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APSTIPRINĀTI
Kandavas novada domes sēdē

2011. gada 30.novembrī 
(protokols Nr.13   2.§)

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17
„Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”

Izdoti  saskaņā  ar  likuma  „Par 
pašvaldībām” 21.  panta  pirmās daļas  
16.punktu un 43. panta pirmās daļas 4.,  
7. un 9. punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)  nosaka administratīvo atbildību par saistošo 
noteikumu prasību neievērošanu un sabiedriskās kārtības pārkāpšanu Kandavas novadā.
2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām.
3.Administratīvais sods par saistošo noteikumu pārkāpumu uzliekams Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu  kodeksā  paredzētajā  procesuālajā  kārtībā,  ievērojot  Latvijas  Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktos soda uzlikšanas pamatprincipus.
4.  Noteikumu  izpildi  kontrolēt  un  administratīvo  pārkāpumu  protokolus  ir  tiesīgi  sastādīt 
Kandavas novada pašvaldības policijas darbinieki (turpmāk – Pašvaldības policija).
5. Administratīvo sodu par noteikumu pārkāpumu var uzlikt:

5.1. Kandavas novada Administratīvā komisija;
5.2. Pašvaldības policijas darbinieki.

6. Noteikumu 5. punktā minēto amatpersonu vai institūcijas pieņemtos lēmumus var apstrīdēt 
augstākai  amatpersonai  vai  pārsūdzēt  Administratīvajā  rajona  tiesā  normatīvajos  aktos 
noteiktajā kārtībā.
7.  Par  Kandavas  novada  domes  saistošo  noteikumu  pārkāpšanu  iekasētā  soda  nauda  tiek 
ieskaitīta Kandavas novada domes budžetā.

II. Teritorijas apbūves, apsaimniekošanas un uzturēšanas noteikumu pārkāpumi

8.  Ielas  un  ēkas  nosaukumu,  ēku  un  dzīvokļu  numuru  plākšņu  izvietošanas  noteikumu 
neievērošana:

8.1. par ielas un ēkas nosaukuma, ēkas un dzīvokļu numuru plākšņu neizlikšanu tam 
paredzētajās  vietās  un  kārtībā  –  izsaka  brīdinājumu  vai  uzliek  naudas  sodu  līdz  50 
(piecdesmit) latiem;

8.2.  par  ielas  nosaukuma,  ēkas  numerācijas  un  korpusa  numerācijas  plāksnes 
neuzturēšanu kārtībā - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 (divdesmit) latiem.
9. Ēku, būvju un teritorijas neuzturēšanu kārtībā:



9.1. par ietvju, iebrauktuvju, grāvju, caurteku un zālāju nesakopšanu, tai skaitā, zāles 
nenopļaušanu (ja tās garums apdzīvotās vietās un administratīvajās teritorijās pārsniedz 15 
cm, izņemot teritoriju, kura tiek izmantota lauksaimniecības vajadzībām), lapu nesagrābšanu 
– fiziskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 
sodu līdz 20 (divdesmit) latiem, bet juridiskām – no 10 (desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem;

9.2. par ēku, būvju vai žogu bojāšanu ar dažādiem uzrakstiem un/vai zīmējumiem – 
uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;

9.3. par ēku, būvju un žogu neuzturēšanu kārtībā, radot draudus cilvēku dzīvībai un 
veselībai – uzliek naudas sodu fiziskām personām – nekustamā īpašuma īpašniekiem no 10 
(desmit)  līdz  50  (piecdesmit)  latiem,  bet  juridiskām –  no  100  (simts)  līdz  200 (divsimt) 
latiem;

9.4. par ēku fasāžu un to elementu neuzturēšanu kārtībā, neremontēšanu, nekrāsošanu 
– fiziskām personām izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem, 
bet juridiskām – no 20 (divdesmit) līdz 200 (divsimt) latiem;

9.5. par ēku un būvju jumtu, dzegu, notekcauruļu, balkonu un lodžiju neattīrīšanu no 
sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt gājēju un transportlīdzekļu drošību – 
uzliek  naudas  sodu  fiziskām  personām  no  10  (desmit)  līdz  50  (piecdesmit)  latiem,  bet 
juridiskām – 20 (divdesmit) līdz 200 (divsimt) latiem;

9.6. par ēku un būvju jumtu,  dzegu, notekcauruļu,  balkonu un lodžiju attīrīšanu no 
sniega, nogāžot sniegu un ledu uz ietvēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši nožogotas 
bīstamās  vietas  vai  veikti  citi  atbilstoši  drošības  pasākumi  –  uzliek  naudas  sodu  no  5 
(pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;

9.7. par pilnīgi vai daļēji sagruvušu būvju un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošana – 
uzliek  naudas  sodu  fiziskām  personām  no  5  (pieciem)  līdz  200  (divsimt)  latiem,  bet 
juridiskām – no 200 (divsimt) līdz 1000 (tūkstoš) latiem.
10. Speciāli  ierīkotu bērnu rotaļlaukumu vai citu publisku atpūtas vietu postīšana – uzliek 
naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 200 (divsimt) latiem.

