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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Ķegumā 

 
2012.gada 4.aprīlī          Nr.2/2012 
 

Par sabiedrisko kārtību Ķeguma novada administratīvajā teritorijā 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  
43.pantu pirmās daļas 4.-6.punktu 

 
 

I. Vispārīgie noteikumi 

1. Šie noteikumi regulē sabiedrisko kārtību Ķeguma novada teritorijā un nosaka administratīvo 
atbildību par sabiedriskās kārtības pārkāpumiem. 

2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Ķeguma novada 
administratīvajā teritorijā. 

3. Lietotie termini: 

 Apstādījumi - visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, 
košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi u.c., kā arī šim 
nolūkam paredzētas platības. Apstādījumos var būt koki, krūmi, vīteņaugi, puķu 
stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm, 
kā arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi. 

 Izklaides vieta - kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, 
diskotēka, deju zāle un citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi 
(izklaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.), 
izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un 
darba laiks nav ilgāks par plkst. 22.00. 

 Publiska (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 fiziskajai personai 

 Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpas, 
gaiteņi, pagrabi un bēniņi. 
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 Publisks pasākums - fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts 
sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums 
publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma vai valdījuma formas. 

II. Aizliegumi un ierobežojumi Ķeguma novada administratīvajā teritorijā un administratīvā 
atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

4. Sabiedriskā kārtība: (Grozīts ar Ķeguma novada domes 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.18/2013., 
29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015.) 

4.1.(Svītrots ar Ķeguma novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015.) 

4.2.(Svītrots ar Ķeguma novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015.) 

4.3.Par saimniecisko un/vai celtniecības materiālu novietošanu bez saskaņojuma uz pilsētas ielām , 
uz pašvaldības vai citas personas īpašumā vai valdījumā esošās zemes 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 30 euro. 

4.4.Par atkritumu dedzināšanu, par plastmasas, gumijas izstrādājumus un cita veida ķīmisko 
izstrādājumu, kā arī sadzīves atkritumu dedzināšanu, 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

4.5.Par mitināšanos (nakšņot, gulēt u.tml.) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās 
(bēniņi, pagrabs, kāpņu telpa) 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

4.6.Par smēķēšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 15 euro. 

4.7.Par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu kultūras un citos masu pasākumos to organizētājiem 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

4.8.Par sabiedriskās kārtības nenodrošināšanu kafejnīcās, bāros, u.c., alkoholisko dzērienu un alus 
tirdzniecības vietās, šo tirdzniecības vietu īpašniekiem vai par attiecīgo tirdzniecības vietu 
atbildīgām personām 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

4.9.Par sabiedriskās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, sporta, atpūtas un citās sabiedriskās 
iestādēs 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

4.10. Par telšu celšanu un ugunskura kuršanu Ķeguma pilsētas centrā, apstādījumos, izņemot 
gadījumus, kad konkrētā darbība saskaņota ar Ķeguma novada pašvaldību, 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 15 euro. 

5. Ēku, būvju un to teritoriju uzturēšana: (Grozīts ar Ķeguma novada domes 16.10.2013. saistošajiem 
noteikumiem Nr.18/2013., 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015.) 

5.1.Par ēku, būvju un telpu ekspluatāciju neatbilstoši paredzētajam mērķim  

 brīdinājums vai naudas sods 75 euro. 

5.2.Par ēkas, būves numura zīmes vai īpašuma nosaukuma neizlikšanu redzamā vietā, nekustamā 
īpašuma īpašniekam  (tiesiskajam valdītājam, lietotājam) 

 brīdinājums. 
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5.3.Par ēkas, būves numura zīmes vai īpašuma nosaukuma neizlikšanu redzamā vietā, neievērojot 
5.2.punktā brīdinājumā noteikto termiņu, nekustamā īpašuma īpašniekam (tiesiskajam 
valdītājam, lietotājam) 

 naudas sods līdz 35 euro. 

5.4.Par dzīvojamo, sabiedrisko vai koplietošanas telpu, ēku, būvju tīšu bojāšanu 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

5.5.Par inženierkomunikāciju saimniecības lietošanas noteikumu pārkāpšanu un komunikāciju 
neuzturēšanu kārtībā, kā arī koplietošanā esošo ēku maģistrālo cauruļvadu un citu inženiertīklu 
bojāšanu, tai skaitā ielu, parku vai pagalmu elektroapgaismojuma bojāšanu: 

 naudas sods fiziskajām personām līdz 145 euro; 

 juridiskām personām līdz 350 euro. 

