
 

 

 

 

 

 

 

KONSOLIDĒTI 

2010.gada  29.septembrī           SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19  

Kokneses novada Kokneses pagastā   

                

        Apstiprināti  

ar Kokneses novada domes  

2010.gada 29.septembra  sēdes lēmumu 

                  Nr.5.12(protokols Nr.9).  

                                                                               Grozījumi:  

Apstiprināti  

          ar Kokneses novada domes  
2013.gada 30.oktobra saistošajiem 

noteikumiem Nr.23(sēdes lēmums 

Nr.7.5.7.protokols Nr. 14) 

Precizēti  

ar Kokneses novada domes  
2013.gada 27.novembra lēmumu 

Nr.10.1.(protokols Nr.16) 

spēkā ar 2014.gada 1.janvāri 

„Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu; 

21.panta pirmās daļas 16.punktu un 43.panta 

pirmās daļas 4. punktu 

1.Noteikumos lietoto terminu skaidrojums 

Noteikumos un šo noteikumu izpratnē ir lietoti šādi termini: 

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

izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību Kokneses novadā, un par 

kuru paredzēta šajos noteikumos noteiktā administratīvā atbildība.  

1.2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska 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.. Publiski pasākumi – fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai 

pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā. 

1.4. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās 

daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, stāvlaukumi, sabiedriskā transporta 

pieturas, dzelzceļa stacija, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu namu 

pagalmi, valsts un pašvaldības iestāžu teritorijas un telpas, parki un citas speciāli iekārtotas un 

publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, pilsdrupu teritorija, estrādes, skeitparks,   teritorija 

ap strūklaku „Fauna galva”, kapsētas, ūdenstilpņu tauvas josla, sporta laukumi, neapbūvētas 



vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas, kā arī citas novada teritorijā 

publiskai lietošanai, publiskiem pasākumiem paredzētas teritorijas neatkarīgi no īpašuma 

piederības. 

1.5. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi 

un bēniņi. 

1.6. Īpašumam  piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija- visa īpašuma  zemes gabala  

garumā  publiskā lietošanā esošā teritorija- gājēju ietves, grāvji, caurtekas, zālāji līdz 

brauktuves malai  vai braucamā daļa 1 metra platumā, ja nav ierīkota atsevišķa ietve. 

1.7. Gājēju iela- iela, kas paredzēta gājējiem un ir slēgta transporta kustībai. 

1.8. Ietve- ceļa(ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem. 

1.9. Zaļā zona – administratīvajā teritorijā esošie zālāji, parki un skvēri blīvi apdzīvotās 

teritorijās.  

1.10. Zāliens - apstādījumos (parkos, pagalmos, dārzos, skvēros u.c.) vai praktiskām 

vajadzībām ierīkots laukums, nomale ar sēto vai dabīgo zāļu zelmeni, kas tiek regulāri kopts.  

1.11. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, 

košumdārzi, alejas, u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības. Apstādījumos var būt koki, 

krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi ar dārza 

mēbelēm un ierīcēm, kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi.  

1.12.. Zemesgabals- juridiski noteikta teritorijas pamatvienība. 

1.13. Pavasara un vasaras sezona- laika periods no 1.aprīļa līdz 15.oktobrim. 

1.14. Rudens un ziemas sezona- laika periods no 16.oktobra līdz 31.martam. 

1.15. Publiskās ūdenstilpnes- novada teritorijā esošās ūdenstilpnes upes, ezeri, karjeri , kas 

neatrodas privātīpašumā.  

 
 

2. Vispārīgie noteikumi 

  

2.1. Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumu uzdevums 

 

2.1.1. Kokneses novada sabiedriskās kārtības  saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – 

Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Kokneses novadā, paredzot administratīvo atbildību 

par šo Noteikumu neievērošanu un tie ir obligāti visām fiziskām un juridiskajām personām. 

2.1.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt novada teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības 

uzturēšanu, nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un 

kārtības uzturēšanu dzīvojamās un koplietošanas telpās, pagalmos, ielās, īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošās teritorijās, parkos un  skvēros. Veicināt sabiedriskās kārtības 

noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpējus un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus.  

