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LATVIJAS
REPUBLIKA
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.: 64628030,fakss:64628035,
e-pasts novads@vilani.lv
Viļānu novadā
APSTIPRINĀTS
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2014. gada 08.maija
sēdes lēmumu Nr.10 § 5
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 67
Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi.
Izdoti saskaņā ar likuma
,,Par pašvaldībām" 43.panta
pirmās daļas 4., 5., 6. un 10.punktu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1.Viļānu novada pašvaldības teritorijas uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
(turpmāk tekstā noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Viļānu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā un atbildību par tās neievērošanu.
2. Noteikumu uzdevums ir aizsargāt sabiedrisko kārtību, īpašumu, pašvaldības iedzīvotāju
un apmeklētāju personiskās tiesības un likumīgās intereses, kā arī komersantu tiesības un
tiesiskās intereses, ar mērķi nostiprināt likumību, novērst tiesību pārkāpumus, audzināt personu
likumu un sadzīves noteikumu precīzas un stingras ievērošanas garā, ieaudzināt personā cieņas
pilnu attieksmi pret citu personu tiesībām, godu un pašcieņu, apzinīgu attieksmi pret saviem
pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.
3. Šo noteikumu mērķis ir nodrošināt Viļānu novada pašvaldības teritorijas sakoptību un
sanitārās tīrības uzturēšanu, namīpašumu un citu nekustamo īpašumu uzturēšanu un saglabāšanu,
apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu parkos un skvēros, pagalmos, ielās,
īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijās, dzīvojamās un koplietošanas telpās.
4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras uzturas vai kuru
īpašums atrodas Viļānu novada pašvaldības administratīvajās robežās, neatkarīgi no šo personu
valstiskās piederības, īpašuma veida un īpašuma reģistrēšanas Zemesgrāmatā.
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5. Administratīvā atbildība par šajos noteikumos norādītajiem pārkāpumiem iestājas, ja
pēc pārkāpumu rakstura nav paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksu vai kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikumu, vai arī
administratīvā atbildība saskaņā ar citu spēkā esošu Viļānu novada pašvaldības domes normatīvo
aktu, ciktāl to nenosaka šie noteikumi.
6. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbildība
saskaņā ar šiem noteikumiem, izdarīts Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā tas izdarīts.
7. Par noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpumu protokolu ir pilnvarotas
pašvaldības policijas amatpersonas;
8. Lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās veic Viļānu novada pašvaldības
Administratīvā komisija Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksā noteiktajā procesuālajā
kārtībā.
9. Viļānu novada pašvaldības budžeta ieskaitītas soda naudas izlietošanas kartība tiek
noteikta ar Viļānu novada pašvaldības domes iekšējo normatīvo aktu.
10. Administratīvo komisiju lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 281.panta noteiktajā kārtībā.

11. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
11.1. bruģa segums - ielas vai ietves klātne, kas izbūvēta no viendabīgi izvietotiem
neliela izmēra dabīgiem vai mākslīgiem akmeņiem;
11.2. datorsaloni - internetkafejnīcas, interneta saloni, datorsaloni un citas
tamlīdzīgas iestādes, izņemot datortehnikas un datorprogrammu tirdzniecības vietas;
11.3. īpašumam piegulošā publiskā lietošanā esošā teritorija - visa īpašuma zemes
gabala gammā publiskā lietošanā esošā teritorija - gājēju ietves (izņemot sabiedriskā
transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas un zālāji līdz brauktuves malai vai braucamā
daļa l metra platumā, ja nav ierīkota atsevišķa ietve, bet namīpašumos, kas atrodas pie
parkiem, dārziem, skvēriem – līdz parka, dārza un skvēra robežām;
11.4. īres nams - namīpašums, kuru plānots izmantot vai tiek izmantots dzīvojamo
telpu izīrēšanai, pamatojoties uz īres līgumu starp izīrētāju un īrnieku;
11.5. izklaides vieta - kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu nami, spēļu zāles,
diskotēkas, deju zāles u.c.;
11.6. namīpašums - uz zemesgabala uzbūvētas ēkas vai būves;
11.7. pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums, ieskaitot žogu;
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11.8. piebrauktuve - jebkādas izbūves teritorijas daļa piekļūšanai pie zemesgabala
vai atsevišķiem objektiem;
11.9. sabiedriskā transporta pieturvieta - vieta uz ceļiem un laukumiem, kas
paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai vai šī transporta
gaidīšanai un kas aprīkota ar attiecīgu ceļa zīmi;
11.10. sabiedriska iestāde - speciāli izveidota, sabiedrībai brīvi pieejama slēgta vai
atklāta tipa vieta, tajā skaitā valsts vai pašvaldības organizācija;
11.11. zāliens - apzaļumota platība ar koptu, blīvu, ilggadīgu dažādu kopā augošu
zemo graudzāļu sugu (zāles) zelmeni;
11.12. skaņu pastiprinošas iekārtas - mehāniskas, elektromehāniskas vai
elektroniskas ierīces, kuras pastiprina mūzikas instrumentu, elektrotehnisko ierīču un
balss skaņu;
11.13. zaļā zona - zālienu un apstādījumu teritorijas, arī liegumi un īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas.
12. Namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem,
kā arī pašvaldības teritorijas apsaimniekotājiem attiecīgi jānodrošina:
12.1. namīpašuma un citas nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu,
apsaimniekošanu, labiekārtošanu, apstādījumu un žogu uzturēšanu, ietvju, laukumu,
pagalmu, grāvju, caurteku un iebrauktuvju uzkopšanu un tīrīšanu;
12.2. īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (izņemot
maģistrālās ielas) kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu. Zāles garums nedrīkst pārsniegt
10 centimetrus;
12.3. lietus ūdens uztvērēju tīrīšanu - ne retāk kā 2 reizes pavasara un vasaras
periodā;
12.4. ziemas sezonā sniega un ledus tīrīšanu no ietvēm un to kaisīšanu ar smiltīm
(izņemot maģistrālās ielas) - katru dienu līdz pulksten 8.00, bet snigšanas laikā sniega
tīrīšanu visu dienu. Šis punkts neattiecas uz maģistrālo ielu teritorijām;
12.5. savāktā sniega aizvešanu uz Viļānu novada pašvaldības Saimnieciskās daļas
norādītajām sniega izgāztuvēm, ja savāktā sniega dēļ tiek traucēta transporta satiksme un
gājēju pārvietošanās;
12.6. regulāra sniega un ledus notīrīšanu nomāju jumtiem un balkoniem, lai
nepieļautu lāsteku veidošanos, sniega un ledus krišanu no jumtiem, dzegām, ūdens
notekcaurulēm un balkoniem, bet situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un
transportlīdzekļu drošība, bīstamo vietu norobežošanu, nekavējoties veicot pasākumus
sniega, ledus un lāsteku novākšanai, lietojot visus iespējamos drošības līdzekļus.
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12.7. ziemā uz ietvēm un ielām (izņemot maģistrālās ielas) izkaisīto smilšu
savākšanu divu nedēļu laikā pēc sniega nokušanas (bet ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim,
izņemot gadījumus, kad tas nav iespējams klimatisko apstākļu dēļ);
12.8. lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšanu izgāztuvē vai to
kompostēšanu;
13. tirdzniecības sfēras objektu īpašniekiem jānodrošina teritorijas tīrīšanu no īpašuma
pieguļošās teritorijas, kā arī skatlogu, durvju un fasādes tīrību. Sezonas rakstura darbības
pārtraukumu laikā jānodrošina materiālā vērtību drošība.
14. Inženierkomunikāciju valdītājiem savlaicīgi jānodrošina aku un kameru salauztā vāku
nomaiņa, seguma deformāciju izlabošanu virs pazemes inženierkomunikācijām,
inženierkomunikāciju avāriju dēļ radušos apledojumu likvidēšanu, teritorijas sakopšanu gar
virszemes inženierkomunikāciju tīklu cauruļvadiem un 5 (piecu) metru platā joslā ap tiem.
15. Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav atļauts:
15.1. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un
transporta satiksmi, kā arī apstādījumu zonā un citām personām piederošajās vai
apsaimniekojamās teritorijās;
15.2. iepildīt sadzīves atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un
eksplozīvus priekšmetus, šķidrumus, infekcijas slimības izraisošus un medicīniskos,
bīstamos atkritumus, liela gabarīta atkritumus, būvniecības atkritumus.
15.3. veikt jebkādas ar dedzināšanu saistītas darbības - dedzināt ugunskuros
sadzīves, būvniecības un zaļos atkritumus, tajā skaitā dedzināt jebkādus plastmasas,
gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas gan ugunskuros, gan apkures krāsnīs
(izņemot speciāli atvēlētās vietās);
15.4. uz ietvēm, ielas un citas publiskās vietas, koplietošanas telpas un pagalmos
aizliegts uzglabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un tamlīdzīgus priekšmetus,
īres namos, kuros nav šķūņu un pagrabu, malku atļauts uzglabāt izīrētāja norādītajā vietā,
kas nav pretrunā šo noteikumu prasībām;
15.5. veikt rakšanas darbus, ja nav saņemta rakšanas darbu atļauja (izņemot
avārijas novēršanas darbus komunālajiem dienestiem);
15.6. namīpašumu īpašniekiem namīpašumus, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku
ir neapdzīvoti vai kuros nenotiek saimnieciska darbība, jāaizslēdz (ieejas, pagrabu durvis
un logus), lai novērstu nepiederošu personu uzturēšanos un iekļūšanu, un to teritorijas
jāiežogo, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai bīstamas situācijas.
16. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kuru īpašumā,
valdījumā vai nomā Viļānu novada pašvaldības teritorijā ir namīpašumi, to daļas vai dzīvokļi veic
dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku tehnisko uzturēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem,
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kas reglamentē namīpašumu uzturēšanas un dzīvojamo telpu lietošanas, kā arī ugunsdrošības
kārtību.

