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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada saistošajos noteikumos Nr.11 

„Rucavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi”” 

 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas  

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 16.punktu 

 un 43.panta pirmās daļas 4., 5.,6.,9, 10.punktiem un 

„Eiro ieviešanas kārtības likums” 31.panta 3.punkts 

 

 

1. Izdarīt Rucavas novada pašvaldības 2012. gada saistošajos noteikumos Nr.11 

„Rucavas novada pašvaldības administratīvās atbildības noteikumi” šādus 

grozījumus: 

 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 1.4. apakšpunktu šādā redakcijā: 

„1.4. Par Domes izdoto saistošo noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam piemērojams 

brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kāds uzliekams par saistošo 

noteikumu pārkāpšanu, fiziskajām personām - līdz trīs simti piecdesmit euro (350.00), 

bet juridiskajām personām - līdz tūkstoš četri simt euro (1400.00). Administratīvais 

sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.” 
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1.2. Izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 

 

„2. ĒKU (BŪVJU) UN CEĻU UZTURĒŠANA KĀRTĪBĀ 

2.1. Par ēkas (būves) neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā neapdraudētu personu drošību, 

veselību un mantu, kā arī nebojātu novada ainavu, izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu fiziskajām personām no septiņdesmit viena euro 14 centiem (71.14) līdz 

līdz trīs simti piecdesmit euro (350.00), bet juridiskajām personām - no viena simta 

četrdesmit divi euro 29 centi (142.29) līdz līdz tūkstoš četri simt euro (1400.00)). 

2.2. Par ēkas (būves) patvarīgu apzīmēšanu ar dažādiem zīmējumiem un uzrakstiem, 

ja tie redzami no ielas vai blakus esošajiem īpašumiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz septiņdesmit vienam euro un 14 centiem (71.14). 

2.3. Par avārijas darbu vietas nenožogošanu darbu veikšanas zonā ar atstarojošiem 

elementiem uzliek naudas sodu no divdesmit astoņiem euro un 46 centiem (28.46) 

līdz simt četrdesmit diviem euro un 29 centiem (142.29). 

2.4. Par nenoslēgtām inženierkomunikāciju kontrolakām un lietus ūdens uztvērējakām 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz līdz tūkstoš 

četri simt euro (1400.00). 

2.5. Par būvmateriālu vai grunts ilgstošu novietošanu zaļo stādījumu, meža, parka 

zonās bez pašvaldības atļaujas uzliek naudas sodu fiziskajām personām izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz viens simts četrdesmit diviem euro un 29 

centiem (142.29), bet juridiskajām personām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu līdz septiņsimt vienpadsmit euro un 44 centiem (711.44).” 

 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 3.punktu šādā redakcijā: 

„3. APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA UN UZTURĒŠANA 

3.1. Par atkritumu mešanu uz apstādījumiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu fiziskajām personām līdz septiņdesmit vienam euro un 14 centiem (71.14), bet 

juridiskajām personām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt 

četrdesmit diviem euro un 29 centiem (142.29). 

3.3. Par koku, krūmu bojāšanu (izdarot tajos ieskrāpējumus, aizzāģējot u.tml.) vai 

laušanu apstādījumos izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām 

līdz septiņdesmit vienam euro un 14 centiem (71.14), bet juridiskajām personām - 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt četrdesmit diviem euro un 29 

centiem (142.29). 

3.4. Par skulptūru, solu, žogu un citu labiekārtojuma elementu bojāšanu (t.sk. 

elektroapgaismojuma ierīču bojāšana) uzliek naudas sodu – no četrpadsmit euro un 23 

centiem (14.23) līdz trīs simti piecdesmit euro (350.00). 

3.5. Par ugunskura kurināšanu, kā arī grilla lietošanu ugunsbīstamās vietās 

ugunsbīstamajā periodā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit 

vienam euro un 14 centiem (71.14).” 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

„4.ĪPAŠUMU UN TIEM PIEGULOŠO TERITORIJU UZKOPŠANA UN 

UZTURĒŠANA 

4.1. Par īpašuma, kas piegulošs publiskās lietošanas teritorijai (gājēju ietves, grāvji, 

caurtekas, zālāji), neuzturēšanu kārtībā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

fiziskajām personām līdz trīs simti piecdesmit euro (350.00), bet juridiskajām 



personām - līdz septiņi simti vienpadsmit euro un 44 centi (711.44) (izņemot 

vientuļos pensionārus, kā arī 1.vai 2.grupas invalīdus, kuri vienojas ar pašvaldību par 

palīdzību teritorijas uzturēšanai kārtībā). 