 

2.2.Atbildība par sabiedriskās kārtības un Noteikumu neievērošanu 

 

2.2.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas vai 

darbojas Kokneses novada administratīvajā teritorijā. 

2.2.2. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos paredzētās 

administratīvās atbildības, ja pēc pārkāpuma rakstura nav paredzēta administratīvā atbildība 

saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu vai kriminālatbildība saskaņā ar 

Krimināllikumu.  

2.2.3. Par noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījusi nepilngadīga persona, kurai nav pastāvīga 

ienākuma avota, naudas sods tiek iekasēts no nepilngadīgās personas vecākiem vai personām, 

kas viņus aizstāj.   



2.2.4. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma 

novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.  

 

2.3.Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu 

 

2.3.1. Par šo Noteikumu pārkāpšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var 

piemērot šādus administratīvos sodus: 

2.3.1.1.brīdinājumu; 

2.3.1.2. naudas sodu  fiziskām personām līdz 350.00 euro;(grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem 

noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

2.3.1.3. naudas sodu juridiskām personām līdz 1400.00euro. (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
 

 

2.4. Amatpersonas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt 

administratīvo pārkāpumu protokolus 

 

2.4.1. Kokneses novada domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks; 

2.4.2. Kokneses novada pagastu pārvalžu vadītāji; 

2.4.3. Kokneses novada domes izpilddirektors; 

2.4.4. Kokneses novada pašvaldības policijas amatpersonas; 

2.4.5. Valsts policijas amatpersonas; 

2.4.6. Kokneses novada apvienotās būvvaldes amatpersonas; 

2.4.7. Kokneses novada domes deputāti; 

2.4.8. Kokneses novada domes pilnvarotas un normatīvajos aktos noteiktas amatpersonas.  

 

2.5. Administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība 

 

2.5.1. Administratīvās lietas izskata un sodu uzliek Kokneses novada domes Administratīvā 

komisija. Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Kokneses novada domes budžetā. 

2.5.2. Lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās veic Kokneses novada domes 

Administratīvā komisija Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un 

Administratīvā procesa likuma noteiktajā procesuālajā kārtībā.  

 

2.6. Normatīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

 

2.6.1. Amatpersonu un to pilnvaroto institūciju piemērotos administratīvos sodus ir tiesības 

pārsūdzēt Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa un Administratīvā procesa 

likuma  paredzētajā kārtībā. 

2.6.2. Kokneses novada domes Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajona tiesā.  

 

3. Noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība 

 

              3.1. Sabiedrisko vietu piegružošana 

 

3.1.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 

piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, 

pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro. (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 



3.1.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 

piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, 

pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, 

uzliek naudas sodu no 15 līdz 72 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 

01.01.2014.) 
3.1.3. Par ielu, apstādījumu, zālāju un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku 

koplietošanas telpu piemēslošanu, ja to izdara mājdzīvnieks (suns, kaķis u.tml.) un īpašnieks to 

nesavāc, dzīvnieka īpašniekam, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 euro. 

(grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.1.4. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 

piemēslošanu, ja to izdara mājdzīvnieks un dzīvnieka īpašnieks to nesavāc un, ja tas izdarīts 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, dzīvnieka īpašniekam uzliek naudas 

sodu no 15 līdz 72 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.1.5. Par spļaušanu uz ielām, ēkās, koplietošanas telpās un citās sabiedriskās vietās, izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 8 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, 

spēkā ar 01.01.2014.) 
3.1.6. Par koplietošanas telpu eju un koridoru aizkraušanu, pielūžņošanu vai antisanitārā 

stāvokļa radīšanu, uzliek naudas sodu no 8 līdz 36 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem 

Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
3.1.7. Par bezsaimnieku suņu un kaķu barošanu daudzdzīvokļu māju pagalmos, pagrabos, 

kāpņu telpās, ja konkrētās mājas iedzīvotāji nav tam piekrituši, un publiskās vietās, ja tas 

traucē apkārtējos cilvēkus, tiek piemērots LAPK 106.panta pirmā daļa, kas nosaka fiziskām 

personām  naudas sodu no 8  līdz 350 euro un juridiskām personām uzliek naudas sodu no 15 

līdz 712euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

 

