
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

DAGDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674; tālr. 65681434; fakss 65681710; e-pasts: dome@dagda.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Dagdā 

2009.gada 23.septembrī                                                                                                     Nr. 6 
(prot. Nr.10, 9.§) 

 

APSTIPRINĀTS  

ar precizējumiem  Dagdas novada domes 

2009.gada 25.novembra sēdē (prot. Nr.12, 3.§) 

 

Grozījumi   
19.09.2013. saistošie noteikumi Nr.16  

(prot. Nr.16, 10.§.) 

 

28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.2019/13 

(prot. Nr.12, 11.§) 

 

„PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU DAGDAS NOVADĀ” 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”  

43.panta 1.daļas 4. un 6. punktu,  

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta 2. daļu  
 

I. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI  

1. Dagdas novada saistošajos noteikumos “Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā” (turpmāk 

tekstā - Noteikumi) lietoto terminu skaidrojums: 

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

izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud novada sabiedrisko kārtību; 

1.2. Noteikumu pārkāpējs – 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; 

1.3. Administratīvā atbildība – noteikumu pārkāpēja atbildība, kas iestājas, ja persona ir 

izdarījusi sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumu, par kuru var administratīvi sodīt 

šajos noteikumos paredzētajā kārtībā;  

1.4. Administratīvais sods – atbildības līdzeklis, kas tiek piemērots personām par 

sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšanu;                                                                        

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 

1.5. Zaļā zona – ar zaļajiem stādījumiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas (apaudzētas) 

platības, kurās ir koki, krūmi, augi, puķu stādījumi, zāliens, ūdens tilpnes ar krastiem, 

parki, skvēri, laukumi ar ierīkotiem ceļiem un takām, labiekārtojuma elementiem un mazās 

arhitektūras formām. 
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II. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

2.1. Noteikumu mērķis. 

2.1.1. Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Dagdas novadā” nosaka kārtību, kāda ir 

jāievēro Dagdas novadā un kāda ir atbildība tās neievērošanas gadījumos. 

2.1.2. Noteikumi tiek ieviesti, lai Dagdas novada teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību un 

uzturētu sanitāro tīrību. 

2.2.  Personas, kuras pārkāpj šos noteikumus, ir saucamas pie tajos paredzētās administratīvās 

atbildības. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā)  

2.3. Noteikumu stāšanās spēkā. 

2.3.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Dagdas novada 

pašvaldības mājaslapā un paziņojuma par to publicēšanas laikrakstā EZERZEME. 

2.4. Sods par noteikumu pārkāpšanu. 

2.4.1. Naudas sods, kas atbilstoši Administratīvās atbildības likumam fiziskajām personām 

nepārsniedz 400 naudas soda vienības, bet juridiskajām personām nepārsniedz 4000 naudas 

soda vienības. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā;  28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 

2.4.2.  Svītrots - 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.2019/13) 

2.5. Administratīvā pārkāpuma procesu līdz administratīvā pārkāpuma lietas 

izskatīšanai veic: 

2.5.1. Dagdas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji; 

2.5.2. Dagdas novada pašvaldības vides inženieris;  

2.5.3. Dagdas novada Būvvalde.  

(ar grozījumiem, kas izdarīti 28.11.2019. saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā)  

 

III. SEVIŠĶIE NOTEIKUMI 

NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI UN SODI. 

3.1. Par uzvedību sabiedriskās vietās. 

3.1.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem 

(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.) – piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu līdz 4 naudas soda vienībām. 

3.1.2. Par spļaušanu uz ielas, koplietošanas telpās vai citās sabiedriskās vietās – piemēro 

brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 naudas soda vienībām. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, 28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā)  

3.2. Par peldēšanos aizliegtās vietās. 

3.2.1. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts, – piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 

naudas soda vienībām. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, 28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 
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3.3. Par apbūves noteikumu pārkāpšanu. 

3.3.1. Par iestāžu, organizāciju, tirdzniecības vietu, tirgu, kiosku, sakņu dārzu un citu ēku un 

būvju un to uzturēšanai noteikto teritoriju nesakopšanu, – fiziskām personām piemēro naudas 

sodu līdz 30 naudas soda vienībām, – juridiskām personām piemēro naudas sodu līdz 60 

naudas soda vienībām. 