II. SEVIŠĶĀ DAĻA
17.Dzīvokļu un koplietošanas telpu uzturēšanas noteikumu neievērošana.
17.1.Par antisanitāru apstākļu radīšanu koplietošanas telpās un dzīvokļos, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 142;
17.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 142 līdz EUR 285.
18. Namīpašumu un teritorijas uzturēšanas noteikumu neievērošana.
18.1. Par nekustamajam īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas
nekopšanu, izsaka brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām no EUR 28 līdz EUR
142, juridiskām personām no EUR 142 līdz EUR 356;
18.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām
no EUR 142 līdz EUR 350, juridiskām personām no EUR 356 līdz EUR
711.
18.2. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu vai
neuzturēšanu Viļānu novada pašvaldības noteiktajā kārtībā un vietās, izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz EUR 14, juridiskām personām līdz EUR
142;
`
18.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR
14 līdz EUR 21, juridiskām personām līdz EUR 285.
18.3. Par ēku, būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega,
ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR 28 līdz EUR 213,
juridiskām personām līdz EUR 711;
18.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām 213
EUR līdz EUR 285, juridiskām personām no 171 EUR līdz EUR 1400.
18.4. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā, uzliek naudas sodu no EUR 28
līdz EUR 142, juridiskām personām no EUR 285 līdz EUR 171;
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18.4.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no EUR
142 līdz EUR 285, juridiskām personām no EUR 711 līdz EUR 1400.
18.5. Par dzīvojamo telpu un koplietošanas telpu piegružošanu ar celtniecības un
remontdarbu materiāliem un citām mantām, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz EUR 71;
18.5.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 71
līdz EUR 142.
18.6. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpaši neparedzētās
vietās, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 28;
18.6.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 21
līdz EUR 71.
19. Sabiedriskā inventāra un pilsētas labiekārtojuma bojāšana.
19.1. Par sabiedriskā inventāra patvaļīgu pārvietošanu (atkritumu konteineri,
pagaidu ceļa zīmes u.c.), kā arī uzrakstu, izkārtņu un reklāmas, ēku numuru un ielu
nosaukuma plāksnīšu noņemšanu bez saskaņošanas, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu fiziskām personām līdz EUR 71, juridiskām personām līdz EUR 285;
19.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām
personām no EUR 71 līdz EUR 213, juridiskām personām no EUR 71 līdz
EUR 711.
20. Peldēšanās, mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana neatļautās vietās.
20.1. Par peldēšanos dīķos, ezeros un upēs, kur tas ir aizliegts, izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz EUR 28;
20.2. Par dzīvnieku ievešanu ezeru, upju un dīķu teritorijās, kur tas ir aizliegts,
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 14.
21. Transportlīdzekļu iebraukšana un mazgāšana tam neparedzētās vietās.
21.1. Par mehānisko transporta līdzekļu mazgāšanu un profilaktisko apkopi ielās,
publiskās vietās, apstādījumos, kā arī tuvāk par 20 metriem no ūdenstilpnēm, uzliek
naudas sodu līdz no EUR 28 līdz EUR 71;
21.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu EUR 71.
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21.2. Par braukšanu ar transportlīdzekli un vai/to novietošanu stāvēšanai zaļajā
zonā uzliek naudas sodu līdz EUR 71.
21.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no EUR 71 līdz EUR 142.
22. Ielu, laukumu un citu publisko vietu piegružošana.
22.1. Par ielu, ietvju, laukumu, namu pagalmu, daudzdzīvokļu ēku koplietošanas
telpu, peldvietu un citu publisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem
(izsmēķiem, papīriem, saulespuķu sēklām, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek
soda naudu līdz EUR 28;
22.2. par atkritumu konteineru satura, urnu dedzināšanu, uzliek naudas sodu no
EUR 28 līdz EUR 71;
22.3. par patvaļīgu cieto sadzīves un vai/lielgabarīta atkritumu izgāztuvju
ierīkošanu vai to izmantošanu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskām
personām līdz 213 EUR, juridiskām personām līdz 711 EUR;
22.4. par ielu vai ceļu piegružošanu ar izbirām no transporta līdzekļa kravām,
riepu dubļiem, kā arī piesārņošanu ar visa veida tehniskiem šķidrumiem, uzliek naudas
sodu līdz 28 EUR;
22.5. par cieto sadzīves atkritumu nesavlaicīgu izvešanu, izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz EUR 711.
23. Par nepiedienīgu uzvedību, kas neatbilsts sabiedrībā pieņemtām ētikas un morāles
normām, un kas nav kvalificējams kā huligānisms un sīkais huligānisms - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz EUR 70.00.
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Viļānu novada pašvaldības
2014.gada 13.marta saistošie noteikumi Nr.66 „Viļānu novada pašvaldības teritorijas
uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi.”

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
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