3.2.Sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošanu un bojāšanu  

 

3.2.1. Par ielu, sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošanu ar dubļiem, kūtsmēsliem, un 

citiem sārņiem, uzliek naudas sodu no 15 līdz 72euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem 

Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
3.2.2. Par ielu, sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošanu ar dubļiem, kūtsmēsliem un citiem 

sārņiem, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas 

sodu no 72 līdz 214euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.)  

3.2.3. Par sabiedrisko vietu bojāšanu (solu laušana, stādījumu bojāšana u.tml.), uzliek naudas 

sodu līdz 72 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.2.4. Par sabiedrisko vietu bojāšanu (solu laušana, stādījumu bojāšanu u.tml.), ja tas izdarīts 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 72 līdz 214 

euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.2.5. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu, staigāšanu vai 

gulēšanu uz tiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 8 euro. (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
 

3.3. Mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana publiskos dīķos, strūklakās 

un citās   ūdenstilpnēs 
 

3.3.1. Par mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un 

citās ūdenstilpnēs, kur tas nav atļauts izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35euro. 

(grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

 

3.4. Ubagošana, zīlēšana sabiedriskās vietās 

 



3.4.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās 

vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 43euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem 

noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
3.4.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās 

vietās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,  uzliek naudas 

sodu no 43 līdz 72 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

 

 

3.5.   Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, žogu, spēļu atrakciju bojāšana 

vai iznīcināšana 

 

3.5.1. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, parku 

soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), 

bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem), 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu  līdz 143 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem 

noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
3.5.2. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, parku 

soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), 

bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem), ja 

tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 

143 līdz 350 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

 

3.6.  Pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras 

formu bojāšana 

 

3.6.1. Par  pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, 

iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu uzliek naudas sodu no 8 līdz 143 euro. (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
3.6.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, 

iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no 72 līdz 350 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem 

Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
 

3.7. Veļas, apģērbu u.c. priekšmetu izkāršana vai žāvēšana neatļautās vietās 

 

3.7.1. Par veļas, apģērbu u.c. priekšmetu izkāršanu vai žāvēšanu neatļautās vietās, tai skaitā uz 

dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja tas ir redzams citām personām, izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz 22euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 

01.01.2014.) 
 

 

3.8.  Ēku, to teritorijas un tai pieguļošās joslas nesakopšana 

 

3.8.1. Par fiziskai personai piederošo vai valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai pieguļošās 

joslas nesakopšanu, aizaudzēšana ar krūmiem un nezālēm, celtniecības materiālu, malkas u.c. 

priekšmetu  glabāšana ārpus lietošanā vai īpašumā esošā zemes gabala, īpašniekam vai 

valdītājam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 72 euro. (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
3.8.2. Par fiziskai personai piederošo vai valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai pieguļošās 

joslas nesakopšanu, aizaudzēšana ar krūmiem un nezālēm, celtniecības materiālu, malkas u.c. 

priekšmetu glabāšana ārpus lietošanā vai īpašumā esošā zemes gabala, ja tas izdarīts atkārtoti 



gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, īpašniekam vai valdītājam uzliek naudas 

sodu no 72 līdz 143euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.3. Par juridiskai personai piederošo vai valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai pieguļošās 

joslas nesakopšanu, aizaudzēšana ar krūmiem un nezālēm, celtniecības materiālu, malkas u.c. 

priekšmetu glabāšana ārpus lietošanā vai īpašumā esošā zemes gabala, īpašniekam vai 

valdītājam uzliek naudas sodu no 29 līdz 143 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem 

Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
3.8.4. Par juridiskai personai piederošo vai valdījumā esošu ēku, to teritorijas un tai pieguļošās 

joslas nesakopšanu, aizaudzēšana ar krūmiem un nezālēm, celtniecības materiālu, malkas u.c. 

