APSTIPRINĀTI
Ropažu novada domes
Sēdes lēmums Prot. Nr.1,&20
Ropažos, 26.01.2005.
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.pantu, 15.panta 12.punktu, 43.pantu
Ropažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1
PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU ROPAŽU NOVADĀ
1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Ropažu novada domes saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību Ropažu novadā
/turpmāk NOTEIKUMI/ lietoto termiņu skaidrojums:
Noteikumu pārkāpums - prettiesiska, ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta
darbība vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību Ropažu novadā.
Noteikumu pārkāpējs - persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir
izdarījusi ar Noteikumiem aizliegtās darbības vai persona, kura ar nodomu vai aiz
neuzmanības nav izpildījusi tai uzliktos pienākumus.
2. Noteikumu mērķis :
Noteikumi tiek ieviesti, lai Ropažu novada administratīvajā teritorijā nodrošinātu
sabiedrisko kārtību un uzturēt sanitāro tīrību, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, nodrošināt
cilvēkiem veselīgu dzīves veidu.
Noteikumi paredz, kāda noteikta atbildība par sabiedriskās kārtības neievērošanu.
3. Noteikumu darbības lauks.
Noteikumi ir saistoši visā Ropažu novada administratīvajā teritorijā visām personām,
kuras tajā dzīvo vai uzturas.
4. Noteikumu spēkā stāšanās.
Noteikumi stājās spēkā nākamajā dienā pēc to izvietošanas Ropažu novada domē,
redzamā vietā.
5. Sods par noteikumu pārkāpšanu:
5.1. Līdz Ls 50,00.
5.2. Ja pārkāpējs neapstrīd pārkāpumu, bez protokola sastādīšanas, izsniedzot
noteikta parauga kvīti pārkāpuma izdarīšanas vietā, maksimālais sods - Ls 10,00.
5.3. Brīdinājums, ko izsaka rakstveidā. Kā sodu to var piemērot, ja pārkāpums
izdarīts pirmo reizi, ja ar pārkāpumu nav nodarīti zaudējumi.
5.4. Ja pārkāpējs piekrīt, iespējams naudas sodu aizvietot ar noteiktu skaitu
nostrādātajām stundām Ropažu novada teritorijas labiekārtošanā.
5.5. Iekasētā soda nauda tiek izlietota :
- 40 % no iekasētās soda naudas paliek to institūciju rīcībā, kuras uzlikušas
sodu, darbinieku materiālajai stimulēšanai un tehnisko līdzekļu iegādei.
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60 % no iekasētās soda naudas tiek ieskaitīti novada domes budžetā.

6. Naudas soda samaksa neatbrīvo pārkāpēju no pienākuma novērst pārkāpuma kaitīgās
sekas un atlīdzināt radušos zaudējumus.
7. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvos sodus un sastādīt
protokolus par Noteikumu pārkāpšanu:
7.1. Novada domes administratīvā komisija;
7.2. Novada domes priekšsēdētājs;
7.3. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
7.5. Novada domes deputāti;
7.6. Novada domes izpilddirektors;
7.7. Novada būvinspektors;
7.8. Valsts vai pašvaldības policijas darbinieki;
7.9. Zemessargi, laikā, kad veic sabiedriskās kārtības sargāšanas pienākumus.
2. SEVIŠĶĀ DAĻA
I sadaļa
Teritorijas apbūves un uzturēšanas noteikumu pārkāpumi
8. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu tam paredzētajās vietās
- naudas sods mājas īpašniekam vai atbildīgajai amatpersonai no 5 līdz 10 latiem
9. Par ēku, būvju, ietvju un pagalmu neuzturēšanu kārtībā:
9.1. Par ēku, būvju, žogu un pagalmu, kā arī kāpņu telpu un citu dzīvojamām
mājam piederošo neapdzīvoto telpu netīrīšanu un neuzturēšanu kārtībā;
- naudas sods mājas īpašniekam vai atbildīgajai amatpersonai no 5 līdz 30 latiem
9.2. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā, tādejādi radot draudus cilvēku
dzīvībai vai veselībai uzliek naudas sodu no 10 līdz 50 latiem;
9.3. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu gružiem, sniega,
ledus un lāstekām, ja netiek norobežotas bīstamās vietas un veikti citi drošības pasākumi
- naudas sods ēkas īpašniekam vai atbildīgajai amatpersonai līdz Ls 50.
10. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu vai
iznīcināšanu
-naudas sods no 10 līdz 50 latiem.
11. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimniecības celtņu, žogu un citu būvju bojāšanu,
tai skaitā ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem
- naudas sods no 10 līdz 50 latiem.
12. Par mazdārziņu, individuālo dzīvojamo māju apkārtnes nesakopšanu, zāles
neappļaušanu tai piegulošā teritorijā, celtniecības materiālu, malkas u.c. glabāšanu ārpus
lietošanā vai īpašumā esošā zemes gabalā, kā arī pārējā īpašumā esošā zemes gabala
nesakopšanu pēc brīdinājuma saņemšanas 10 dienu laikā :
- naudas sods īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai līdz 50 latiem.
13.Par organizāciju, iestāžu, skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu un citu sabiedrisko
teritoriju nesakopšanu un zāles nenopļaušanu laikā 10 dienu laikā pēc brīdinājuma
saņemšanas.
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- naudas sods īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai no 10 līdz 50 latiem.
14. Par kiosku un veikalu apkārtnes nesakopšanu lietošanā vai īpašumā esošā zemes
gabala robežās
- naudas sods īpašniekam vai nomniekam no 10 līdz 30 latiem.
15. Par sanitāri higiēnisko prasību neievērošanu tirgošanās vietās
- naudas sods no 10 līdz 50 latiem.
16. Par veļas izkāršanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonos un lodžijās tā, ka tā ir
redzama.
- naudas sods līdz 10 latiem.
17. Par apbūves noteikumu neievērošanu
17.1 Par atlikto būvdarbu neveikšanu atbilstoši akceptētajam būvprojektam vai
būvju pieņemšanas aktā noteiktajos termiņos
- naudas sods līdz 50 latiem.
17.2.Par pagasta būvinspektora atzinumā norādīto būvniecības pārkāpumu
nelikvidēšanu atzinumā norādītajos termiņos un apjomā
- naudas sods līdz 50 latiem.
17.3. Par būvdarbu pārtraukšanas rīkojuma, kuru izdevis novada būvinspektors,
neveikšanu
- naudas sods līdz 50 latiem.
2.sadaļa
Publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu lietošanas, ciematu zaļumstādījumu un
parku uzturēšanas un aizsardzības noteikumu pārkāpumi
18. Par publiskās lietošanas mežu, parku, citu zaļumstādījumu un peldvietu piegružošanu
ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem)
- naudas sods līdz 20 latiem.
19. Par zaru laušanu vai citādu koku bojāšanu (uzliekot paziņojumus, izdarot
iegriezumus, u.c. ) parkos un stādījumos, ziedu plūkšanu apstādījumos un citās vietās, ja
nav saņemta īpašnieka vai pilnvarotas institūcijas atļauja
- naudas sods līdz 30 latiem.
20. Par ugunskura kurināšanu peldvietā un zaļajā zonā, kā arī vietās, kur tas ir pretrunā ar
ugunsdzēsības normām
- naudas sods no 5 līdz 50 latiem.
21. Par braukšanu parka teritorijā, zālājiem, peldvietā, vai autotransporta novietošanu uz
zālājiem vai apstādījumos, kā arī mazgāšana šajās teritorijās, izņemot vietās, kur tas
atļauts
- naudas sods no 5 līdz 50 latiem.
3.sadaļa
Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi
22. Par suņu izvešanu pastaigā bez pavadas un uzpurņa sabiedriskās vietās, tai skaitā parkos, zaļumstādījumos, peldvietās, mācību iestādēm piegulošās teritorijās, vietās, kur
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notiek sabiedriskie pasākumi, tirgus laukumos, apbedījumu vietās, kapsētā , kā suņu un
citu dzīvnieku peldināšanu peldvietās
- naudas sods līdz 50 latiem.
23. Par suņu atstāto ekskrementu nesavākšanu kāpņu telpās, uz ietvēm un braucamās
daļas un citās publikās vietās
- naudas sods līdz 50 latiem.