III. Sabiedrisko apstādījumu ierīkošanas, uzturēšanas un aizsardzības noteikumu 
pārkāpumi

11. Sabiedrisko apstādījumu lietošanas pārkāpumi:
11.1. par sakņu dārzu ierīkošanu sabiedriskajos apstādījumos – izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;
11.2. par ziedu plūkšanu, apstādījumu izbradāšanu, koku un to zaru laušanu vai citādu 

bojāšanu (paziņojuma norāžu piestiprināšana, iegriezumu izdarīšana, sulu tecināšana u.tml.) 
sabiedriskajos apstādījumos – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 (trīsdesmit) 
latiem;

11.3.  par  patvaļīgu  darbību veikšanu,  kuru rezultātā  tiek bojāti  vai  iznīcināti  koki, 
krūmi,  zemsega,  puķu  stādījumi  un  mazās  arhitektūras  formas  –  uzliek  naudas  sodu 
fiziskajām personām no 5 (pieciem) līdz 200 (divsimt) latiem, bet juridiskajām personām – no 
simt līdz tūkstoš latiem.
12.Par būvniecības un remontdarbu veikšanu bez iepriekšējas apstādījumu nožogošanas un 
aizsardzības – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 30 (trīsdesmit) latiem.

IV. Pārkāpumi reklāmas sfērā

13.Svītrots  noteikumu  13.  punkts saskaņā  ar  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  
ministrijas  ieteikumu  (  reģ.Nr.  3-12-1/39  06.01.2012.),  jo  administratīvā  atbildība  par  
kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā ir paredzēta  Latvijas Administratīvo  
pārkāpumu kodeksa 166.13 pantā.
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14.Svītrots  noteikumu  14.  punkts  saskaņā  ar  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  attīstības  
ministrijas  ieteikumu  (  reģ.Nr.  3-12-1/39   06.01.2012.),  jo  administratīvā  atbildība  par 
kārtības pārkāpšanu reklāmas sniegšanā vai izplatīšanā ir paredzēta  Latvijas Administratīvo  
pārkāpumu kodeksa 166.13 pantā.

V. Sabiedriskās kārtības noteikumi un citi pārkāpumi

15.  Par  neierašanos  uz  Kandavas  novada  Administratīvās  komisijas  sēdi  bez  attaisnojoša 
iemesla – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 10 (desmit) latiem.
16. Naktsmiera traucēšana:

16.1. par skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošanu uz ielām, citās sabiedriskās 
vietās, dzīvokļos vai balkonos, kā arī jebkuru citu rīcību (izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar 
Kandavas novada domi), kas rada troksni un traucē iedzīvotāju mieru laikā no plkst. 23.00 – 
06.00 – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 25 (divdesmit pieciem) latiem;

16.2. par šā punkta pirmajā daļā paredzēto nodarījumu, ja tas izdarīts atkārtoti gada 
laikā – uzliek naudas sodu no 20 (divdesmit pieciem) līdz 100 (simt) latiem.
17. Par nepilngadīgo atrašanos pēc plkst. 23.00 izklaides iestādēs vai uzņēmumos (restorānos, 
bāros, kafejnīcās, klubos, diskotēkās, datorsalonos u.c.), kur tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni 
–  uzliek  naudas  sodu  juridiskās  personas  vadītājam,  vai  pasākuma  organizētājam  no  25 
(divdesmit pieciem) līdz 200 (divsimt) latiem.
18. Ielu, laukumu un citu sabiedrisko vietu piegružošana:

18.1. par ielu, ceļu, laukumu vai citu sabiedrisko vietu un apstādījumu piegružošanu ar 
sīkiem sadzīves  atkritumiem (izsmēķiem,  papīriem,  saulespuķu  sēnalām u.  tml.)  –  izsaka 
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 (piecdesmit) latiem;

18.2.  par  spļaušanu  uz  ielām,  kā  arī  par  dabisko  vajadzību  kārtošanu  uz  ielām, 
pagalmos  un  citās  sabiedriskās  vietās  –  uzliek  naudas  sodu  no  10  (desmit)  līdz  50 
(piecdesmit) latiem;

18.3.  par  taras,  malkas,  būvmateriālu,  metāllūžņu un citu  priekšmetu  glabāšanu uz 
ietvēm, ielām, kā arī citās koplietošanas vietās (izņemot tam speciāli norādītās vietās) – uzliek 
naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 20 (divdesmit) latiem;

18.4. par atkritumu izgāztuvju izveidošanu tam neparedzētās vietās – uzliek naudas 
sodu no 5 (pieciem) līdz 20 (divdesmit) latiem;

18.5. par veļas izžaušanu balkonos vai lodžijās redzamā vietā – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 25 (divdesmit pieciem) latiem.
19. Mehānisko transportlīdzekļu lietošanas pārkāpumi:

19.1. Svītrots  noteikumu 19.1.punkts  saskaņā  ar  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  
attīstības ministrijas ieteikumu ( reģ.Nr. 3-12-1/39  06.01.2012.), jo administratīvā atbildība  
par transporta līdzekļa novietošanu zaļajā zonā vai citās tam neparedzētās vietās  ir noteikta  
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149.10 panta devītajā daļā.