priekšmetu glabāšana ārpus lietošanā vai īpašumā esošā zemes gabala, ja tas izdarīts atkārtoti 

gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, īpašniekam vai valdītājam uzliek naudas 

sodu no 143 līdz 427 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.5. Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā, kas atrodas novada 

pagastu centros, ciemu blīvi apdzīvotās teritorijās katru gadu ne vēlāk kā līdz 23.jūnijam un 

15.septembrim, neatkarīgi no zemes lietošanas mērķa, zemes gabala īpašniekam vai tā 

lietotājiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 29 euro. (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 
3.8.6. Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā, kas atrodas novada 

pagastu centros, ciemu blīvi apdzīvotās teritorijās katru gadu ne vēlāk kā līdz 23.jūnijam un 

15.septembrim, neatkarīgi no zemes lietošanas mērķa, zemes gabala īpašniekam vai tā 

lietotājiem, ja tas vasaras sezonas laikā nav izdarīts atkārtoti  uzliek naudas sodu no 29 līdz 143 

euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.7. Par ugunskuru kurināšanu vietās, kur tas aizliegts, kā arī upmalā un zaļajā zonā, izņemot 

tam paredzētās vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 72 euro. 

3.8.8. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu ēku un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošanu – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 214 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, 

spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.9. Par pilnīgi vai daļēji sagruvušu ēku un būvju, kas bojā ainavu, nesakārtošanu – ja tas 

konstatēts atkārtoti gada laikā, pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 

350 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.10. Par daudzdzīvokļu ēku pagalmu, zālāju, ietvju un braucamās daļas netīrīšanu ēkas 

apsaimniekotājam - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 214 euro. (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.11.Par daudzdzīvokļu ēku pagalmu, zālāju, ietvju un braucamās daļas netīrīšanu ēkas 

apsaimniekotājam -ja tas netiek darīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz 350 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, 

spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.12. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un 

lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, ēkas īpašniekam vai 

apsaimniekotājam – izsaka brīdinājumu vai  uzliek naudas sodu līdz 214 euro. (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.13. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus un 

lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, ēkas īpašniekam vai 

apsaimniekotājam – ja tas  netiek darīts sezonas laikā atkārtoti, pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu  līdz 350 euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, 

spēkā ar 01.01.2014.) 

 3.8.14. Par sadzīves atkritumu un mājlopu mēslu uzglabāšanu tāda veida iekārtojumā, kas 

nelabvēlīgi ietekmē pašvaldības teritorijas sanitāro tīrību vai rada neērtības citām personām 



izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 72euro. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem 

Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

3.8.15. Par nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju 

ietves, grāvju, caurteku) nesakopšanu un aizsprostošanu –izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz 50 latiem. (grozījumi ar 30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.)  

3.8.16.. Par nekustamam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju 

ietves, grāvju, caurteku) nesakopšanu un aizsprostošanu – ja tas  konstatēts atkārtoti gada laikā 

pēc administratīvā soda uzlikšanas - uzliek naudas sodu no 29 līdz 143 euro . (grozījumi ar 

30.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.23, spēkā ar 01.01.2014.) 

 

4. Pārejas  noteikumi 

 

4.1.  Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, atzīt par spēku  zaudējušus:  

4.1.1. Kokneses pagasta padomes 26.03.2008. saistošos noteikumus Nr.7 (protokols Nr.3, 

lēmums Nr.6.10.) “ Par sabiedrisko kārtību Kokneses pagastā”; 

4.1.2. Bebru pagasta padomes 21.09.2006. saistošos noteikumus Nr.9 (protokols Nr.12.5) „Par 

sabiedrisko kārtību Bebru pagastā”; 

4.1.3. Iršu pagasta padomes 25.02.2003. saistošos noteikumus Nr.2 (protokols Nr.2) „Par 

sabiedrisko kārtību Iršu pagastā”. 

 

4.2.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas  Kokneses   

novada laikrakstā  „Kokneses Novada Vēstis”. 

 

 

Sēdes vadītājs                                                      (personiskais parakts)                 M.Reinbergs 

 
 


