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LATVIJAS REPUBLIKA  

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA  

 

Reģ. Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

  

APSTIPRINĀTI  

           Skrundas novada domes 

          2011.gada 22. septembra sēdē 

         /protokola Nr. 13, 8.§/ 

  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6/2011  
    

“Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā”  

  

Izdoti saskaņā ar LR likuma ”Par pašvaldībām”   

21. panta pirmās daļas 16. punktu,  

43.panta pirmās daļas 4. punktu,   

Latvijas Administratīvo pārkāpumu  

kodeksa 5.pantu, 26.panta 3.daļu   

  

  

I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI   

  

1. Skrundas novada pašvaldības saistošie noteikumi „Par sabiedrisko kārtību Skrundas novadā” 

(turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Skrundas novadā, paredzot 

administratīvo atbildību par šīs kārtības un Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu 

neievērošanu.   

  

2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Skrundas novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, 

aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu 

lietošanu, veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu, kā arī 

nodrošināt pašvaldības saistošo noteikumu ievērošanu un pašvaldības autonomo funkciju un 

brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, veidot civilizētu kultūrvidi, nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu 

dzīves vidi, aizsargāt dabu, kultūras un vēstures pieminekļus.   

  

3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un 

citas personas izdarīt jaunus pārkāpumus.   
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4. Noteikumos lietotie termini:   

4.1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības  

izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko kārtību Skrundas novadā un par  

kuru paredzēta šajos noteikumos noteiktā administratīvā atbildība.   

4.2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz  

neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar  

nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.   

5. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas vai darbojas 

Skrundas novada administratīvajā teritorijā.   

  

II ADMINISTRATĪVAIS PĀRKĀPUMS UN ADMINISTRATĪVĀ SODA UZLIKŠANA   

  

6. Personas (fiziskās un juridiskās), kuras pārkāpj Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos 

paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai 

administratīvā atbildība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pie 

administratīvās atbildības par pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpšanu saucamas personas, 

kuras sasniegušas četrpadsmit gadu vecumu.   

  

7. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma 

novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.   

  

8. Par šo Noteikumu pārkāpšanu, fiziskai un juridiskai personai, kura izdarījusi administratīvo 

pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus:   

8.1. brīdinājums;   

8.2. fiziskām personām naudas sods līdz EUR 350 (trīs simti piecdesmit euro);   8.3. 

juridiskām personām naudas sods līdz EUR 1400 (viens tūkstotis četri simti euro).   

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas 

spēkā 01.01.2014.)  

  

9. Administratīvā pārkāpuma protokolus sastādīt ir pilnvarotas:   

9.1. Valsts policijas amatpersonas;   

9.2. Skrundas novada Pašvaldības policijas amatpersonas;   

9.3. citas pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.   

  

10. Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība:   

10.1. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pieņem:   

  10.1.1. Skrundas novada Domes Administratīvā komisija:   

  

11. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās un lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu 

apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:   

11.1. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās tiek veikta un administratīvais sods tiek  

uzlikts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā,  

ievērojot šajā kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.   

11.2. Lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt Latvijas  

Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.   
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III ADMINISTRATĪVĀ ATBILDĪBA   

  

12. Par Skrundas novada apbūves noteikumu pārkāpšanu:    

12.1. Par Skrundas novada apbūves noteikumu pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskām 

personām no EUR 14.23 līdz EUR 213.43, juridiskām personām no EUR 71.14 līdz 

EUR 711.4.   

12.2. Par Skrundas novada apbūves noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada 

laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 

EUR 71.14 līdz EUR 350, juridiskām personām no EUR 213.43 līdz EUR 1400.   

12.3. Par konstatēto apbūves noteikumu pārkāpumu nenovēršanu pašvaldības institūciju  

norādītajā termiņā uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 28.46 līdz EUR 213.43,  

juridiskām personām no EUR 142.29 līdz EUR 711.44.   

12.4. Par konstatēto apbūves noteikumu pārkāpumu nenovēršanu pašvaldības institūciju  

norādītajā termiņā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda  piemērošanas, 

uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350,  juridiskām personām 

no EUR 142.29 līdz EUR 1400.   

12.5. Par jauna objekta darbības uzsākšanu bez būvprojektā noteikto teritorijas 

labiekārtošanas darbu izpildes, izņemot gadījumu, kad objekts ir nodots ekspluatācijā un 

labiekārtošanas darbu veikšanai ir noteikts speciāls termiņš, uzliek naudas sodu fiziskām 

personām no EUR 71.14 līdz EUR 350, juridiskām personām no EUR 142.29 līdz 

EUR 1400.   