5.6.Par pašvaldības teritorijas labiekārtojuma objektu, mazo arhitektonisko formu, transporta 
pieturu, uzrakstu, numuru un ielu norādījuma plāksnīšu, izkārtņu un reklāmas stendu, ceļa 
zīmju, atkritumu konteineru, urnu un cita pašvaldības īpašuma  bojāšanu, pārvietošanu 

 brīdinājums vai naudas sods 350 euro. 

5.7.Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, žogu un citu būvju bojāšanu, aprakstīšanu un apzīmēšanu, 
par ēku fasāžu, žogu un ielām vai ceļiem piegulošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 35 euro. 

5.8.Par zāles nenopļaušanu īpašumā vai lietojumā esošajā teritorijā, kas atrodas Ķeguma pilsētā, 
pagastu centros, ciemu blīvi apdzīvotās teritorijās katru gadu ne vēlāk kā līdz 23. jūnijam un 
15.septembrim, ja zāles garums pārsniedz 20 centimetrus, neatkarīgi no zemes lietošanas mērķa 

brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

5.9. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskam valdītājam, vai apsaimniekotājam par ēku, būvju, 
zemes un apsaimniekojamo teritoriju neuzturēšanu kārtībā, neattīrīšanu no degtspējīgiem 
atkritumiem, sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām, īpašumam piegulošās publiskā 
lietošanā esošās teritorijas līdz gājēju ietvei, apaudzēšanu ar kokiem un krūmiem, kas bojā skatu 
un traucē ielu krustojumu pārredzamību, apdraud satiksmes drošību un ierobežo gājēju 
pārvietošanās iespējas 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

(Ķeguma novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumu Nr.9/2015.redakcijā) 

5.10. Par Ķeguma novada apbūves noteikumu neievērošanu 

 fiziskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz  350 euro; 

 juridiskām personām brīdinājums vai naudas sods līdz  1400 euro.  

5.11. Par patvaļīgu citas personas īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošas zemes izmantošanu 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

   6. Ar transporta lietošanu saistītie pārkāpumi: (Grozīts ar Ķeguma novada domes 16.10.2013. 
saistošajiem noteikumiem Nr.18/2013., 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015.) 

6.1.Par sniega netīrīšanu 1 metru platā joslā ap stāvošu transporta līdzekli publiskā teritorijā, ja tas 
tiek ilgstoši turēts uz ielas vai atrodas koplietošanas pagalmā 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 30 euro. 

6.2.Par transporta līdzekļu novietošanu pilsētas, ciemu apstādījumos un koptajos zālājos 
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 brīdinājums vai naudas sods līdz 30 euro”. 

(Ķeguma novada domes 29.04.2015. saistošajiem noteikumu Nr.9/2015.redakcijā) 

7. Tirdzniecība publiskās vietās: (Grozīts ar Ķeguma novada domes 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem 
Nr.18/2013., 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015.) 

7.1.Par tirdzniecības un pakalpojumu objektu un tiem piederošās teritorijas neuzturēšanu kārtībā 

 brīdinājums vai naudas sods līdz 75 euro. 

   8. Valsts un Ķeguma novada pašvaldības simbolikas izmantošana (Grozīts ar Ķeguma novada domes 
16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.18/2013., 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015.),) 

8.1.Necieņas izrādīšana Ķeguma novada ģerboņiem, karogam (piemēram, saplēšana, nosmērēšana, 
noraušana, u.tt.) 

 naudas sods līdz 75 euro. 

III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole 

9.1.Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus atbilstoši savai  
kompetencei ir tiesīgas šādas amatpersonas: 

9.1.1. Ķeguma novada domes priekšsēdētājs;  

9.1.2. Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks;  

9.1.3. Ķeguma novada domes deputāti;  

9.1.4. Ķeguma novada pašvaldības pagastu pārvalžu vadītāji;  

9.1.5. Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektors;  

9.1.6. Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki; 

9.1.7. Valsts policijas darbinieki. 

9.2.Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu, šo Noteikumu 9.1.punktā minētās personas ir 
tiesīgas uzlikt naudas sodu līdz 30 euro (trīsdesmit eiro) pārkāpuma izdarīšanas vietā bez 
administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas, izsniedzot pārkāpējam noteikta parauga kvīti. 

(Grozīts ar Ķeguma novada domes 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.18/2013. 29.04.2015. saistošajiem noteikumiem 
Nr.9/2015.) 

IV. Noslēguma jautājumi 

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas Ķeguma 
novada pašvaldības laikrakstā “Ķeguma Novada Ziņas”. 

 

 
Domes priekšsēdētājs     personiskais paraksts)                                                                       R.Ozols
  

  
 


