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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Inčukalnā
2012.gada 18.aprīlī

Nr.7/2012
(protokols Nr. 4-31§)

Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā
Grozījumi ar: 15.08.2012. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2012;
16.10.2013. Inčukalna novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 21/2013.
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4. punktu un trešo daļu

I.Vispārīgie noteikumi
1.

Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:

1.1. Sabiedriska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas
vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par
maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskai personai, kura nav attiecīgās vietas
īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētāja, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās
attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākumu organizēšanu vai sakaņā ar
uzņēmuma līgumu. Tai skaitā ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no
braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas), laukumi, kultūras, izglītības, sporta,
administratīvās celtnes, autobusu pieturas, parki, skvēri, namu pagalmi, pludmales citas
speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas un neiznomātas, neapbūvētas vai citādi
neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.
1.2. Publiski pasākumi – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts
sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā
neatkarīgi no īpašuma piederības.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2012.)
1.3. Datorsaloni – vietas, kur par samaksu tiek sniegti interneta, datorspēļu un
tamlīdzīga rakstura pakalpojumi.
1.4. Izklaides vieta – kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu zāles, deju zāles,
diskotēkas, un tamlīdzīga rakstura pasākumiem domātas telpas vai ierīkotas brīvdabas vietas.
1.5. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gaiteņi,
pagrabi, bēniņi un citas palīgtelpas.
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1.6. Zaļā zona – kokiem dekoratīviem krūmiem un puķēm apstādīti laukumi vai
joslas, kopti zālieni, Inčukalna novada pašvaldības teritorijā esošie meži.
1.7. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, parki, dārzi,
košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi un citi, kā arī šim
nolūkam paredzētas platības.
1.8. Mehānisko transporta līdzekļu mazgāšana un profilaktiskā apkope
neparedzētās vietās – mazgāšana un apkope (eļļas vai citu dzinēja šķidrumu nomaiņa,
motora mazgāšana u.c.) tam neparedzētās vietās, kur notekūdeņi un naftas produkti un to
atlikumi neattīrīti brīvi var nokļūt ūdens tilpnēs vai iesūkties gruntī, kā arī uz ielām un
daudzdzīvokļu namu pagalmos.
1.9. Alkoholisko dzērienu, narkotisko un psihotropo vielu ietekme – jeb alkohola,
narkotisko vai psihotropo vielu koncentrācija organismā.
1.10. Azartspēles – spēles vai derības, kurām ir laimes līguma raksturs un kurās to
dalībnieku iegūtajiem laimestiem pilnīgi vai daļēji ir gadījuma raksturs.
1.11. Tara – maisiņš, iesaiņojums vai trauks.
1.12. Trokšņot – personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni,
ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas.
2.Inčukalna novada sabiedriskās kārtības noteikumu mērķis un uzdevumi:
2.1. Inčukalna novada domes saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Inčukalna
novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Inčukalna novadā un
atbildību par tās neievērošanu;
2.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Inčukalna novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt
sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, apkarot žūpību, narkotisko
vielu lietošanu, veidot tajā civilizētu kultūrvidi, aizsargāt dabu;
2.3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt cilvēka dzīvībai, veselībai un īpašumam labvēlīgu
sabiedriskās kārtības un apkārtējās vides stāvokli. Veicināt Noteikumu cienīšanu, kā arī atturēt
personas neizdarīt pārkāpumus.
3. Noteikumu darbības lauks:
3.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras dzīvo vai
uzturas Inčukalna novada administratīvajā teritorijā.
4. Aizliegumi un ierobežojumi Inčukalna novada administratīvajā teritorijā
4.1. Inčukalna novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
4.1.1. Nepiedienīgi uzvesties, tas ir – skaļa bļaustīšanās, svilpšana, necenzētu vārdu