12.6. Par celtniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas apstādījumu 

nožogošanas un citu nepieciešamo aizsardzības pasākumu veikšanas uzliek naudas sodu 

fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 213.43, juridiskām personām no EUR 71.14 līdz 

EUR 355.72.   

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas spēkā 

01.01.2014.)  

  

13. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, dažāda veida ēku un būvju, žogu, spēļu atrakciju 

bojāšanu vai iznīcināšanu:   

13.1. Par dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu,  

pieturvietu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros,  

dekoratīvais apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar  

dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem)  uzliek naudas sodu līdz EUR 213.43.   

13.2. Par dzīvojamo ēku, sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu,  

pieturvietu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros,  

dekoratīvais apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar  

dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc  administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 28.46 līdz EUR 284.57.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas 

spēkā 01.01.2014.)   

  

14. Par labiekārtojuma, apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpšanu:    

14.1. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un citu arhitektūras formu (solu,  

gaismekļu, atkritumu urnu u.c.), apstādījumu, kā arī sabiedriskā īpašuma bojāšanu,  

iznīcināšanu vai patvaļīgu pārvietošanu uzliek naudas sodu līdz EUR 213.43.   

14.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un citu arhitektūras formu (solu,  

gaismekļu, atkritumu urnu u.c.), apstādījumu, kā arī sabiedriskā īpašuma bojāšanu,  
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iznīcināšanu vai patvaļīgu pārvietošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc  

administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 71.14 līdz EUR 350.   

14.3. Par zirgu un poniju izjādēm parkos, skvēros, apstādījumos, pa gājēju celiņiem,  

ietvēm, izņemot vietas un maršrutus, kas saskaņoti Skrundas novada pašvaldībā, izsaka  

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR  71.14.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas spēkā 

01.01.2014.)   

  

15. Par publiskajā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī novada teritorijā esošo īpaši 

aizsargājamo dabas un kultūras objektu aizsardzības un uzturēšanas pārkāpšanu:    

15.1. Par sniega, ledus un grunts izgāšanu ūdenskrātuvēs un zaļajā zonā izsaka  

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 284.57.   

15.2. Par sniega, ledus un grunts izgāšanu ūdenskrātuvēs un zaļajā zonā, ja tas izdarīts 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 

EUR 71.14 līdz EUR 350.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas spēkā 

01.01.2014.)  

  

16. Par namu, ēku un būvju, un to teritoriju uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu:    

16.1. Par zemesgabalu, namīpašumu, sabiedrisko ēku, būvju un to nožogojumu  

neuzturēšanu kārtībā, un tām piegulošās teritorijas, ietves un braucamās daļas  neuzkopšanu 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu īpašniekiem, valdītājiem vai  apsaimniekotājiem 

- fiziskām personām līdz EUR 142.29, juridiskām personām līdz EUR  

  284.57.   

16.2. Par namīpašumu, sabiedrisko ēku, būvju un to nožogojumu neuzturēšanu kārtībā, 

un tām piegulošās teritorijas, ietves un braucamās daļas neuzkopšanu, ja tas izdarīts atkārtoti 

gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu īpašniekiem vai 

valdītājiem - fiziskām personām no EUR 28.46 līdz EUR 284.57, juridiskām personām no 

EUR 71.14 līdz EUR 711.44.   

16.3. Par dzīvojamo ēku kāpņu telpu, pagrabu, gaiteņu un bēniņu aizkraušanu un  

neuzturēšanu kārtībā, tai skaitā arī neuzkopšanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas  sodu 

līdz EUR 71.14.   

16.4. Par dzīvojamo ēku kāpņu telpu, pagrabu, gaiteņu un bēniņu aizkraušanu un  

neuzturēšanu kārtībā, tais skaitā arī neuzkopšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc  

administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 28.46 līdz EUR 213.43.   

16.5. Par dzīvojamo ēku koplietošanas telpu, ēku elementu bojāšanu uzliek naudas sodu 

līdz EUR 213.43.   

16.6. Par dzīvojamo ēku koplietošanas telpu, ēku elementu bojāšanu, ja tas izdarīts 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 

28.46 līdz EUR 284.57.   

16.7. Par apkopjamās teritorijas apstādījumu, grāvju neattīrīšanu no lapām un  

atkritumiem, zāles savlaicīgu nepļaušanu- zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm.  uzliek  

naudas sodu no EUR 14.23 līdz EUR 142.29.  

16.8. Par apkopjamās teritorijas apstādījumu, grāvju neattīrīšanu no lapām un  

atkritumiem, zāles savlaicīgu nepļaušanu- zāles garums nedrīkst pārsniegt 15 cm, ja tas  

izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no  

EUR 71.14 līdz EUR 213.43.  
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16.9. Par ēku jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no sniega, ledus un lāstekām 

vietās, kur tās var apdraudēt personu drošību un nodarīt kaitējumu viņu veselībai, uzliek 

naudas sodu īpašniekiem, valdītājiem vai apsaimniekotājiem - no EUR 28.46 līdz EUR 350.   

