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APSTIPRINĀTI 
ar Lubānas novada domes 26.05.2011. lēmumu 

protokols Nr.6, 9.§ 
Grozījumi ar domes 31.10.2013. lēmumu, protokols Nr.15, 9.§; 

Precizēti ar domes 14.12.2013.lēmumu, protokols Nr.17, 1.3§ 
   

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
2011.gada 26.maijā                                                                                               Nr. 10 

Lubānā 
 

„PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU LUBĀNAS NOVADĀ” 
 

Izdoti saskaĦā ar Latvijas Administratīvo  

pārkāpumu kodeksa 5.pantu, 

 LR likuma "Par pašvaldībām" 21.panta 

 1.daĜas 16.punktu,  

43.panta 1.daĜas 4.punktu 
 

I. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI 
 

1.1. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas - daudzdzīvokĜu namu kāpĦu telpas, 
pagrabi, bēniĦi un citas palīgtelpas; 

1.2. Ielu tirdzniecības vieta – tirdzniecības teritorija, kur tirdzniecību veic  
tirdzniecības dalībnieks; 

1.3. Lauksaimniecības dzīvnieks — dzīvnieks, kuru audzē un tur dzīvnieku 
izcelsmes produktu iegūšanai vai citos lauksaimnieciskos nolūkos, tai skaitā 
ierobežotā platībā turēts savvaĜas sugas dzīvnieks; 

1.4. Mazās arhitektoniskās formas - teritoriju labiekārtojuma elementi, tādi kā žogi, 
norobežojumi, soliĦi, atkritumu urnas, stacionāras vides reklāmas vai pieminekĜi; 

1.5. Mehāniskais transportlīdzeklis — pašgājējs transportlīdzeklis, traktortehnika, 
kas pārvietojas pa ceĜu ar savu enerăiju, izĦemot mopēdus un sliežu transport-
līdzekĜus, kā arī trolejbuss; 

1.6. Nepiedienīga uzvedība – darbības, kas neatbilst sabiedrībā vispārpieĦemtām 
morāles un ētikas normām (piedauzīgu izturēšanās, skaĜa bĜaustīšanās, svilpšana, 
spĜaušana, dabisko vajadzību kārtošanu tam neparedzētajās vietās, u.c.); 

1.7. Nepilngadīga persona – persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu; 

1.8. Sabiedriska vieta - ikviena publiski pieejama teritorija, telpa (ceĜi- jebkura 
satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daĜas, ietves un nomales 
sadalošās joslas, saliĦas; tuneĜi; laukumi; dzelzceĜu stacija- tās zāles un gaiteĦi; 
autoosta, tās zāles un gaiteĦi; kā arī parki; skvēri, namu pagalmi, citas speciāli 
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iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas; kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas 
valsts vai pašvaldības zemes un ēkas; 

1.9. Sīkie sadzīves atkritumi- izsmēėi, sērkociĦi, saulespuėu sēklas, papīri u.tml.  

 
II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 
2.1.Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā”, turpmāk tekstā 

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

  

2.2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām Lubānas novada 
administratīvajā teritorijā. 

 

2.3. Noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Lubānas novada administratīvajā 
teritorijā un kāda ir atbildība noteikumu neievērošanas gadījumā. 

 

2.4. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās veicama Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā. 

 
 

2.5. Par Lubānas novada sabiedriskās kārtības Noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda 
nauda tiek ieskaitīta Lubānas novada pašvaldības budžetā. 

 
III. SEVIŠĖIE NOTEIKUMI 

 
3.1. Sabiedrisko objektu, labiekārtojuma objektu, mazo arhitektonisko formu  

bojāšana 

Par sabiedrisko objektu, labiekārtojuma objektu, mazo arhitektonisko formu 
bojāšanu 

- uzliek naudas sodu līdz trīs simti piecdesmit euro. 