3.3.2. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, sabiedrisko celtņu, žogu, solu, labiekārtošanas 

objektu, transporta pieturu un sabiedriskā inventāra bojāšanu, apzīmēšanu ar dažādiem 

uzrakstiem un zīmējumiem, – piemēro naudas sodu līdz 70 naudas soda vienībām. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, 28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 

3.4. Par publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu, novada aizsargājamo dabas un 

kultūras objektu aizsardzības un uzturēšanas pārkāpumiem. 

3.4.1. Par rakšanas darbiem valsts un pašvaldības fonda zemēs bez atļaujas, – fiziskajām 

personām piemēro naudas sodu līdz 57 naudas soda vienībām, juridiskajām personām 

piemēro naudas sodu līdz 140 naudas soda vienībām. 

3.4.2. Par labiekārtojuma elementu, pieminekļu, arhitektūras formu, piemiņas vietu, piemiņas 

plākšņu un uzrakstu, kā arī citu aizsargājamo objektu bojāšanu, patvaļīgu noņemšanu vai 

iznīcināšanu, svētku noformējumu bojāšanu, – piemēro naudas sodu līdz 70 naudas soda 

vienībām. 

3.4.3. Par lopu ganīšanu pilsētas parkā, stadionā vai dzīvnieku vadāšanu kapsētās, stādījumos 

un zaļajā zonā, – piemēro naudas sodu līdz 12 naudas soda vienībām. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, 28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 

3.5. Par novada teritorijas labiekārtošanas, zaļumstādījumu uzturēšanas un 

aizsardzības noteikumu pārkāpumiem. 

3.5.1. Par autotransporta novietošanu uz zālājiem vai zaļās zonas šim nolūkam neparedzētās 

vietās, – piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām. 

3.5.2. Par automobiļu un citu transporta līdzekļu vai to uzkabes agregātu mazgāšanu, to 

profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētās vietās un ūdens tilpņu tiešā tuvumā, – 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām. 

3.5.3. Par paaugstinātas bīstamības vietu, kas apdraud iedzīvotāju dzīvību, nenorobežošanu, – 

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, 28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 

3.6. Par mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem. 

3.6.1. Par suņa kaitināšanu, lai izraisītu agresivitāti, par tā uzrīdīšanu cilvēkam vai  

dzīvniekam, – suņa īpašniekam piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām. 

3.6.2. Ja suns sabojājis apstādījumu elementus, nodarījis kaitējumu mākslas objektam vai 

reklāmas – informācijas stendam, – suņa īpašniekam piemēro naudas sodu līdz 5 naudas soda 

vienībām. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, 28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 

3.7. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu 

izvietošanas publiskās vietās noteikumu pārkāpšanu. 

3.7.1. Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu u.c. informācijas materiālu izvietošanu, stendu 
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ierīkošanu bez saskaņošanas ar būvvaldi (lauku teritorijā ar attiecīgā pagasta pārvaldi) vai 

informācijas izvietošana šim mērķim neparedzētās vietās, – piemēro naudas sodu līdz 15 

naudas soda vienībām. 

3.7.2. Par reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu u.c. informatīvo materiālu bojāšanu, – 

piemēro naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, 28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 

 

3.8. Par koku sulu tecināšanu, koku mizas graizīšanu, uzrakstu vai vadu piestiprināšanu 

pie kokiem, veļas žāvēšanu koku zaros zaļajā zonā, apstādījumos un sabiedriskās 

vietās. 

3.8.1. Piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 naudas soda vienībām. 

3.8.2. Svītrots - 28.11.2019. saistošie noteikumi Nr.2019/13) 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti 19.09.2013. saistošo noteikumu Nr.16 redakcijā, 28.11.2019. 

saistošo noteikumu Nr.2019/13 redakcijā) 

 

IV. PĀRĒJIE NOTEIKUMI  

4.1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, spēku zaudē Dagdas pilsētas domes 

saistošie noteikumi Nr.1 “Par sabiedrisko kārtību Dagdas pilsētā” (no 2001.gada 12.jūnija, 

prot. Nr.8, 3.#,  izmaiņas 2001.gada 20.novembrī, prot. Nr.13, 2., un 2002.gada 27.jūnijā, 

prot. Nr.6, 2.§).  

 

 

     Dagdas novada domes priekšsēdētājs 

                                                    V.Stikuts 