4.2. Par saslauku, atkritumu, sniega, netīro ūdeņu, ledus vai citu priekšmetu izgāšanu 

šim nolūkam neparedzētās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

fiziskajām personām līdz septiņdesmit vienam euro un 14 centiem (71.14), bet 

juridiskajām personām - līdz trīs simti piecdesmit pieciem euro un 72 santīmiem 

(355.72).” 

 

1.5. Izteikt saistošo noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

 

„5. SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

5.1. Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, 

sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm, stikliem u.tml., kā arī spļaušanu) 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz četrdesmit divi euro un sešdesmit 

deviņi centi (42.69). 

5.2. Par uzmākšanos ar ubagošanu vai nodarbošanos ar zīlēšanu sabiedriskā vietā 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit vienam euro un 14 

centiem (71.14) 

5.3. Par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu dzīvojamo māju koplietošanas 

telpās (koplietošanas telpu piegružošana ar sadzīves atkritumiem, nakšņošana, 

gulēšana, nepiedienīga uzvešanās, apzinātu koplietošanas telpu sienu, griestu, grīdu, 

kāpņu, logu, durvju bojāšana) uzliek naudas sodu no septiņiem euro un 11 centiem 

(7.11) līdz divsimt astoņdesmit četriem euro un 57 centiem (284.57).. 

5.4. Par pašvaldības izvietoto aizlieguma, ierobežojuma, norāžu un informācijas zīmju 

bojāšanu vai pārvietošanu, kā arī jaunu zīmju patvarīgu uzstādīšanu uzliek naudas 

sodu līdz simt četrdesmit diviem euro un 29 centiem (142.29). 

5.5. Par mehānisko transportlīdzekļu novietošanu apstādījumos izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit astoņiem euro un 46 

santīmiem (28.46), bet juridiskajām personām līdz septiņdesmit vienam euro un 14 

centiem (71.14)” 

 

 

1.6. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 

 

„6. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 

6.1. Par atkritumu urnu nenovietošanu pie ieejas veikalos, citās publiskajās ēkās 

(telpās) un sabiedriskā transporta pieturvietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu līdz simt četrdesmit diviem euro un 29 centiem (142.29).” 

 

 

1.7. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: 

 

„7. MĀJDZĪVNIEKU UZTURĒŠANA 

7.1. Ja suns sakož cilvēku vai citu dzīvnieku, pie kā ir vainojama suņa saimnieka 

nolaidība, suņa saimniekam uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit vienam euro un 14 

centiem (71.14).” 

 

 

 



1.8. Izteikt saistošo noteikumu 8.punktu šādā redakcijā: 

 

„8. PLUDMALES LIETOŠANAS UN APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI 

8.1. Par pludmales piegružošanu ar atkritumiem (t.sk. atkritumu ierakšanu smiltīs, 

atkritumu mešanu ūdenī) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit 

vienam euro un 14 centiem (71.14). 

8.2. Par krasta kāpu aizsargstādījumu izrakšanu vai bojāšanu uzliek naudas sodu 

fiziskajām personām līdz simt četrdesmit diviem euro un 29 centiem (142.29)., bet 

juridiskajām personām - līdz trīs simti piecdesmit pieciem euro un 72 santīmiem 

(355.72). 

8.3. Par naktsmītnes ierīkošanu, telts celšanu un ugunskura kurināšanu pludmalē, 

kāpu zonā (bez saskaņošanas pašvaldībā) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz septiņdesmit vienam euro un 14 centiem (71.14).” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri. 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                              Līga Stendze 
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Paskaidrojuma raksts  

RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 

SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.13 

“Grozījumi Rucavas novada pašvaldības 2012.gada 4.novembra saistošajos 

noteikumos Nr.11 „Rucavas novada pašvaldības administratīvās atbildības 

noteikumi”” 

 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                                           Līga Stendze 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība  

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz  likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta 16.punktu un 43.panta pirmās daļas 

4., 5.,6.,9, 10.punktiem un „Eiro ieviešanas kārtības likuma” 

31.panta 3.punktu 

2.Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Projekts paredz izmaiņas visos Saistošajos noteikumos 

noteiktajos maksas pakalpojumu tarifu apmēros, izsakot tos 

euro un noapaļojot uz augšu vai leju saskaņā ar Eiro 

ieviešanas kārtības likuma 6.pantu. 

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Grozījumi saistošajos noteikumos izmaiņas un papildus 

izmaksas pašvaldības budžetā neradīs. 

4.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Saistošie noteikumi nerada ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Noteikumu izpildi nodrošinās Rucavas novada domes 

priekšsēdētājs, viņa vietnieki, izpilddirektors un deputāti. 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likumu " Par 

pašvaldībām" 21. panta pirmās daļas 1 punktu un 24.pantu 
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