
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Apstiprināti ar Mālpils  novada domes   
2020.gada 26.februāra sēdes lēmumu Nr.2/18 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI   

 

Mālpilī, Mālpils novadā 

 
2020.gada 26.februārī                                                                                             Nr.4 

 
Mālpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 4.punktu, 
Administratīvās atbildības likuma 2.panta ceturto daļu 

  

 
I. Vispārīgie jautājumi 

 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) nosaka  prasības, lai nodrošinātu 
sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un sanitārās tīrības uzturēšanu,  
apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu sabiedriskajās vietās, 
dzīvojamās un koplietošanas telpās Mālpils novada administratīvajā teritorijā un 
atbildību par šo prasību neievērošanu. 
 
2. Noteikumos lietoti šādi termini: 
2.1.Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no 
braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), laukumi, sabiedriskā 
transporta pieturvietas, kā arī parki, skvēri, dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, 
daudzdzīvokļu namu pagalmi, stāvlaukumi un citas speciāli iekārtotas un publiski 
pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts 
vai pašvaldības zemes un ēkas; 
2.2. Apstādījumi – koki, krūmi, dekoratīvi krūmi un puķes; 
2.3. Zaļā zona –  ciematu teritorijā esošie apstādījumi, zālieni un meži. 
 

II.  Administratīvie pārkāpumi 
 
3. Par transporta līdzekļu iebraukšanu vai novietošanu sporta un atpūtas laukumos,  
zaļajā zonā vai citās vietās, kas nav domātas šādiem nolūkiem, novietošanu pretī 
namu ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 80 
naudas soda vienībām.  
 
4. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu 
piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, 
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papīriem, pudelēm u.tml.) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajām personām 
līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 80 naudas soda vienībām.  
  
5. Par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskajās vietās 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām. 
 
6. Par nepilngadīgo personu smēķēšanu nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai 
personām, kas viņus aizstāj, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas 
soda vienībām.  
 
7. Par braukšanu ar motorolleru vai velosipēdu pa bērnu rotaļlaukumiem vai zaļo 
zonu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām.  
 
8. Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem 
vai gulēšanu uz tiem, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 30 naudas soda 
vienībām.  
 

9. Par peldēšanos, mazgāšanos, transporta līdzekļa mazgāšanu, dzīvnieku 
peldināšanu, veļas mazgāšanu strūklakās un ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu  līdz 30 naudas soda vienībām.  
 
10. Par publisku pasākumu organizēšanu bez Mālpils novada pašvaldības atļaujas, 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu pasākuma organizatoram vai atbildīgai 
personai - fiziskajām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskajām 
personām līdz 80 naudas soda vienībām.  

 
11. Par ubagošanu vai zīlēšanu sabiedriskajās vietās piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu  līdz 30 naudas soda vienībām.  

  
12. Par nepilngadīgo ubagošanu nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai 
personām, kas viņus aizstāj, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu  līdz 30 naudas 
soda vienībām.  
 
13. 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, ceļa zīmju un norāžu bojāšanu 
(t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem) piemēro brīdinājumu vai naudas sodu  
līdz 30 naudas soda vienībām.  
 
14. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu 
bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas 
sodu  līdz 30 naudas soda vienībām.  
  
15. Par netiklu žestu vai darbību demonstrēšanu vai piedraudēšanu ar tām, piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu  līdz 30 naudas soda vienībām.  

   
16. Par iekļūšana uzņēmumos, iestādēs, organizācijās, kā arī maksas pasākumos, 
pārkāpjot caurlaižu režīmu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu  līdz 30 naudas 
soda vienībām.  
 
17. Par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu un ierīču, novadgrāvju piesārņošanu, 
netīrīšanu vai bojāšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu  līdz 30 naudas soda 
vienībām.  
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18. Par pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, 
izņemot valsts noteiktajās svētku dienās, ja tas nav saskaņots Mālpils novada 
pašvaldībā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu  līdz 30 naudas soda vienībām.  
 

III. Noteikumu izpildes kontrole 
 
19. Kontrolēt Noteikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, veikt lietvedību administratīvā 
pārkāpuma lietā ir tiesīgas Mālpils novada pašvaldības policijas amatpersonas.  
 

20. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumus pieņem Mālpils novada 
pašvaldības Administratīvā komisija. 
 
 

IV. Noslēguma jautājumi 
 
21. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Mālpils novada  domes 
2010.gada 28.aprīļa saistošie noteikumi Nr.7 “Mālpils novada administratīvās 
atbildības noteikumi”. 
 
22. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

 
 
 
Domes priekšsēdētāja                                                                               S.Strausa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 

 

 
PASKAIDROJUMA  RAKSTS 

 
Mālpils novada domes 2020.gada 26.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4 

“Mālpils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 
 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 
 

Ņemot vērā, ka 2020.gada 1.janvārī stājas spēkā  
Administratīvās atbildības likums, nepieciešams 
apstiprināt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu 
sabiedrisko kārtību, teritorijas sakoptību un 
sanitārās tīrības uzturēšanu,  apstādījumu 
aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu 
sabiedriskajās vietās, dzīvojamās un koplietošanas 
telpās Mālpils novada administratīvajā teritorijā.    

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz administratīvo atbildību 
par sabiedriskās kārtības prasību neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu 

Nav būtiskas ietekmes. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem.  

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 
 
 
Domes priekšsēdētāja                                                                                    S.Strausa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