3.2.   Par kultūras, izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu, reklāmas  

izvietošanu, ielu tirdzniecību, nesaskaĦojot ar  pašvaldību 

3.2.1. Par kultūras, izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu, nesaskaĦojot ar  
pašvaldību 

- atbildība par normas neievērošanu iestājas saskaĦā ar Administratīvo pārkāpumu 

kodeksu; 
3.2.2. Par reklāmas izvietošanu, nesaskaĦojot ar pašvaldību 

- uzliek naudas sodu fiziskai personai no septiĦiem līdz četrpadsmit euro, 

juridiskai personai no desmit līdz divdesmit latiem; 

3.2.3. Par ielu tirdzniecības nesaskaĦošanu ar pašvaldību 
- atbildība par normas neievērošanu iestājas saskaĦā ar Administratīvo pārkāpumu 

kodeksu. 

3.3. Par ielu tirdzniecības vietas nesakopšanu  

Par ielu tirdzniecības vietas teritorijas nesakopšanu 3 stundu laikā pēc 
tirdzniecības pabeigšanas  

-  uzliek naudas sodu tirdzniecības organizatoram vai atbildīgajai personai līdz 

divdesmit astoĦiem euro. 

 3.4. Atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu 
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 Atrašanās sabiedriskā vietā, izĦemot Lubānas novada domes atĜautajos 
pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, 
ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena pudeli, iepakojumu vai glāzi 

 – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit astoĦiem euro. 

 

3.5. Nepilngadīgo personu līdz 16 gadu vecumam atrašanās sabiedriskās vietās 
bez vecāku, aizbildĦa, audžuăimenes vai viĦu pilnvarotas pilngadīgas 
personas uzraudzības no pulksten 2200 līdz 600 

Nepilngadīgo personu līdz 16 gadu vecumam atrašanās sabiedriskās vietās bez 
vecāku, aizbildĦa, audžuăimenes vai viĦu pilnvarotas pilngadīgas personas 
uzraudzības no pulksten 2200 līdz 600 

 – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit astoĦiem euro 

nepilngadīgās personas vecākiem vai viĦu aizstājošām personām. 

3.6. Sabiedrisko vietu piegružošana 

3.6.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokĜu ēku koplietošanas 
telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēėiem, sērkociĦiem, 
saulespuėu sēklām, iepakojuma papīriem u.tml.) 

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit astoĦiem euro; 

3.6.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošana ar sadzīves atkritumiem 

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 

septiĦdesmit euro, juridiskām personām līdz četri simti divdesmit septiĦiem 

euro. 

 

3.7. Par stāvēšanu uz publiskai lietošanai paredzētiem atpūtas soliĦiem vai 
sēdēšanu uz to atzveltnēm 

Par stāvēšanu uz publiskai lietošanai paredzētiem atpūtas soliĦiem vai sēdēšanu 
uz to atzveltnēm 

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiĦdesmit euro. 

3.8.   Apstādījumu, zāliena bojāšana 

3.8.1. Par apstādījumu, zāliena bojāšanu, ziedu plūkšanu apstādījumos 

 - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit sešiem euro; 

3.8.2. Par šo noteikumu 3.8.1. apakšpunktā noteiktajām darbībām, ja tās izdarītas 
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas 

 - uzliek naudas sodu septiĦdesmit euro apmērā. 

3.9.  Nepiedienīga uzvedība sabiedriskās vietās 

Par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskās vietās, ja šādas darbības neatbilst 
sabiedrībā vispārpieĦemtām morāles un ētikas normām 

-  izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiĦdesmit euro. 

 
3.10. SpĜaušana, atkritumu izmešana, dabisko vajadzību nokārtošana tam      
         neparedzētās vietās 

 Par spĜaušanu, atkritumu izmešanu, dabisko vajadzību nokārtošanu tam 
neparedzētās vietās:  
- uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit sešiem euro. 
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3.11.  Plastmasas, gumijas izstrādājumus un cita veida ėīmisko izstrādājumu, 
kā arī sadzīves atkritumu dedzināšana 

Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un cita veida ėīmisko izstrādājumu, kā 
arī sadzīves atkritumu dedzināšanu 
- uzliek naudas sodu līdz septiĦdesmit euro. 

 

3.12. Par bojātu mehānisko transporta līdzekĜu (tai skaitā to vraku), 

lielgabarītu priekšmetu turēšana sabiedriskās vietās 
Par bojātu mehānisko transporta līdzekĜu (tai skaitā to vraku), lielgabarītu 

priekšmetu turēšana (ilgāk par vienu nedēĜu) pilsētas ielās, stāvlaukumos, parkos, 
svēros, pie dzīvojamajām mājām un citās sabiedriskās vietās (izĦemot speciali 
paredzētas vietas, uzĦēmumu slēgtās teritorijas u.tml.). 
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu īpašniekam līdz septiĦdesmit euro. 