24. Par suņu un kaķu pamešanu
- naudas sods līdz 20 latiem.
25. Par mājlopu (zirgu, govju, aitu u.c.) vai mājputnu neuzraudzīšanu, kā rezultātā bojāti
stādījumi vai sējumi, vai ganīšanu tam neparedzētās vietās
- naudas sods no 5 līdz 50 latiem .
4.sadaļa
Pārkāpumi reklāmas sfērā
26. Par izkārtņu, reklāmu, afišu stabu uzstādīšanu bez saskaņošanas ar Ropažu novada
būvvaldi
- naudas sods no 10 līdz 50 latiem.
27. Par izkārtņu, reklāmu, afišu stabu neuzturēšanu pienācīgā kārtībā
- naudas sods līdz 20 latiem.
28. Par tādu izkārtņu un afišu stabu turēšanu, kas apdraud cilvēku dzīvību
- naudas sods līdz 50 latiem.
29.. Par īslaicīgo reklāmu nenovākšanu trīs dienu laikā pēc pasākuma
- naudas sods līdz 10 latiem.
30. Par izkārtnes nenovākšanu pēc reklamējamā uzņēmuma likvidācijas, nosaukuma
maiņas, reorganizācijas trīs dienu laikā
- naudas sods līdz 20 latiem.
5.sadaļa
Sabiedriskās kārtības noteikumu un citi pārkāpumi
31. Par nepiedienīgu un cilvēka cieņu aizskarošu uzvedību publiskās vietās (uz ielas,
veikalos, mācību un citās iestādēs un uzņēmumos, u.c.)
- naudas sods līdz 50 latiem.
32. Par ielu, autobusu pieturvietu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem
sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, u.c.)
- naudas sods līdz 30 latiem.
33. Par ielu, dzīvojamo un sabiedrisko ēku pagalmu piegružošanu ar citiem atkritumiem,
- naudas sods līdz 50 latiem.
34. Par spļaušanu vai dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas un citās sabiedriskās vietās
- naudas sods līdz 50 latiem.
35. Par smēķēšanu mācību un citās pašvaldību iestādēs vietās, kur tas nav atļauts
- naudas sods līdz 10 latiem.
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36. Par traktoru, un kravas automašīnu novietošanu pie daudzdzīvokļu mājām, kā arī visa
veida transporta līdzekļu atstāšanu sabiedriskās vietās ar darbojošos motoru ilgāk kā 5
minūtes
- naudas sods līdz 30 latiem.
37. Par peldēšanu vietās, kur tas nav atļauts
naudas sods līdz 10 latiem.
38. Par bērnu vecumā līdz 16 gadiem atrašanos ārpus mājām uz ielām vai citās
sabiedriskās vietās laikā no 23.00 līdz 6.00, ja viņi neatrodas vecāku vai aizbildņu
pavadībā - naudas sods vecākiem vai personām, kas tos aizstāj līdz 50 latiem.
39. Par sabiedrisko pasākumu rīkošanas noteikumu pārkāpšanu- naudas sods no 5 līdz 50 latiem.
49. Par masu pasākumu saskaņotu beigu termiņu neievērošanu - naudas sods atbildīgajai amatpersonai līdz 20 latiem.
50. Par atkritumu dedzināšanu ciematu centros - naudas sods līdz 50 latiem.
51. Par sausās kūlas dedzināšanu- naudas sods līdz 50 latiem.
52. Par izkārtņu, reklāmu, afišu stabu bojāšanu- naudas sods līdz 50 latiem.
53. Par tirgošanos sabiedriskās vietās un cilvēku masu pulcēšanās vietās bez Ropažu
novada pašvaldības atļaujas - naudas sods līdz 50 latiem.
54. Par skaņu ierakstu atskaņošanu ielās un citās sabiedriskās vietās, dzīvokļos, balkonos,
uz lodžijām, kā arī cita rīcība, kas rada troksni un traucē iedzīvotāju mieru no plkst. 23.00
- 7.00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Ropažu novada domi- naudas sods līdz 50 latiem.

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

A.Cibuļskis

