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RUCAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012. GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 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 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Šo saistošo noteikumu uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko kārtību Rucavas novadā, 

veidot veselīgu, drošu un estētisku dzīves vidi, aizsargāt dabas un kultūras pieminekļus, 

novērst tiesību pārkāpumus, kā arī veicināt iedzīvotāju apzinīgu attieksmi pret saviem 

pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā. 

1.2. Par Rucavas novada domes (turpmāk - Dome) izdoto saistošo noteikumu neievērošanu 

personas saucamas pie administratīvās atbildības, pamatojoties uz šiem noteikumiem. 

1.3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta administratīvā 

atbildība, izdarīts Rucavas novada administratīvajā teritorijā. 

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 divsimt piecdesmit (250) latiem, bet 

juridiskajām personām - līdz vienam tūkstotim (1000) latu. Administratīvais sods par 

saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

paredzētajā procesuālajā kārtībā, ievērojot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 

noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus. 

1.5. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, par Domes izdoto saistošo noteikumu 

pārkāpumiem ir tiesīgi: 

1.5.1. Rucavas novada pašvaldības policija;  
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1.5.2. Rucavas novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieks un deputāti;  

1.5.3. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītājs; 

1.5.4. Novada administratīvās komisijas locekļi; 

1.5.5. Valsts policijas darbinieki, saskaņā ar likumu „Par policiju”; 

1.5.6. Ar Rucavas novada domes lēmumu pilnvarotas personas. 

1.6. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama normatīvajos aktos noteiktajā 

procesuālajā kārtībā. 

1.7. Administratīvā pārkāpuma lietā lēmumu pieņem Rucavas novada Administratīvā 

komisija. 

1.8. Rucavas novada Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt (apstrīdēt) 

Administratīvajā rajona tiesā. 

1.9. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo personu, kura izdarījusi administratīvo 

pārkāpumu, no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu uzlikts administratīvais 

sods. 

1.10. Par Domes saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta 

Rucavas novada pašvaldības budžetā. 

SEVIŠĶIE NOTEIKUMI 

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 piecdesmit (50) līdz divsimt piecdesmit (250) latiem, bet 

juridiskajām personām - no viena simta (100) līdz vienam tūkstotim (1000) latu. 

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 piecdesmit (50) latiem. 

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

elementiem uzliek naudas sodu no divdesmit (20) līdz simt (100) latiem. 

2.4. Par nenoslēgtām inženierkomunikāciju kontrolakām un lietus ūdens uztvērējakām 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu juridiskajām personām līdz tūkstoš (1000) 

latiem. 

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 simt (100) latiem, bet juridiskajām personām - izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz piecsimt (500) latiem. 

 

 

3. APSTĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA UN UZTURĒŠANA 

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

fiziskajām personām līdz piecdesmit (50) latiem, bet juridiskajām personām - izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt (100) latiem. 

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

apstādījumos izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz 

piecdesmit (50) latiem, bet juridiskajām personām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu līdz simt (100) latiem. 

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

elektroapgaismojuma ierīču bojāšana) uzliek naudas sodu – no desmit (10) līdz divsimt 

piecdesmit (250) latiem. 

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

periodā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit (50) latiem. 

 

 



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 divsimt piecdesmit (250) latiem, bet juridiskajām personām - līdz 

pieci simti (500) latu (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 piecdesmit (50) latiem, bet juridiskajām personām - līdz divsimt piecdesmit 

(250) latiem. 

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 trīsdesmit (30) latiem. 

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

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecdesmit (50) latiem. 

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 pieciem (5) līdz divsimt (200) latiem. 

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 (100) latiem. 

5.5. Par mehānisko transportlīdzekļu novietošanu apstādījumos izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divdesmit (20) latiem, bet juridiskajām 

personām līdz piecdesmit (50) latiem. 

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 

(100) latiem. 

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 piecdesmit (50) latiem.  

 

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 piecdesmit 

(50)latiem. 

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

personām līdz simt (100) latiem, bet juridiskajām personām - līdz divsimt piecdesmit (250) 

latiem. 

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

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

piecdesmit (50) latiem. 

 

 

Rucavas novada domes priekšsēdētāja                              Līga Stendze  



 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

RUCAVAS NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr.90000059230 

“Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV - 3477, 

 tālrunis 63467054, fakss 63461186, e-pasts: dome@rucava.lv, www.rucava.lv 

 

Paskaidrojuma raksts 

Saistošajiem noteikumiem 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" 43. panta pirmās daļas 5. punktu, kas noteic, ka 

dome tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot 

administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav 

paredzēts likumos.  

2.Īss Saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts  

Saistošie noteikumi paredz administratīvo atbildību par 

administratīviem pārkāpumiem, kas izdarīti Rucavas novada 

administratīvajā teritorijā un pārkāpuma fiksēšanas brīdī ir 

piemērotas Rucavas novada administratīvās atbildības 

noteikumu tiesību normas.  

3.Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz pašvaldības 

budžetu  

Nav iespējams veikt noteikumu finansiālo ietekmi uz 

pašvaldības budžetu, jo nav iespējams iepriekš prognozēt 

personu skaitu, kuri tiks administratīvi sodīti.  

Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks 

veidotas. 

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 Administratīvās 

komisijas locekļi, Rucavas novada pašvaldības policija, 

Rucavas novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki un 

deputāti, Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadītājs, 

Valsts policijas darbinieki. 

6.Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem Saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likumu "Par 

pašvaldībām" 21.panta 16.punktu , 43.panta  pirmās daļas 4., 

5.,6.,9, 10.punktiem   

7.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar 

Saistošo noteikumu projektu  

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

www.rucava.lv, pieejams Rucavas novada domē un Dunikas 

pagasta pārvaldē. 
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