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LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV-5674; tālr. 65681434; e-pasts: dome@dagda.lv 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 
Dagdā 

2020. gada 29. oktobrī 
Nr. 2020/ 8 

(protokols Nr.16  11.§) 

 

 

Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 4. punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Dagdas novada pašvaldības sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) 

nosaka sabiedrisko kārtību, kāda jāievēro Dagdas novada administratīvajā teritorijā, kā arī 

paredz administratīvo atbildību par Noteikumu pārkāpumiem. 

 

2. Šie Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Dagdas novada 

administratīvajā teritorijā. 

 

II. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumi 

 

3. Par atrašanos ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajā darbībā 

neizmantotās ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, izņemot 

personas, kas saistītas ar attiecīgās ēkas (būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem 

u.tml., un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku (valdītāju), piemēro brīdinājumu vai naudas 

sodu līdz desmit naudas soda vienībām. 

 

4. Par jebkādu dzērienu ienešanu stikla iepakojumā publisko pasākumu norises vietās, 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām. 

 

5. Par pašvaldības iestāžu, īpašumā esošo ēku un teritoriju iekšējās kārtības noteikumu 

pārkāpšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām. 

 

6. Par sludinājumu u.c. paziņojumu izvietošanu tam neparedzētās publiskās vietās (uz 

daudzdzīvokļu māju kāpņu telpu ārdurvīm, koplietošanas telpās, pie stabiem, kokiem, 

sabiedriskā transporta pieturvietās u.tml.), piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskajām personām līdz desmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 

piecpadsmit naudas soda vienībām. 
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7. Par transportlīdzekļu mazgāšanu, to profilaktisko vai tehnisko apkopi šim nolūkam 

neparedzētās publiskās vietās, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām 

līdz piecpadsmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz divdesmit piecām 

naudas soda vienībām. 

 

8. Par mājas (istabas) dzīvnieku vešanu pastaigā bērniem paredzētās publiskās rotaļu un 

izklaides vietās vai sporta laukumos, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecām 

naudas soda vienībām. 

 

9. Par mājas (istabas) dzīvnieku peldināšanu publiskās vietās, kur tas ir aizliegts, piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda vienībām. 

 

10. Par mājas (istabas) dzīvnieku barošanu publiskās vietās, ja tas rada daudzdzīvokļu 

dzīvojamo māju balkonu, lodžiju, palodžu, kāpņu telpu vai cita īpašuma piemēslošanu 

(apķēzīšanu) kā arī citās publiskās vietās, kur tas ir aizliegts, piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu līdz piecām naudas soda vienībām. 

 

11. Par ugunskuru kurināšanu ārpus pašvaldības speciāli šim nolūkam iekārtotām vietām 

Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā un ciemos, kuri kā ciemi ir noteikti Dagdas 

novada teritorijas plānojumā, izņemot pašvaldībā saskaņotu pasākumu norises laikā un 

vietā, kā arī valsts noteiktās svētku, atceres un citās atzīmējamās dienās, nebojājot 

apstādījumus un ievērojot ugunsdrošības prasības, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

līdz piecām naudas soda vienībām. 

 

12. Par peldēšanos publiskās vietās, kur tas ir aizliegts, kā arī lēkšanu ūdenstilpēs un 

ūdenstecēs no tiltiem un citām neparedzētām vietām, ārpus lēkšanai ūdenī speciāli 

iekārtotām vietām, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz desmit naudas soda 

vienībām. 

 

13. Par pārvietošanos pa pašvaldības peldvietām ar motorizētiem peldlīdzekļiem, kā arī 

ūdenssportam un aktīvai atpūtai paredzētām ierīcēm (vējdēļiem, kaitbordiem u.tml.), 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecpadsmit naudas soda vienībām. 

 

14. Par ilgstošu lielgabarīta priekšmetu (malkas, būvmateriālu un citu kravu, konteineru, 

cisternu u.tml.) novietošanu vai turēšanu publiskās vietās, kā rezultātā tiek traucēta 

teritorijas uzkopšana, būvju, ielu vai ceļu remontdarbu veikšana, vai tas rada draudus 

personu dzīvībai, veselībai vai īpašumam, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskajām personām līdz piecpadsmit naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 

trīsdesmit naudas soda vienībām.  

 

15. Par bioloģiski noārdāmo atkritumu novietošanu publiskās vietās ārpus pašvaldības 

speciāli šim nolūkam ierīkotām vietām Dagdas pilsētas administratīvajā teritorijā un 

ciemos, kuri kā ciemi ir noteikti Dagdas novada teritorijas plānojumā, piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, 

juridiskajām personām līdz piecdesmit naudas soda vienībām. 

 

16. Par klajas necieņas izrādīšanu Dagdas novada simbolikai, piemēro brīdinājumu vai naudas 

sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām. 
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III. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 

 

17. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumos norādīto administratīvo pārkāpumu 

izdarīšanu veic attiecīgi pilnvarotas Dagdas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību 

amatpersonas atbilstoši savai kompetencei. 

18. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem izskata Dagdas novada 

pašvaldības Administratīvā komisija. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

 

19. Noteikumi stājas spēkā stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas 

izdevumā Dagdas Novada Ziņas. 

 

20. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Dagdas novada pašvaldības 

2009.gada 25.novembra saistošie noteikumi Nr.6 „Par sabiedrisko kārtību Dagdas 

novadā” (protokols Nr.12, 3.§). 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs                                                                                      A.Trūlis 

 

 

 


