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Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

14.panta trešo daļu un 43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Alojas novadā” (turpmāk – 

Noteikumi) nosaka prasības, lai Alojas novada administratīvajā teritorijā 

nodrošinātu sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības 

uzturēšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu 

sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas telpās. 

2. Noteikumos lietoti šādi termini: 

2.1. Noteikumu pārkāpums – par noteikumu pārkāpumu atzīstama 

prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība 

vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību vai sanitāro tīrību novadā 

un par kuru noteikumos ir paredzēta administratīvā atbildība; 



 

 

 

 

 

2.2. Zaļā zona – Alojas novada teritorijā esošie apstādījumi, parki, meži un 

zālieni; 

2.3. Izklaides vietas – kafejnīcas, bāri, naktsklubi, diskotēkas, deju zāles u.c.; 

3. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās 

administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav 

paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktā administratīvā 

atbildība. 

4. Sodu par šo Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, kurās paredzēta atbildība 

par izdarīto šo Noteikumu pārkāpumu. 

5. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus savas 

kompetences ietvaros ir tiesīgi: 

5.1. Alojas novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, deputāti, 

izpilddirektors un pilsētu un pagastu pārvaldes vadītāji; 

5.2. Alojas novada pašvaldības policija; 

6. Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu par 

Noteikumu pārkāpumiem ir tiesīgi: 

6.1.  Alojas novada pašvaldības administratīvā komisija; 

6.2.  Alojas novada domes priekšsēdētājs, viņa vietnieki, deputāti un 

izpilddirektors;  

6.3. Alojas novada pašvaldības policijas amatpersonas; 

7. Lietvedība šo noteikumu pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā.  
 

 

III. Aizliegumi un ierobežojumi Alojas novada administratīvajā teritorijā 

 
 

8. Ubagošana, zīlēšana publiskā vietā 

Par ubagošanu un zīlēšanu publiskā vietā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu no 5 EUR līdz 25 EUR. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 25 EUR līdz 40 EUR. 

9. Nakšņošana publiskā vietā 

Par nakšņošanu daudzdzīvokļu māju koplietojuma telpās, uz atpūtas soliņiem 

un citās tam nepiemērotās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 

5 EUR līdz 20 EUR. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 20 EUR līdz 50 EUR. 

10.Peldēšana, makšķerēšana un mazgāšanās publiskā ūdenstilpē, kur tas 

aizliegts 

Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas 

mazgāšanu ūdenstilpēs, kur tas aizliegts, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu līdz 15 EUR. 



 

 

 

 

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 15 EUR līdz 70 EUR. 

11. Sēdēšana un stāvēšana uz soliņu atzveltnēm, staigāšana pa tam 

nepiemērotām virsmām 

Par sēdēšanu un stāvēšanu uz dekoratīvajiem ielu nožogojumiem, sēdēšanu uz 

atpūtas soliņu atzveltnēm, palodzēm un tirgotavu galdiem, staigāšanu pa tiem, 

stāvēšanu vai gulēšanu uz minētajām un citām tam nepiemērotām virsmām 

publiskā vietā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 EUR līdz EUR 

30. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 30 EUR līdz 70 EUR. 

12. Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu 

izmantošanu publiskās vietās 

Par uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu 

publiskās vietās laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00, bez pašvaldības atļaujas 

personas tiek sodītas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 

181.panta trešo daļu. 

 

13. Apstādījumu bojāšana 

 

Par apstādījumu bojāšanu (ziedu plūkšanu, zaru laušanu, stādu izraušanu 

u.tml.) izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 EUR līdz 30 EUR. 

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 30 EUR līdz 60 EUR. 

 

Par automašīnas novietošanu stāvēšanai zālienā, - uzliek naudas sodu no 30 

EUR līdz 70 EUR. 

 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 70 EUR līdz 120 EUR. 

 
 

14. Ugunskura kurināšana publiskā vietā 

Par ugunskura vai grila kurināšanu publiskā vietā ārpus tam īpaši ierīkotām 

vietām, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 EUR līdz 30 EUR. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 30 EUR līdz 60 EUR. 

 

15. Norāžu patvaļīga pārgrozīšana un atkritumu konteineru patvaļīga 

pārvietošana 



 

 

 

 

 

Par norāžu un informācijas zīmju (stendu), kuras nav ceļa zīmes, patvaļīgu 

pārgrozīšanu un atkritumu konteineru (urnu) patvaļīgu pārvietošanu, uzliek 

naudas sodu no 20 EUR līdz 50 EUR. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 50 EUR līdz 100 EUR. 

16. Grila lietošana uz balkona 

Par grila lietošanu uz daudzdzīvokļu mājas balkona (lodžijas), ja dūmi traucē 

apkārtējos iedzīvotājus un ir saņemtas pamatotas sūdzības, izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu no 5 EUR līdz 20 EUR. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 20 EUR līdz 50 EUR. 

17. Tirdzniecības vietas nesakopšana 

Par tirdzniecības vietas un tai piegulošas teritorijas nesakopšanu 12 stundu 

laikā pēc tirdzniecības pabeigšanas, tirdzniecības organizatoram vai 

atbildīgajai personai uzliek naudas sodu no 10 EUR līdz 40 EUR. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 40 EUR līdz 80 EUR. 

18. Ūdenstilpes piesārņošana ar atkritumiem: 

Par atkritumu mešanu vai izliešanu ūdenstilpē, izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu no 5 EUR līdz 30 EUR. 

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas uzliek naudas sodu no 30 EUR līdz 80 EUR.  

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

19. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt rajona 

tiesās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā. 

 

20.  Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 

Alojas novada domes informatīvajā izdevumā „Alojas Novada Vēstis”. 

 

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010.gada 16.jūnija  Alojas 

novada domes saistošie noteikumi Nr.13  „Par sabiedrisko kārtību Alojas 

novadā”. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      Valdis Bārda  

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 


