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                             APSTIPRINĀTS: 
                                                                                          

                                                          Ar Viļānu novada pašvaldības domes 
    

                                        2009.gada 02.decembra sēdes protokolu 
                                                                                           

                                                                    Nr.15 ; §16 jautājuma lēmumu 

 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.15 

Viļānos 

2009.gada 02.decembrī 
 

 

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS TERITORIJAS UZTURĒŠANAS UN  
SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 

 

Izdoti saskaņā ar likuma  

,,Par pašvaldībām" 43.panta  

pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu 

 

NOTEIKUMU VISPĀRĪGĀ DAĻA 

I. Terminu skaidrojums 

Noteikumos un šo noteikumu izpratnē ir lietoti šādi termini: 

 

1. apstādījumi - visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaugušas platības, kurās neiegūst augu 

produkciju pārtikai, koksni, grieztus ziedus u.tml. Apstādījumi ietver jēdzienus parks, dārzs, 

košumdārzs, skvērs, bulvāris, aleja, kapsēta, kāpas nostiprinājums u.c. Apstādījumi aptver visas 

apstādītās platības ārpus mežiem, tīrumiem un pļavām. Apstādījumos ir koki, krūmi, vīteņaugi, 

puķu stādījumi, zāliens, ūdenstilpnes ar krastiem, ceļi, takas, laukumi, labiekārtojuma elementi 

un mazās arhitektūras formas; 

 

2. bruģa segums - ielas vai ietves klātne, kas izbūvēta no viendabīgi izvietotiem neliela izmēra 

dabīgiem vai mākslīgiem akmeņiem; 

 

3. būve - būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija; 

 

4. būvobjekts - jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves daļa vai būvju 

kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju; 

 

5. ceļa segums - mākslīgi radīta ceļa klātne; 

 

6. datorsaloni - internetkafejnīcas, interneta saloni, datorsaloni un citas tamlīdzīgas iestādes, 

izņemot datortehnikas un datorprogrammu tirdzniecības vietas; 

 

7. dzelzceļš - zeme (zemes josla) un būves uz šīs zemes, kas plānotas vai izmantotas dzelzceļa 

darbības nodrošināšanai, tai skaitā pieturvietas un stacijas; 
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8. ēka - atsevišķs arhitektonisks, konstruktīvs vai tehnisks virszemes, daļēji arī pazemes 

darinājums; 

9. garāža - būve vai tās daļa, kas plānota vai izmantota pastāvīgai vienas vai vairāku automašīnu 

novietošana; 

 

10. gājēju iela - iela, kas paredzēta gājējiem un ir slēgta transporta kustībai; 

 

11. iela - zeme un būve vai tās dala, kas plānota vai tiek izmantota pilsētas rajona un tā apkārtnes 

apkalpošanai un vietējās satiksmes pievadīšanai maģistrālēm. Pilsētas iela ietver teritoriju ielu 

sarkanajās līnijās un krustojumus ar vietējām ielām un piebrauktuvēm, bet neietver krustojumus 

ar lielceļiem un maģistrālēm; 

 

12. ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem; 

 

13. 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; 

 

14. īres nams - namīpašums, kuru plānots izmantot vai tiek izmantots dzīvojamo telpu izīrēšanai, 

pamatojoties uz īres līgumu starp izīrētāju un īrnieku; 

 

15. izklaides vieta - kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu nami, spēļu zāles, diskotēkas, deju zāles 

u.c.; 

 

16. maģistrālās ielas - saskaņā ar pilsētas attīstības plānu; 

 

17. namīpašums - uz zemesgabala uzbūvētas ēkas vai būves; 

 

18. pagalms - ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums, ieskaitot žogu; 

 

19. piebrauktuve - jebkādas izbūves teritorijas daļa piekļūšanai pie zemesgabala vai atsevišķiem 

objektiem; 

 

20. pirotehnisks izstrādājums - izstrādājums, kas satur degošu vai eksplozīvu maisījumu un ir 

paredzēts dūmu, skaņas un/vai gaismas efekta radīšanai, signalizēšanai vai svētku uguņošanai; 

 

21. publiska vieta - ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, 

nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, dzelzceļu staciju un autoostu zāles un gaiteņi, 

sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, skvēri, citas speciāli iekārtotas brīvdabas atpūtas 

vietas un neiznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota valsts vai pašvaldības zeme; 

 