lietošana un piedauzīga izturēšanās, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtajām
morāles un ētikas normām, dzīvojamo ēku koplietošanas telpās, kā arī citās sabiedriskās
vietās.
4.1.2. Spļaušana sabiedriskās vietās, apstādījumos, ūdenstilpnēs un dzīvojamo ēku
koplietošanas telpās, kā arī dabisko vajadzību kārtošana ārpus speciāli tam paredzētām
vietām.
4.1.3. Aizliegta izsmēķu, sērkociņu, saulespuķu sēklu un citu atkritumu vai priekšmetu
nomešana dzīvojamo ēku koplietošanas telpās, to piegružošana, sienu, griestu, durvju, logu,
pastkastīšu un citu elementu bojāšana, tajā skaitā ar dažādiem uzrakstiem, zīmējumiem un
smērējumiem.
4.1.4. Aizliegta elektrisko apgaismojumu bojāšana sabiedriskās vietās, dzīvojamo ēku
koplietošanas telpās vai privāto apgaismojumu bojāšana.
4.1.5. Aizliegta jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju
naktsmieru - dažādu mehānismu darbināšanu, remontdarbu veikšanu, smagu lietu
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pārvietošanu, skaļa muzicēšana, skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošana, dziedāšana,
cilvēku un mājdzīvnieku radīti trokšņi sabiedriskās vietās, dzīvojamo ēku koplietošanas
telpās, dzīvokļos, balkonos laikā no plkst. 23:00 līdz 6:00 izņemot pasākumus, kas rakstiski
saskaņoti ar Inčukalna novada domi vai institūciju, kas organizē kultūras pasākumus.
4.1.6. (Svītrots ar 15.08.2012.saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2012)
4.1.7. Aizliegts atrasties sabiedriskā vietā ar atvērtu alkoholisko dzērienu (ieskaitot
alu) iepakojumu (izņemot tam speciāli paredzētās vietās).
4.1.8. (Svītrots ar 15.08.2012.saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2012)
4.1.9. Aizliegts ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu izlikšana tam
neparedzētās vietās
4.1.10. Aizliegts dzīvojamo vai sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, žogu,
soliņu, bērnu rotaļlaukumu elementu un citu būvju bojāšana, t.sk. ar dažādiem smērējumiem,
uzrakstiem un zīmējumiem
4.1.11. Aizliegta sabiedrisko vietu piegružošana ar sadzīves atkritumiem (izsmēķiem,
sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm, kastēm, sadzīves tehniku u.tml.
priekšmetiem).
4.1.12. Aizliegta atkritumu konteineru, urnu laušana, bojāšana, pārvietošana.
4.1.13. Aizliegta sadzīves atkritumu dedzināšana konteineros, plastmasas, gumijas
izstrādājumu, būvgružu un citu priekšmetu vai vielu dedzināšana. Valsts meža dienesta
noteiktajā ugunsbīstamības perioda laikā aizliegta uguns kurināšana mežā vai tā tiešā
tuvumā-ne tuvāk par 50 metriem no meža sienas. Lielu piedūmojumu radošu ugunskuru
kurināšana, ugunsbīstamajā periodā, apbūves teritorijās, kuras neatrodas mežu tiešā tuvumā,
telefoniski saskaņojama ar vietējo Valsts meža dienesta ugunsdzēsības staciju. Gadījumos,
kad ir izsludināta ārkārtas situācija paaugstinātas ugunsbīstamības dēļ, jebkura veida
dedzināšana ir aizliegta.
4.1.14. Aizliegta kvēlojošu, liesmojošu, degošu vai eksplozīvu priekšmetu, šķidru,
infekcijas slimību izraisošu atkritumu, liela gabarīta un celtniecības atkritumu izmešana pie
atkritumu urnām, atkritumu urnās, atkritumu savācēju konteineros.
4.1.15. Aizliegta ledus kapāšanu uz ietvēm, pielietojot asus priekšmetus, ja tas bojā
ietves segumu
4.1.16. Aizliegta zaļās zonas zemsedzes bojāšana, zaļajā zonā augošo augu un kopto
zālienu bojāšana vai iznīcināšana.
4.1.17. Aizliegta sauso un bojāto krūmu, koku zaru savlaicīga neizzāģēšana
4.1.18. Aizliegta patvaļīga koku un krūmu stādīšana, izciršana, dzīvžogu, puķu u.c.
apstādījumu elementu novākšana, atjaunošana un vainagošana (izņemot zemesgabalus, kas
nodoti individuālai apbūvei vai atrodas privātīpašumā, kur šo stādījumu ierīkošana neietekmē
novada teritorijas dizainu) bez saskaņošanas ar Inčukalna novada domi
4.1.19. Aizliegta fizisko vai juridisko personu lietošanā, apsaimniekošanā vai īpašumā
esošo ēku nekustamo īpašumu (zemesgabali, ēkas, būves) teritoriju un pieguļošo teritoriju
nesakopšana un neuzturēšana kārtībā (materiālu vai citu priekšmetu glabāšanu ārpus
nekustamā īpašuma teritorijas), kritušo lapu nenovākšanu, ziemas apstākļos ietvju un
pagalmu celiņu netīrīšana no sniega un ledus, un to nenokaisīšana ar smiltīm vai šķembu
izsijām.
4.1.20. Aizliegta ēku, būvju vai žogu neuzturēšana kārtībā, radot draudus cilvēku
dzīvībai vai veselībai
4.1.21. Aizliegta jumtu, karnīžu lietus ūdens notekcauruļu netīrīšana no gružiem,