 
3.13.  Par nepilngadīgu personu atrašanos sabiedriskās vietās, kur tiek tirgoti 

alkoholiskie dzērieni un alus, laika posmā no plkst. 22.00 – 07.00, 
nepilngadīgām personām vecākām par sešpadsmit gadiem laika posmā no 
plkst. 23. – 07.00 

Par nepilngadīgu personu atrašanos sabiedriskās vietās, kur tiek tirgoti 
alkoholiskie dzērieni un alus, laika posmā no plkst. 22.00 – 07.00, nepilngadīgām 
personām vecākām par sešpadsmit gadiem laika posmā no plkst. 23.00 – 07.00, 
bez vecāku, aizbildĦa, audžuăimenes vai viĦu pilnvarotas pilngadīgas personas 
uzraudzības  
- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit sešiem euro nepilngadīgās 

personas vecākiem vai viĦu aizstājošām personām. 

 

 

3.14.  Par lauksaimniecības dzīvnieku peldināšanu, transportlīdzekĜu, veĜas, 

sadzīves un citu priekšmetu mazgāšanu publiskās ūdenstilpnēs vai to 

tuvumā 

Par lauksaimniecības dzīvnieku peldināšanu, transportlīdzekĜu, veĜas, sadzīves un 
citu priekšmetu mazgāšanu publiskās ūdenstilpnēs vai to tuvumā (tuvāk par 15 
metriem) 

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divdesmit astoĦiem euro. 

3.15.  Par ēku, būvju, teritorijas uzturēšanu neatbilstoši Lubānas pilsētas 

teritorijas plānojuma saistošo teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumu prasībām 

Par ēku, būvju, teritorijas uzturēšanu neatbilstoši Lubānas pilsētas teritorijas 
plānojuma saistošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu prasībām 

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiĦdesmit euro ēku, būvju, 

teritorijas īpašniekam. 

3.16. Par izglītojamā neattaisnotu mācību stundu kavēšanu  
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Par izglītojamā neattaisnotu (iemesls nav uzskatāms par attaisnojošu) mācību 
stundu kavēšanu vispārizglītojošās mācību iestādēs, ja izglītojamais neattaisnoti 
ir kavējis vairāk nekā 30 mācību stundas semestrī 
- izsaka brīdinājumu vai  uzliek naudas sodu nepilngadīgo izglītojamo vecākiem 

vai viĦu aizstājošām personām, pilngadīgiem izglītojamiem līdz divdesmit 

astoĦiem euro. 

 

3.17. Par mācību stundu traucēšanu 
 Par mācību stundu traucēšanu (replikas, mobilā telefona lietošana utml.) 

- izsaka brīdinājumu vai  uzliek naudas sodu nepilngadīgo izglītojamo vecākiem 

vai viĦu aizstājošām personām, pilngadīgiem izglītojamiem līdz trīsdesmit 

sešiem euro. 

 
3.18. Par tīšu izglītojamās iestādes telpu, inventāra bojāšanu 
          Par tīšu izglītojamās iestādes telpu, inventāra bojāšanu 

-  uzliek naudas sodu nepilngadīgo izglītojamo vecākiem vai viĦu aizstājošām 

personām, pilngadīgiem izglītojamiem līdz simts četrdesmit diviem euro. 
 

IV. SAISTOŠO NOTEIKUMU IZPILDES KONTROLE UN 
ADMINISTRATĪVO LIETU IZSKATĪŠANA  

 
4.1.  Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai 

sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu par Noteikumu pārkāpšanu: 
4.1.1. valsts policijas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus;  
4.1.2. pašvaldības pilnvarotas personas. 

4.2.  Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, izĦemot 
gadījumus, kad administratīvais sods tiek uzlikts pārkāpuma izdarīšanas vietā, 
izskata un lēmumus tajās pieĦem Lubānas novada pašvaldības Administratīvā 
komisija. 
 