22. publiski pasākumi - fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams 

svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma 

piederības; 

 

23. 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; 

 

24. sabiedriska iestāde - speciāli izveidota, sabiedrībai brīvi pieejama slēgta vai atklāta tipa vieta, 

tajā skaitā valsts vai pašvaldības organizācija; 
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25. zāliens - apzaļumota platība ar koptu, blīvu, ilggadīgu dažādu kopā augošu zemo graudzāļu sugu 

(zāles) zelmeni; 

26. zemesgabals - juridiski noteikta teritorijas pamatvienība; 

 

27. skaņu pastiprinošas iekārtas - mehāniskas, elektromehāniskas vai elektroniskas ierīces, kuras 

pastiprina mūzikas instrumentu, elektrotehnisko ierīču un balss skaņu; 

 

28. zaļā zona - zālienu un apstādījumu teritorijas, arī liegumi un īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas. 

 

29. trokšņot – personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni , kā arī pieļaut troksni , ko rada 

valdījumā esošais trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas. 

 
 

II. Vispārīgā kārtība 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas un pārkāpumu 
rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības. 

37. Par Noteikumu pārkāpumu izdarīšanu personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var 
piemērot šādus administratīvos sodus: 

37.1. naudas sods: 
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37.1.1. fiziskajām personām līdz Ls 250; 

37.1.2. juridiskajām personām līdz Ls 1000. 

38. Ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu par Noteikumu pārkāpumiem, pārkāpumu 
izdarīšanas vietā bez administratīvā protokola sastādīšanas, izsniedzot noteikta parauga kvīti, 
Noteikumu 39.punktā minētās amatpersonas var uzlikt naudas sodu nepārsniedzot Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto apmēru. 

39. Par noteikumu pārkāpumu sastādīt administratīvā pārkāpumu protokolu ir pilnvarotas 
sekojošas amatpersonas: 

39.1. pašvaldības policijas amatpersonas; 

39.2. Valsts policijas amatpersonas. 
 

40. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Viļānu novada pašvaldības domes Administratīvā 

komisija. 

 

41. Lietvedību administratīvo pārkāpumu lietās veic Viļānu novada pašvaldības Administratīvā 

komisija Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksā noteiktajā procesuālajā kārtībā. 

 

42. Viļānu novada pašvaldības budžeta ieskaitītas soda naudas izlietošanas kartība tiek noteikta ar 

Viļānu novada pašvaldības domes iekšējo normatīvo aktu. 

 

43. Administratīvo komisiju lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 281 .panta noteiktajā kārtībā. 

 

44. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to apstiprināšanas. 

 

45. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Viļānu pilsētas domes 2009.gada 

12.februāra Viļānu pilsētas saistošie noteikumi Nr. 2. 

 

 

III. Namīpašumu, zemesgabalu, pagalmu un citu teritoriju uzturēšana un kopšana 
 

46. Namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem 

(lietotājiem), kā arī pašvaldības teritorijas apsaimniekotājiem attiecīgi jānodrošina: 

 

46.1. namīpašuma un citas nekustamā īpašuma teritorijas sakopšanu, apsaimniekošanu, 

labiekārtošanu, apstādījumu un žogu uzturēšanu, ietvju, laukumu, pagalmu, grāvju, 

caurteku un iebrauktuvju uzkopšanu un tīrīšanu; 

 

46.2. īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (izņemot maģistrālās ielas) 

kopšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu., nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Zāles garums 

nedrīkst pārsniegt 10 centimetrus; 

 

46.3. lietus ūdens uztvērēju tīrīšanu - ne retāk kā 2 reizes pavasara un vasaras periodā; 

 

46.4. 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; 

 

46.5. savāktā sniega aizvešanu uz Viļānu novada pašvaldības Saimnieciskās daļas norādītajām 

sniega izgāztuvēm, ja savāktā sniega dēļ tiek traucēta transporta satiksme un gājēju 
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pārvietošanās; 

 

46.6. regulāra sniega un ledus notīrīšanu no māju 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; 

 

46.7. 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); 

 

46.8. lapu, zaru, nopļautās zāles un nezāļu nogādāšanu izgāztuvē vai to kompostēšanu; 

  

47. tirdzniecības sfēras objektu īpašniekiem un lietotājiem (nomniekiem) jānodrošina teritorijas 

tīrīšanu no īpašumam piegulošās teritorijas, kā arī skatlogu, durvju un fasādes tīrību. Sezonas 

rakstura darbības pārtraukumu laikā jānodrošina materiālo vērtību drošību. 