ziemā – no sniega, ledus un lāstekām un daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu nesakopšana.
4.1.22. Aizliegta veļas žāvēšana daudzdzīvokļu namu pagalmos tam neparedzētās
vietās, balkonos un lodžijās virs nožogojuma, kā arī balkonu, lodžiju piekraušana ar
saimniecībā nolietotām mantām, tādējādi bojājot daudzdzīvokļu mājas kopējo estētisko skatu.
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4.1.23. Aizliegta kapitālo remontdarbu veikšana, sastatņu uzstādīšana, pagaidu žogu,
nožogojumu, asfalta seguma uzlaušana, zemes rakšanas darbu veikšana bez atļaujas un
saskaņošanas ar Inčukalna novada domes būvvaldi.
4.1.24. (Svītrots ar 15.08.2012.saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2012)
4.1.25. Aizliegta bojātu visa veida mehānisko transporta līdzekļu, t.sk. vraku
novietošana un turēšana sabiedriskās vietās vai zaļajā zonā (izņemot specializētas
autostāvvietas, uzņēmumu slēgtās teritorijas, garāžas vai speciālās auto kapsētas).
4.1.26. Aizliegta ilgstoša transporta līdzekļu darbināšana (ilgāk par 5 minūtēm), tīša
trokšņa radīšana pie dzīvojamām ēkām vai arī citās sabiedriskās vietās, kas traucē iedzīvotāju
mieru.
4.1.27. Aizliegta automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšana, to profilaktiskā
apkope šim nolūkam neparedzētā vietā.
4.1.28. Aizliegta automašīnu stāvvietas, garāžas teritorijas un teritorijas ap
transportlīdzekli līdz 3 metru platā joslā, ja tas tiek turēts uz ielas, dzīvojamo namu pagalmā,
piesārņošana un to pievadceļu netīrīšana.
4.1.29. (Svītrots ar 15.08.2012.saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2012)
4.1.30. (Svītrots ar 15.08.2012.saistošajiem noteikumiem Nr. 16/2012)
5. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
5.1. Izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz piecpadsmit euro:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013)
5.1.1. par 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3. 4.1.9; 4.1.17.; 4.1.18.; 4.1.22.; 4.1.26.; 4.1.30.; punktos
noteikto prasību neievērošanu.
5.2. Uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit diviem euro:
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013)
5.2.1. par 4.1.4.; 4.1.7.; 4.1.10.; 4.1.11.; 4.1.12.; 4.1.13.; 4.1.14.; 4.1.15.; 4.1.16.;
4.1.19.; 4.1.20.; 4.1.21.; 4.1.23.; 4.1.25.; 4.1.27.; 4.1.28.; punktos noteikto prasību
neievērošanu.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2012)
5.3. Par 4.1.6.punktā noteikto prasību neievērošanu personai, kura pārkāpuma
izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 14 gadu vecumu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz septiņdesmit diviem euro. Ja persona pārkāpumu izdarīšanas brīdī nav sasniegusi 14
gadu vecumu, par izdarīto pārkāpumu pie atbildības sauc personas vecākus vai viņa likumīgos
pārstāvjus.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013)
5.4. Par 4.1.5. punktā noteikto prasību neievērošanu, uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz viens simts četrdesmit trīs euro, bet juridiskām personām līdz septiņi simti
divpadsmit euro.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21/2013)
6. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
6.1. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvo pārkāpumu
protokolus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas pašvaldības policijas amatpersonas vai kam
deleģētas šādas pašvaldības funkcijas izpilde.
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.08.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.16/2012.)
6.2. Valsts policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu prasību izpildi un sastādīt
administratīvos protokolus nosaka likums „Par policiju”.
6.3. Izskatīt pašvaldības policijas darbinieku ierosinātās administratīvo pārkāpumu
lietas par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, izņemot lietas par bērnu izdarītajiem
pārkāpumiem, un piemērot sodu ir tiesīgs pašvaldības policijas priekšnieks un viņa vietnieks,
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kā arī nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki un Inčukalna novada Administratīvo pārkāpumu
komisija.
7. PĀREJAS NOTEIKUMI
7.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē:
7.1.1. Inčukalna novada domes 2009. gada 16. decembra saistošie noteikumi Nr.
16/2009 „Par sabiedrisko kārtību Inčukalna novadā”.

Domes priekšsēdētājs

A. Blaus
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