V. ADMINISTRATĪVĀ SODA PIEMĒROŠANA 
 

5. Par Noteikumu pārkāpumu izdarīšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo 
pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus: 

5.1. brīdinājums; 
5.2. fiziskām personām naudas sods līdz EUR 213 (divi simti trīspadsmit 
euro); 
5.3. juridiskām personām naudas sods līdz EUR 427 (četri simti divdesmit 
saptiĦi euro); 
5.4. minimālais naudas sods, ko uzliek par Noteikumu pārkāpumiem, ir 
EUR 1,4 (viens euro četrdesmit centi).  

 
VI. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

 
6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas vietējā 
laikrakstā. 
 

 
Lubānas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.10 
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„Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā” 
 

P A S K A I D R O J U M A   R A K S T S  
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaĜas 

Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 
nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Lubānas novadā”, 
tiek ieviesti, lai sekmīgāk nodrošinātu sabiedrisko kārtību un 
sanitāro tīrību Lubānas novada administratīvajā teritorijā. 
Noteikumi nosaka normas, kas papildina Latvijas 
administratīvo pārkāpumu kodeksā ietvertās normas, līdz ar to 
tiek ieviests optimālāks sabiedriskās kārtības normatīvais 
regulējums Lubānas novada administratīvajā teritorijā. 

 
 

2. Īss saistošo 
noteikumu satura 
izklāsts 

 

 

Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu, LR likuma "Par 
pašvaldībām" 21.panta 1.daĜas 16.punktu, 43.panta 1.daĜas 

4.punktu. 
Saistošie noteikumi paredz administratīvo atbildību par 
administratīvajiem pārkāpumiem, kas izdarīti Lubānas 
novada administratīvajā teritorijā un kuriem ir sekojošs 
sastāvs: 
 

1. Sabiedrisko objektu, labiekārtojuma objektu, mazo 
arhitektonisko formu bojāšana; 

2. Kultūras, izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana, 
reklāmas izvietošana, ielu tirdzniecība, nesaskaĦojot 
ar  pašvaldību; 

3. Ielu tirdzniecības vietas nesakopšana; 
4. Atrašanās sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholiskā 

dzēriena iepakojumu; 
5. Nepilngadīgo personu līdz 16 gadu vecumam 

atrašanās sabiedriskās vietās bez vecāku vai viĦu 
aizstājušo personu, pilngadīgu māsu vai brāĜu, 
vecvecāku pavadības no pulksten 2200 līdz 600;  
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 6. Stāvēšana uz publiskai lietošanai paredzētiem atpūtas 
soliĦiem vai sēdēšana un to atzveltnēm; 

7. Apstādījumu, zāliena bojāšana; 
8. Nepiedienīga uzvedība sabiedriskās vietās; 
9. Plastmasas, gumijas izstrādājumu un cita veida ėīmisko 

izstrādājumu, kā arī sadzīves atkritumu dedzināšana; 
10. Bojātu mehānisko transporta līdzekĜu (tai skaitā to 

vraku), lielgabarītu priekšmetu turēšana sabiedriskās 
vietās; 

11. Nepilngadīgu personu atrašanā sabiedriskās vietās, kur 
tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni un alus; 

12. Lauksaimniecības dzīvnieku peldināšana,  
transportlīdzekĜu, veĜas, sadzīves un citu priekšmetu 
mazgāšana publiskās ūdenstilpnēs vai to tuvumā. 

 

3. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu  ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Par Lubānas novada sabiedriskās kārtības noteikumu 
pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Lubānas novada 
pašvaldības budžetā.  

4. Informācija par 
plānoto saistošo 
noteikumu ietekmi uz 
uzĦēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi neietekmē adresātiem saistošās 
administratīvās procedūras. Administratīvā pārkāpuma lietas 
par noteikumu pārkāpumiem, izĦemot gadījumus, kad 
administratīvais sods tiek uzlikts pārkāpuma izdarīšanas vietā, 
izskata un lēmumus tajās pieĦem Lubānas novada pašvaldības 
Administratīvā komisija. 
 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietots Lubānas 
novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv , kā arī ir 
pieejams Lubānas novada pašvaldības domes ēkā. 

 
 
Lubānas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs    Tālis Salenieks 
 