19.2.  par  mehānisko transportlīdzekļu  mazgāšanu zaļajā  zonā,  daudzdzīvokļu  māju 
pagalmos, uz ielām, laukumiem, ietvēm, gājēju celiņiem un citās vietās, kur tas nav paredzēts, 
vai pie ūdenstilpnēm – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;

19.3.  Svītrots  noteikumu 19.3.punkts  saskaņā  ar  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  
attīstības ministrijas ieteikumu ( reģ.Nr. 3-12-1/39  06.01.2012.), jo administratīvā atbildība  
par braukšanu vietās, kur nav tā paredzēta,  ir noteikta  Latvijas Administratīvo pārkāpumu  
kodeksa 149.7  panta astotajā daļā.
20. Atkritumu un ugunskuru dedzināšana:

20.1. par sadzīves atkritumu dedzināšanu –izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
no 5 (pieciem) līdz 20 (divdesmit) latiem;

20.2.  par  ugunskuru  dedzināšanu  sabiedriskajos  apstādījumos  (izņemot  ugunskuru 
kurināšanu tam paredzētajās vietās) – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) 
latiem.
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21. Uzrakstu, izkārtņu, apgaismes elementu un reklāmas bojāšanu:
21.1. par uzrakstu, izkārtņu un reklāmas bojāšanu – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) 

līdz 20 (divdesmit) latiem;
21.2. par ielu, namu un afišas stabu apgaismes spuldžu bojāšanu, afišas un reklāmas 

stendu bojāšanu – uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.
22. Neatļauta Kandavas novada, Kandavas pilsētas un pagastu simbolikas izmantošanu:

22.1.  par  necieņas  izrādīšanu pret  Kandavas novada,  Kandavas pilsētas  un pagastu 
simboliku – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;

22.2.  Svītrots  noteikumu 22.2.punkts  saskaņā  ar  Vides  aizsardzības  un  reģionālās  
attīstības ministrijas ieteikumu ( reģ.Nr. 3-12-1/39  06.01.2012.), jo administratīvā atbildība  
par nelikumīgām darbībām ar autortiesību un blakustiesību objektiem, kā arī par autortiesību  
un  blakustiesību  objektu  nelikumīgu  izmantošanu   ir  paredzēta  Latvijas  Administratīvo  
pārkāpumu kodeksa 155.8 pantā.
23. Citi sabiedriski pārkāpumi:

23.1.  par atrašanos sabiedriskās vietās  ar atvērtu  alus vai cita  alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu,  izņemot  speciāli  atļautās  vietās,  kurās  alkoholiskie  dzērieni  tiek  pārdoti 
patērēšanai uz vietas – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;

23.2.  par  lamāšanos  ar  neķītriem  vārdiem  un  piedauzīgu  izturēšanos  uz  ielām, 
transportā, kāpņu telpās un citās sabiedriskās vietās – uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 
50 (piecdesmit) latiem;

23.3. par uzmākšanos ar zīlēšanu, pareģošanu, buršanu, ar preču (reliģiskās literatūras, 
kosmētikas u. tml.) un citu lietu piedāvāšanu, izņemot ar atļauju, uz ielas vai citās publiskās 
vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 100 (simt) latiem;

23.4. par nodarbošanos ar ubagošanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 
5 (pieciem) līdz 20 (divdesmit) latiem;

23.5.  par  mazo  arhitektonisko  formu  un  vides  objektu  bojāšanu  vai  lietošanu 
neatbilstoši  mērķim – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 (pieciem)  līdz 200 
(divsimt) latiem;

23.6. par peldēšanos strūklakās un vietās, kur tas aizliegts – izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) latiem;

23.7. par dzīvnieku peldināšanu un veļas mazgāšanu ūdenstilpnēs un vietās, kur tas 
aizliegts  – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 50 (piecdesmit) 
latiem;

23.8. par nekorektu izturēšanos pret amatpersonu vai amatpersonas aizskaršana, sakarā 
ar viņa dienesta darbību vai sabiedriskā pienākuma pildīšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu no 5 (pieciem) līdz 100 (simt) latiem;

23.9. par klaiņojošo suņu, kaķu un citu dzīvnieku barošanu uz ielas, pagalmos, kāpņu 
telpās un citās publiskās vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 5 (pieciem) 
līdz 50 (piecdesmit) latiem;

23.10. par sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementu nesavākšanu apdzīvotu vietu 
teritorijā  –  uzliek  naudas  sodu  fiziskajām  personām  no  5  (pieciem)  līdz  250  (divsimt 
piecdesmit) latiem.
24.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kandavas novada domes 2006. gada 25. 
maija saistošie noteikumi Nr. 8 „Par administratīvo atbildību Kandavas novadā”.

Kandavas novada domes priekšsēdētājs    ( personiskais paraksts)     R. Bārenis
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