 euro. 

2.8. Pirotehnisko izstrādājumu izmantošana laikā no 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav 

saskaņots ar pašvaldību, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās - vainīgo personu 

sauc pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā. 

2.9. Mehāniskā transporta līdzekļa novietošana zaļajā zonā vai ārpus ceļa robežām vai 

pie publiskām ūdenstilpnēm (upes, ezeri) tuvāk par 10 m, izņemot speciāli ierīkotas 

piebrauktuves un stāvvietas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140,00 

euro.   

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 17.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.63) 

2.10. Izbraukšana ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs bez saskaņošanas 

ar pašvaldību, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot 

ūdenstilpi - brīdinājums vai naudas sods līdz 350 euro. 

2.11. Mehānisko transportlīdzekļu remonts, apkope (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu 

maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāšana sabiedriskās vietās: 

2.11.1. fiziskām personām - naudas sods līdz 350 euro;  

2.11.2. juridiskām personām - naudas sods līdz 700,00 euro. 

2.12. Transportlīdzekļa novietošana un turēšana publiskā vietā, ja LR Ministru kabineta 

noteiktajā kārtībā tas atzīts par ilgstoši atstātu uz ceļa vai atmestu nolietotu 
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transportlīdzekli, un nav pārkāpti ceļu satiksmes noteikumos paredzētie 

transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumi - naudas sods: 

2.12.1. fiziskām personām - līdz 350 euro;  

2.12.2. juridiskām personām – līdz 700,00 euro. 

2.13. Mazgāšanās, priekšmetu, dzīvnieku un veļas mazgāšana sabiedriskās vietās - 

brīdinājums vai naudas sodu līdz 140,00 euro. 

2.14. Nepilngadīgo (līdz 15 gadu vecumam) klaiņošana laikā no plkst. 22:00 līdz 6:00 ielās 

vai citās sabiedriskās vietās, ja viņi nav pieaugušo pavadībā. Par noteikto prasību 

neievērošanu personai, kas pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro, vai piemēro audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļus. Ja pārkāpuma izdarīšanas brīdī persona nav sasniegusi 14 

gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu pie likumā paredzētās atbildības sauc personas 

vecākus vai viņu aizstājējus.  

2.15. Nepilngadīgo personu (līdz 15 gadiem) atrašanās publiskā pasākuma vai izklaides 

vietās bez vecāku vai citas pilngadīgas personas, kuras viņus aizstāj, pavadības no plkst. 

22:00 līdz plkst. 6:00 - pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai vietas 

īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140,00 euro.  

2.16. Uzmākšanās ar ubagošanu un/vai zīlēšanu sabiedriskā vietā – brīdinājums vai 

naudas sods līdz 70,00 euro. 

2.17. Sabiedriskās kārtības nenodrošināšana izklaides pasākumos - naudas sods izklaides 

vietu īpašniekiem vai organizatoriem: 

2.17.1. fiziskām personām - līdz 280,00 euro; 

2.17.2. juridiskām personām - līdz 1070 euro. 

2.18. Nakšņošana kāpņu telpās, bēniņos, pagrabos vai dzīvojamo ēku koplietošanas 

telpās - naudas sods līdz 210,00 euro. 

2.19. Sēdēšana uz sabiedriskās vietās izvietoto solu atzveltnēm, tirdzniecībai  

paredzētiem galdiem vai letēm, ka arī stāvēšana un/vai gulēšana uz tiem - 

brīdinājums vai naudas sods  līdz 140,00 euro. 

2.20. Peldēšanās vietās, kur tas aizliegts - brīdinājums vai naudas sods līdz 140,00 euro. 

2.21. Telšu uzstādīšana, pagaidu apmešanās vietu ierīkošana šim nolūkam neparedzētās 

sabiedriskās vai ar pašvaldību nesaskaņotās vietās - brīdinājums vai naudas sods līdz 

210,00 euro. 

2.22. Ugunskuru kurināšana ūdenstilpņu malās un zaļajā zonā, izņemot šim nolūkam 

izveidotās vietās – brīdinājums vai naudas sods līdz 140,00 euro. 

2.22.1 Riepu izspolēšana ar mehānisko transporta līdzekli vai mehāniskā transporta 

līdzekļa vadīšana sānslīdē (drifts) pa ceļu kompleksā ietilpstošām būvēm - naudas 

sods transporta līdzekļa vadītājam no 10 euro līdz 250 euro. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017) 

2.22.2 Braukšana uz aizmugurējā vai priekšējā riteņa ar motociklu vai mopēdu pa ceļu 

kompleksā ietilpstošām būvēm – brīdinājums vai naudas sods vadītājam no 5 euro 

līdz 200 euro. 

(Ar grozījumiem, kas veikti ar 23.05.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2017) 

2.23. Par Noteikumu pārkāpumu, ja tas ir izdarīts atkārtoti gada laikā no dienas, kad 

pieņemts lēmums par soda uzlikšanu, uzliek naudas sodu, kas ir lielāks kā pirmajā 

reizē piemērotais sods, bet ne mazāks, kā 7 euro.   
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III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole 

3.1. Amatpersonas, kurām savas kompetences ietvaros ir tiesības sastādīt administratīvos 

protokolus un kontrolēt saistošo noteikumu izpildi: 

3.1.1. valsts policijas darbinieki likumā "Par policiju" noteiktajā kārtībā. 

3.1.2. Ādažu novada pašvaldības izpilddirektors; 

3.1.3. Ādažu pašvaldības policijas pilnvarotie darbinieki; 

3.1.4. ar domes lēmumu pilnvarotas pašvaldības amatpersonas; 

3.2. Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošajos noteikumos norādītajiem pārkāpumiem 

izskata domes Administratīvā komisija, ja likumā nav noteikta cita kārtība. 

IV. Noslēguma jautājumi 

4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas Ādažu novada 

pašvaldības laikrakstā „Ādažu Vēstis". 

4.2. Ar šo noteikumus spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 08.06.1999. saistošie 

noteikumi Nr.2 „Par sabiedrisko kārtību Ādažu novadā”.       

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks P. Balzāns 


