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Saistošie noteikumi Nr. 16

SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU PĻAVIŅU NOVADĀ
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta
pirmās daļas 4. punktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17.panta piekto daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka Pļaviņu novada administratīvajā
teritorijā un atbildību par to pārkāpšanu.
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas teritorijas, kurās neiegūst augu produkciju
pārtikai, koksnei, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver parkus, dārzus, košuma
dārzus, skvērus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus. u.c. Apstādījumos ietilpst koki, krūmi,
vīteņaugi, puķu stādījumi, ceļi, takas, ūdenstilpes, laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm u.c.
labiekārtojuma elementiem;
2.2. publiska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas,
ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, dzelzceļa stacijas zāle, parki, skvēri, namu
pagalmi, citas speciāli iekārtotas brīvdabas un atpūtas vietas, kas kalpo sabiedriskiem un sociāliem
nolūkiem, daudzdzīvokļu ēku kāpņu telpas;
2.2. zaļā zona – pilsētas publisko vietu teritorijā esošie zālieni, apstādījumu teritorijas un parki;
2.3. ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā veidā
demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.
3. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma
lietas izskatīšanai veic Pļaviņu novada pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata un lēmumu pieņem Pļaviņu novada domes Administratīvo lietu komisija.

II Sabiedriskās kārtības prasības Pļaviņu novadā
4. Pļaviņu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
4.1. kārtot dabiskās vajadzības uz ielām, pagalmos un citās ārpus speciāli tam paredzētās vietās;
4.2. bojāt Pļaviņu novada zaļo zonu, zālāju un apstādījumus;
4.3. lietot uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus pilsētas un ciemu administratīvajās
teritorijās (izņemot oficiāli noteiktās svētku dienās) nakts laikā no 22:00 līdz 06:00.
5. Pļaviņu novada publiskās vietās aizliegts:
5.1. atrasties ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā tarā, lietot alkoholu un atrasties
tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, izņemot publiskus pasākumus (kur alkoholiskos
dzērienus atļāvusi lietot pašvaldība);
5.2. piegružot ielas un citas publiskas vietas ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem,
sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, košļājamām gumijām, ēdienu un dzērienu
iepakojumiem, spļaušanu u.tml.);
5.3. mitināties (gulēt, nakšņot) publiskās vietās;
5.4. kurināt ugunskurus, izņemot tam speciāli paredzētās vietās;
5.5. ubagot, zīlēt;
5.6. mazgāt transportlīdzekļus, veikt to profilaktisko apkopi (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu maiņu,
motora mazgāšanu u.tml.) šim nolūkam neparedzētās vietās;
5.7. vadīt vai novietot stāvēšanai transportlīdzekli zaļajā zonā;
5.8. peldēt vietās, kur tas ir aizliegts ar lieguma zīmēm, kā arī peldvietās peldēt aiz peldvietu
norobežojuma (bojām), kā arī mazgāties, peldināt dzīvniekus publiskās ūdenstilpēs;
5.9. uzstādīt teltis vai pagaidu apmešanās vietas šim nolūkam neparedzētās vietās;
II Atbildība par noteikumu pārkāpumiem
6. Par Noteikumu 4.2.punkta, 5.2.punkta, 5.3.punkta, 5.4.punkta, 5.5.punkta, 5.8.punkta,
5.9.punkta pārkāpumiem - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 5 (piecām) naudas soda
vienībām.
7. Par Noteikumu 4.1.punkta pārkāpumiem - piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 14
(četrpadsmit) naudas soda vienībām.
8. Par Noteikumu 5.6.punkta, 5.7. punkta pārkāpumiem - fiziskai personai - piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu līdz 14 (četrpadsmit) naudas soda vienībām, juridiskai personai - piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 28 (divdesmit astoņām) naudas soda vienībām.
9. Par Noteikumu 5.1.punkta pārkāpumiem – piemēro naudas sodu līdz 28 (divdesmit astoņām)
naudas soda vienībām.
IV Noslēguma jautājumi
10. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Pļaviņu novada domes 2010.gada
28.oktobra saistošie noteikumi Nr.15 "Pļaviņu novada sabiedriskās kārtības noteikumi".
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
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