
AKTUĀLĀ REDAKCIJA UZ 2014.g.1.janvāri 
APSTIPRINĀTI 

Ar Nīcas  novada domes2010.g.9.septembra 
 sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 14, punkts Nr.4) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 11 

 
Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā 

 
Izdoti saskaņā ar likuma 

„Par pašvaldībām” 
43. panta1. daļas 4. punktu, 

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 
5. pantu 

1. 
 Noteikumu mērķis un uzdevumi 

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

Noteikumi, tiek ieviesti, lai Nīcas novada administratīvajā teritorijā nodrošinātu 
sabiedrisko kārtību un uzturētu sanitāro tīrību. 

 
1.2. Noteikumi paredz, kādā kārtība jāievēro Nīcas novada teritorijā un kāda ir 

atbildība tās neievērošanas gadījumā. 
 

2. 
Vispārīgie noteikumi 

 
2.1. Noteikumu darbības apjoms 
 
2.1.1. Noteikumi ir saistoši visā Nīcas novada administratīvajā teritorijā, visām   

personām, kas dzīvo vai uzturas Nīcas novadā. 
 
2.1.2. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie Noteikumos 

paredzētās atbildības, ja par viņu darbību konkrētajā gadījumā nav paredzēta 
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā atbildība. 

 
2.2. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt 

administratīvo pārkāpumu protokolu par Noteikumu pārkāpšanu 
 
2.2.1. Pašvaldības pilnvarotas personas; 
 
2.2.2. Valsts policijas iecirkņa inspektori; 
 
 
2.2.3. Nīcas novada pašvaldības policists; 
 
2.3. Sods par Noteikumu pārkāpšanu 
 
2.3.1. Saskaņā ar LAPK 26. pantu, naudas sods, ko uzliek par šo Noteikumu 
           pārkāpšanu nedrīkst  pārsniegt 355.- euro fiziskai personai un 1420.- euro  
           juridiskai personai. 



         ( Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 
2.3.2. Brīdinājumu, kā administratīvā soda līdzekli izsaka rakstveidā. 
 
2.3.3. Minimālais sods, ko uzliek par Noteikumu pārkāpumiem ir 1.42  euro. 
         ( Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 
2.3.4. Administratīvais sods neatbrīvo šo Noteikumu pārkāpējus no turpmākās 

pārkāpumu novēršanas. 
 
2.4. Par Noteikumu pārkāpšanu iekasētās soda naudas izlietošana 
 
2.4.1. Iekasētās soda naudas tiek ieskaitītas Nīcas novada domes budžetā. 
 

3. 
Atbildība 

 
3.1.     Sabiedrisko vietu piegružošana 
 
3.1.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem 

(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.)- izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35.- euro ; 

 ( Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 
 

3.1.2.  Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar citiem atkritumiem -  uzliek          
naudas sodu līdz 43.- euro. 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 
3.2. Spļaušana sabiedriskā vietā 
 
3.2.1. Par spļaušanu uz ielas vai citās sabiedriskās vietās un savu vajadzību 

kārtošana ārpus speciāli iekārtotām vietām- izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu līdz 7.- euro. 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 
3.3. Par teritoriju nesakopšanu 
 
3.3.1. Ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu un citu dzīvojamām ēkām piederošo 

neapdzīvojamo telpu netīrīšana un sniega mešana uz ielas braucamās daļas 
– izsaka brīdinājumu vai naudas sods līdz 71.- euro, (naudas sodu iekasē 
no ēkas īpašnieka, zemes īpašnieka vai attiecīgā pārkāpuma izdarītāja); 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 
 

3.3.2. Mazdārziņa, individuālo dzīvojamo namu un ēku žogu bojāšana, mājas 
apkārtnes nesakopšana, zālāju nenopļaušana laikā tai pieguļošajā teritorijā 
un pašas teritorijas nesakārtošana pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas un 
pārkāpuma nenovēršanas 10 dienu laikā – naudas sods līdz 43.-euro, 
(naudas sodu iekasē no mazdārziņu, individuālo dzīvojamo māju un ēku 
īpašniekiem vai lietotājiem (nomniekiem); 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 
 



3.3.3. Organizāciju, iestāžu, skolu, bērnudārzu un citu teritoriju nesakopšanu (gružu 
nesavākšana, laikus nenopļauta teritorija) – naudas sods līdz 71.- euro; 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 
 

3.3.4. Kiosku un veikalu apkārtnes nesakopšana 10 metru attālumā no attiecīgā 
objekta – naudas sods līdz 43.-euro. 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 
3.3.5. Par nekustamo īpašumu tīšu aizlaišanu un nesakopšanu  - īpašniekam 

fiziskai personai naudas sods līdz 355.- euro, juridiskai personai naudas 
sods līdz 1420.-euro. 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 
 
 
3.4. Vides aizsardzība 
 
3.4.1. Par zālāju izbraukāšanu ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem – naudas 

sods līdz 43.- euro;  
 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 
3.4.2. Par koku, krūmu un citu apstādījumu bojāšanu – naudas sods līdz 43.-euro. 
 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 
3.5. Pārkāpumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju telpās un dzīvokļos 
 
3.5.1. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimniecisko celtņu, žogu bojāšana tajā skaitā 

ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem un nesaudzīga attieksme pret 
sanitārtehniskām un citām iekārtām – naudas sods  līdz 71.- euro. 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 

3.6. Mehānisko transporta līdzekļu mazgāšanas un izmantošanas noteikumu 
pārkāpšana 

3.6.1. Automobiļu un citu transporta līdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko apkopi 
daudzdzīvokļu namu teritorijās, zālājos un citās tam īpaši neparedzētās vietās 
– naudas sods līdz 43.- euro; 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

3.6.2. Par braukšanu ar motociklu vai citu transporta līdzekli bez standarta skaņas 
klusinātāja – naudas sods līdz 28.-euro. 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 

3.7. Par citiem pārkāpumiem  

3.7.1. Pieminekļu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana un iznīcināšana – 
naudas sods līdz 71.-euro; 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

3.7.2. Par ielu apgaismojuma un elektroiekārtu bojāšanu – naudas sods līdz 43.- 
euro; 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 



 

3.7.3. Par afišu, paziņojumu un citu uzskates līdzekļu vai aģitācijas materiālu 
piestiprināšanu tam neparedzētās vietās, kā arī to bojāšanu vai saplēšanu – 
naudas sods līdz 35.- euro; 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 

3.7.4. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – izsaka brīdinājumu vai naudas 
sods līdz 7.-euro. 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 

3.7.5. Par telts celšanu un nakšņošanu pludmalē un Baltijas jūras krasta kāpu 
aizsargjoslā bez saskaņošanas ar Nīcas novada domi – naudas sods līdz 
14.-euro. 

 Ar 2013.g.9. decembra Saistošiem noteikumiem nr.  26,  stājas  spēkā  ar 01.01.2014.) 

 

4. 

Noslēguma jautājums 

4.1. Noteikumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas Nīcas novada domē un 
publicēšanas izdevumā „Nīcas Vēstis”. 

 

PRIEKŠSĒDĒTĀJS                                                                 A. PETERMANIS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


