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Par īpašumu sakopšanu un vides saudzēšanu 

Pavasaris ir gadalaiks kad dabā viss mostas, sāk sazaļot zāle un koki, taču kā darvas piliens 

medus mucā ir nekoptās teritorijas. Pašvaldības policija savas kompetences ietvaros kontrolē 

saistošo noteikumu izpildi un pavasara periodā īpašu uzmanību pievērš teritorijas sakoptībai 

un būvju uzturēšanai. Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Nīcas novadā” nosaka, ka 

īpašniekam jeb tiesiskajam valdītājam savs īpašums regulāri jāsakopj, nedrīkst pieļaut sadzīves 

atkritumu uzkrāšanu īpašumu teritorijā, regulāri jāveic darbības, kas uztur teritoriju sakoptā 

stāvoklī, dabiski ieaugušos zālājos, piemēram, pļavās. Ciemu teritorijā zāle jānopļauj un 

jāsavāc ne retāk kā divas reizes gadā un ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam un 1. oktobrim, savukārt 

pārējā teritorijā zāle jāpļauj un jāsavāc vismaz reizi gadā, ne vēlāk kā līdz 1. oktobrim. 

Priekšdārzos, tāpat kā piegulošajās teritorijās vidējais zāles garums nedrīkst pārsniegt 20 

centimetrus, nedrīkst pieļaut kūlas veidošanos īpašuma teritorijā. Zemes apsaimniekošanas 

pasākumu nepildīšana un zāles nepļaušana, lai novērstu kūlas veidošanos, rada bīstamus 

apstākļus ugunsdrošībai un īpašumiem - kā saviem, tā arī blakus esošajiem.  

Pašvaldības policija pagājušajā gadā  uzsāka administratīvā pārkāpuma lietvedību par  

18 nesakoptiem novada īpašumiem, kuros bija izveidojusies kūla, kā arī par nesakoptām, 

pamestām un vidi degradējošām būvēm vai celtnēm, vairākiem īpašniekiem izteikts 

brīdinājums un īpašumi ir sakopti.  Darbs pie pārkāpumu fiksācijas turpinās. Zemes 

īpašniekiem Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktajā kārtībā tiek izsūtīti 

uzaicinājumi ierasties Pašvaldības policijā paskaidrojuma sniegšanai un administratīvā 

protokola noformēšanai. Par šo pārkāpumu administratīvā komisija fiziskām personām var 

piemērot naudas sodu no 140 līdz 700 eiro apmērā, bet juridiskām personām no 700 līdz 2900 

eiro apmērā. Par kūlas dedzināšanu LAPK paredz bargus sodus - fiziskām personām no 280 

eiro līdz 700 eiro. Par nekustamo īpašumu tīšu aizlaišanu un nesakopšanu (vidi degradējošu) 

piemēro sodu fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām līdz 1400 eiro.   

Pavasarī, kamēr nav sazaļojusi zāle un koku lapas, nepatīkams skats atklājas daudzos 

īpašumos, kur uzkrājušies atkritumi. Par atkritumu izvešanu no nekustāmā īpašuma atbildīgs 

ir tā īpašnieks. Par nenoslēgtu sadzīves atkritumu savākšanas līgumu var tikt piemērots naudas 

sods: fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro apmērā, bet juridiskajām personām — no 430 

līdz 1400 eiro apmērā.  

Iestājoties siltajam laikam, aktīv, ir kļuvuši velosipēdu, mopēdu, kvadraciklu un citu 

motorizētu spēkratu vadītāji. Atgādinām visiem motorizēto transporta līdzekļu īpašniekiem un 

vadītājiem, ka viņiem ir saistošas visas ceļu satiksmes zīmes. Iepriekš minētajiem 

mehanizētajiem transporta līdzekļiem ir aizliegts braukt pa Bernātu dabas parku un Papes 

dabas parku, kā arī Baltijas jūras krasta kāpu zonā. Sods par šo pārkāpumu ir no 30 līdz 140 

eiro.         

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par nebūšanām. Par sakoptu vidu un 

sabiedrisko kārtību rūpēsimies kopā! 