48. Inženierkomunikāciju valdītājiem savlaicīgi jānodrošina aku un kameru salauzto vāku nomaiņu, 

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. 

49. Viļānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā nav atļauts: 

49.1. izveidot sniega vaļņus vietās, kur tie traucē gājēju pārvietošanos un transporta satiksmi, kā 

arī apstādījumu zonā un citām personām piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās; 

49.2. iepildīt sadzīves atkritumu tvertnēs kvēlojošus, degošus, ugunsnedrošus un eksplozīvus 

priekšmetus, šķidrumus, infekcijas slimības izraisošus un medicīniskos, bīstamos 

atkritumus, liela gabarīta atkritumus, būvniecības atkritumus; 

49.3. 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); 

49.4. 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; 

49.5. veikt rakšanas darbus, ja nav saņemta rakšanas darbu atļauja (izņemot avārijas novēršanas 

darbus komunālajiem dienestiem); 

49.6. 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. 

50. 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, kas reglamentē 
namīpašumu uzturēšanas un dzīvojamo telpu lietošanas, kā arī ugunsdrošības kārtību. Valsts un 
pašvaldības institūcijas, juridiskās un fiziskās personas ir atbildīgas par šo noteikumu ievērošanu 
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un ēku uzturēšanu tehniski un estētiski labā stāvoklī. 

 

 

 

 

SEVIŠĶĀ DAĻA 

 

IV. Administratīvie pārkāpumi, kas apdraud sabiedrisko drošību un kārtību 

 

51. Dzīvokļu īpašumu un koplietošanas telpu lietošana un uzturēšana. 

 

51.1. Par antisanitāru apstākļu radīšanu koplietošanas telpās un dzīvokļos, izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz Ls 100; 

 

51.2. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda 

piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 100 līdz Ls 200. 

 

52. Namīpašumu un teritorijas uzturēšanas noteikumu neievērošanu. 

 

52.1. Par savlaicīgu namīpašumu, ēkas, fasāžu un žogu neuzturēšanu kārtībā, īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas nekopšanu vai sanitārās tīrības 

neuzturēšanu (izņemot maģistrālās ielas), izsaka brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām 

personām no Ls 20 līdz Ls 100, juridiskām personām no Ls 100 līdz Ls 250; 

 

52.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas; uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 100 līdz Ls 250, 

juridiskām personām no Ls 250 līdz Ls 500. 

 

52.2. 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 Ls 10, juridiskām personām līdz Ls 100; 

 

52.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas; uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 10 līdz Ls 15, 

juridiskām personām līdz Ls 200. 

 

52.3. 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 Ls 20 līdz Ls 150, juridiskām personām līdz Ls 

500; 

 

52.3.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām Ls 150 līdz Ls 200, 

juridiskām personām no Ls 500 līdz Ls 1000. 

 

52.4. Par ēku, būvju vai žogu neuzturēšanu kārtībā, radot draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, 

uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 100, juridiskām personām no Ls 200 līdz Ls 500; 

 

52.4.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 100 līdz Ls 200, 

juridiskām personām no Ls 500 līdz Ls 1000. 

 

52.5. Par dzīvojamo telpu ilgstošu un koplietošanas telpu piegružošanu remonta laikā ar 

celtniecības un remontdarbu atkritumiem un citām mantām, izsaka brīdinājumu vai uzliek 
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naudas sodu līdz Ls 50; 

 

52.5.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100. 

 

52.6. Par nakšņošanu koplietošanas telpā un publiskās, tam īpaši neparedzētās vietās, izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 20; 

 

52.6.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 15 līdz Ls 50. 

 

53. Sabiedriskā inventāra un pilsētas labiekārtojuma bojāšana. 

 

53.1. 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 Ls 50, juridiskām personām līdz Ls 200; 

 

53.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 50 līdz Ls 150 

Juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 500. 

 

53.2. Par dzīvojamo vai sabiedrisko ēku, saimniecisko celtņu, žogu, soliņu, apgaismojuma 

ierīču, afišu noraušanu, plakātu, uzrakstu un līdzīgu konstrukciju bojāšanu, t.sk. ar 

dažādiem smērējumiem, uzrakstiem un zīmējumiem, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu fiziskām personām no Ls 10 līdz Ls 20, juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 250; 

 

53.2.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 20 līdz Ls 50, 

juridiskām personām no Ls 250 līdz Ls 500. 