16.10. Par sniega un ledus nogāšanu uz ielām un trotuāriem, attīrot jumtus, karnīzes un  

notekcaurules, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas, kā arī nomestā sniega, ledus  

nenovākšanu no ielām un trotuāriem, uzliek naudas sodu īpašniekiem, valdītājiem vai  

apsaimniekotājiem - no EUR 28.46 līdz EUR 213.43.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas spēkā 

01.01.2014.)   

  

17. Par sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās 

teritorijas kopšanas noteikumu pārkāpšanu:   

17.1. Par sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās 

teritorijas nekopšanu un citu zemesgabala īpašnieka, nomnieka un ēku (būvju) īpašnieka, 

nomnieka, apsaimniekotāja vai pārvaldnieka pienākumu nepildīšanu vai noteiktās kārtības 

neievērošanu uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 213.43, juridiskām personām 

līdz EUR 355.72.   

17.2. Par sanitārās tīrības uzturēšanas un īpašumam pieguļošās publiskā lietošanā esošās  

teritorijas nekopšanu un citu zemesgabala īpašnieka, nomnieka un ēku (būvju) īpašnieka,  

nomnieka, apsaimniekotāja vai pārvaldnieka pienākumu nepildīšanu vai noteiktās kārtības  

neievērošanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,  

uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 71.14 līdz EUR 350, juridiskām personām  

no EUR 71.14 līdz EUR 711.44.   

17.3. Par sniega vai ledus tīrīšanu no ielām vai ietvēm, kas segtas ar betona bruģi, ar cirtņa  

 palīdzību uzliek naudas sodu no EUR 14.23 līdz EUR 71.14.   

17.4. Par tīras sāls, minerālmēslu vai visa veida ķimikāliju lietošanu sniega vai ledus  

notīrīšanai no ielām vai ietvēm uzliek naudas sodu no EUR 14.23 līdz EUR 71.14.  

17.5. Par lietošanā esošo ģimenes dārzu, augļu dārzu un tiem piegulošo teritoriju, kā arī  

apsaimniekošanā nodoto teritoriju nesakopšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu  

līdz EUR 71.14.   

17.6. Par publiskā vietā lauksaimniecības dzīvnieku radīto atkritumu (ekskrementu)  

nesavākšanu un vietas nesakopšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu dzīvnieka  

īpašniekam līdz EUR 71.14.   

17.7. Par publiskā vietā lauksaimniecības dzīvnieku radīto atkritumu (ekskrementu) 

nesavākšanu un vietas nesakopšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu dzīvnieka īpašniekam no EUR 71.14 līdz 

EUR 213.43.   

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas spēkā 

01.01.2014.)  

  

18. Par transporta līdzekļu mazgāšanu:    

18.1. Par automašīnu un citu transportu līdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko apkopi  

šim nolūkam neparedzētās vietās, uzliek naudas sodu līdz EUR 71.14.   

18.2. Par automašīnu un citu transportu līdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko apkopi  

šim nolūkam neparedzētās vietās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā  

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 14.23 līdz EUR 142.29.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas spēkā 

01.01.2014.)  

http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_17_2013_grozijumi%20euro%20par%20sabiedrisko%20kartibu_ar%20labojumiem.doc


6  

19. Par lielgabarīta priekšmetu un kravu novietošanu un ilgstošu turēšanu sabiedriskās vietās, 

ielās, laukumos:   

19.1. Par lielgabarīta priekšmetu un kravu novietošanu un ilgstošu turēšanu sabiedriskās  

vietās, ielās, laukumos,uzliek naudas sodu līdz EUR 71.14.   

19.2. Par lielgabarīta priekšmetu un kravu novietošanu un ilgstošu turēšanu sabiedriskās  

vietās, ielās, laukumos, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda  

piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 28.46 līdz EUR 142.29.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas spēkā 

01.01.2014.)  

  

20. Par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu:   

20.1. Par tīšu trokšņa radīšanu pilsētas vai ciemu teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00,  

skaļu muzicēšanu, ierakstu atskaņošanu, dziedāšanu, klaigāšanu, remontdarbu veikšanu,  

dažādu mehānismu darbināšanu un citu tamlīdzīgu darbību veikšanu, kas traucē apkārtējo  

mieru un iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pašvaldību, uzliek  

naudas sodu līdz EUR 213.24.   