 

54. Peldēšanās, mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana neatļautās vietās. 

 

54.1. Par peldēšanos dīķos, ezeros un upēs, kur tas ir aizliegts, izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz Ls 20; 

 

54.2. par dzīvnieku ievešanu ezeru, upju un dīķu teritorijās, kur tas ir aizliegts, izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10. 

 

55. Transportlīdzekļu iebraukšana un mazgāšana tam neparedzētās vietās. 

 

55.1. 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 Ls 20 līdz Ls 50; 

 

55.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu Ls 50. 

 

56. Atrašanās publiskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu. 

 

56.1. Par atrašanos publiskās vietās, t. sk., daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās, izņemot 

Viļānu novada pašvaldības atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek 

pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai 

glāzi, uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00; 
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56.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00. 

 

57. Ielu, laukumu un citu publisko vietu piegružošana. 

 

57.1. 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 Ls 20; 

 

57.2. par atkritumu konteineru satura, urnu dedzināšanu, uzliek naudas sodu no Ls 20 līdz Ls 50. 

 

58. Viļānu pilsētas simbolikas izmantošanas nosacījumi. 

 

58.1. Par Viļānu pilsētas ģerboņa izmantošanu bez Viļānu novada pašvaldības atļaujas vai par 

nepareizu izmantošanu, uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 20 līdz Ls 50 

juridiskām personām no Ls 50 līdz Ls 100. 

 

59. Dabisko vajadzību kārtošana ārpus speciāli tam paredzētām vietām. 

 

59.1. Par dabisko vajadzību kārtošanu ārpus speciāli tam paredzētām vietām, izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu Ls5; 

 

59.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu Ls 10. 

60. Spļaušana publiskā vietā. 

 

60.1. Par spļaušanu uz ielas vai citā publiskā vietā, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

līdz Ls 5; 

60.1.1. par tādām pašām darbībām Ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 10. 

61. Iekšējās kārtības noteikumu neievērošana. 

 

61.1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošana izglītības, kultūras, sporta, atpūtas, 

tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

Ls 50; 

 

61.1.1. par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā 

soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100. 

 

62. Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu neievērošana. 

 

62.1. Ja mājdzīvnieks tiek ievests skolā, bērnudārzā, kapsētā, sabiedrisko pasākumu norises 

vietā, tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas iestādē, mājdzīvnieka īpašniekam uzliek 

naudas sodu līdz Ls 20; 

 

62.2. par bišu dravas izvietošanas noteikumu neievērošanu laukos vismaz 15 m (piecpadsmit), 

bet pilsētās un ciemos - vismaz 25 m (divdesmit piecus metrus) no satiksmes ceļiem vai 

kaimiņu zemes robežas, skaitot šo atstatumu no stropa vidus līdz ceļa malai vai robežai. Ja 

drava iežogota uz laukiem vismaz ar divi metri, bet pilsētās un ciemos - divi ar pusi metru 

augstu ciešu sētu vai dzīvžogu, tad bišu saimes var novietot neatkarīgi no minētiem 

atstatumiem, uzliek naudas sodu līdz Ls 50 vai uzliek par pienākumu bišu saimes 

aizvešanu no pilsētas teritorijas divu dienu laikā. 
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63. Par trokšņošanu. 

 

63.1.  Par trokšņošanu, ja tas traucē apkārtējo personu mieru (sadzīves skandālu rīkošana 

dzīvojamās telpās vai trokšņa pieļaušana, ko rada valdījumā esošais trokšņa avots), 

iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas 

saskaņoti ar Viļānu novada pašvaldību un troksnim nav patstāvīgs raksturs. Par patstāvīga 

trokšņa radīšanu ar savu darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos 

noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības 

likumā noteiktajā kārtībā, laika posmā: 

 

63.1.1. ja pārkāpums izdarīts no plkst. 7.00 līdz plkst. 23.00, izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz Ls 50; 

 

63.1.2. ja pārkāpums izdarīts no plkst. 23.00 līdz plkst. 07.00, uzliek naudas sodu no Ls 10 

līdz Ls 100. 

 

 

 

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs:   paraksts       A.Pudulis 
 

 

 

 

 

 

 

 