20.2. Par tīšu trokšņa radīšanu pilsētas vai ciemu teritorijā laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00,  

skaļu muzicēšanu, ierakstu atskaņošanu, dziedāšanu, klaigāšanu, remontdarbu veikšanu,  

dažādu mehānismu darbināšanu un citu tamlīdzīgu darbību veikšanu, kas traucē apkārtējo  

mieru un iedzīvotāju naktsmieru, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar pašvaldību, ja tas  

izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no  

EUR 71.14 līdz EUR 350.   

20.3. Par izsmēķu vai citu atkritumu nomešanu ārpus tam speciāli paredzētajām vietām,  

par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu  

piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu  sēklām, 

papīriem, pudelēm u.tml.) uzliek naudas sodu līdz EUR 71.14.   

20.4. Par izsmēķu vai citu atkritumu nomešanu ārpus tam speciāli paredzētajām vietām,  

par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu  

piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu  sēklām, 

papīriem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā  soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 28.46 līdz EUR 213.43.   

20.5. Par dabisko vajadzību kārtošanu dzīvojamo un sabiedrisko ēku kāpņu telpās,  

pagrabos, bēniņos, pagalmos, uz ielām un citur ārpus tam speciāli paredzētām vietām  uzliek 

naudas sodu no EUR 14.23 līdz EUR 213.43.   

20.6. Par spļaušanu uz ielas un citās sabiedriskās vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek  

naudas sodu līdz EUR 28.46.   

20.7. Par ubagošanu, uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās vietās,  

kā arī preču un citu lietu un pakalpojumu piedāvāšanu ārpus tam ierādītām vietām un bez  

Skrundas novada pašvaldības atļaujas uzliek naudas sodu līdz EUR 213.43.   

20.8. Par nakšņošanu ēku bēniņos, pagrabos, kāpņu telpās, citās koplietošanas telpās  

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 28.46.   

20.9. Par sabiedriskās kārtības pārkāpšanu pašvaldības iestādēs (tai skaitā izglītības,  

kultūras, atpūtas, sporta, interešu izglītības, sociālo pakalpojumu, veselības aizsardzības  

iestādēs) un sabiedrības pulcēšanās vietās (pastā, frizētavā, pirtī, kino, veikalā, kafejnīcā  un 

kultūras, sporta, atpūtas un citās sabiedriskās iestādēs) pārkāpējam, nepilngadīgai  personai 

(no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai  personām, kas 

viņus aizstāj,  uzliek naudas sodu līdz EUR 213.43.   
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20.10. Par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu veikalos, kafejnīcās, tirgos, spēļu zālēs,  

citās pakalpojumu sniegšanas vietās uzliek naudas sodu atbildīgajai personai  (īpašniekam, 

nomniekam vai līgumā paredzētai personai) no EUR 14.23 līdz EUR 213.43. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas 

spēkā 01.01.2014.)  

  

21. Par nepilngadīgo personu atrašanos interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un 

citās līdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un datorspēļu pakalpojumus:   

21.1. Par nepilngadīgās personas līdz 16 gadu vecumam atrašanos interneta zālēs,  

datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās līdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta  

un datorspēļu pakalpojumus, mācību gada laikā no plkst. 8.00 līdz 16.00 bez izglītības  

iestādes administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā (par nakts laiku uzskatāms laiks  

no plkst. 22.00 līdz 6.00) bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības, - izsaka  

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 142.29 iestādes īpašniekiem vai iestādes  

atbildīgajām personām vai viņus aizstājošām personām.   

21.2. Par nepilngadīgās personas līdz 16 gadu vecumam atrašanos interneta zālēs, 

datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās līdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta un 

datorspēļu pakalpojumus, mācību gada laikā no plkst. 8.00 līdz 16.00 bez izglītības iestādes 

administrācijas rakstveida atļaujas un nakts laikā (par nakts laiku uzskatāms laiks no plkst. 

22.00 līdz 6.00) bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības, ja tas izdarīts atkārtoti 

gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no EUR 71.14 līdz 

EUR 350 iestādes īpašniekiem vai iestādes atbildīgajām personām vai viņus aizstājošām 

personām.  

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 17/2013, kas stājas spēkā 

01.01.2014.)   

  

IV NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI   

  

22. Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Skrundas novads” un 

ievietoti pašvaldības mājas lapā www.skrunda.lv.   

  

23. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas likuma „Par pašvaldībām” 

45.panta noteiktajā kārtībā.   

  

24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi zaudē spēku Skrundas novada pašvaldības 2010. gada 

25. marta saistošie noteikumi Nr. 7/2010 “Skrundas novada sabiedriskās kārtības noteikumi”.  

  

  

Domes priekšsēdētājas vietnieks            A. Zankovskis  
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