
1 

 

 

RIEBIŅU NOVADA DOME 
Reģistrācijas Nr. 90001882087 

Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu novads, LV-5326 

Tālr. 653-24376, fakss 653-24375, e-pasts: riebini@riebini.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

Riebiņu novada domes sēdē 

2006.gada 14. februārī 

ar lēmumu Nr. 2 /protokola Nr. 3/ 
Ar 09.05.2006. grozījumiem  

(sēdes lēmums Nr. 3; prot. Nr. 8) 

Ar 14.05.2013. grozījumiem  

(sēdes lēmums Nr. 5, prot. Nr.8) 

Ar 15.10.2013. grozījumiem 

(sēdes lēmums Nr.5, prot. Nr.19) 

Ar 19.01.2016. grozījumiem 

(sēdes lēmums Nr. 4, prot. Nr. 1) 

 

Riebiņu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4 

NOTEIKUMI PAR ADMINISTRATĪVO ATBILDĪBU  

RIEBIŅU NOVADĀ 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

21. panta 1. daļas 16. punktu, 43. panta 1. daļu 

 

1. Vispārīgie noteikumi. 
1.1. Noteikumu par administratīvo atbildību pamats un mērķis. 

 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 16.punktu un 43.panta 

1.daļu, saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Riebiņu novada dome (turpmāk 

tekstā – Dome) paredz administratīvo atbildību par Domes saistošo noteikumu nepildīšanu vai 

pārkāpšanu. 

1.2.Administratīvā atbildība. 

 Atbildība par Noteikumu pārkāpumiem iestājas, ja par šiem pārkāpumiem pēc to rakstura 

nav paredzēta kriminālatbildība, civiltiesiskā vai administratīvā atbildība un tie izdarīti Riebiņu 

novada administratīvajā teritorijā. 

 Par administratīvā pārkāpuma, kas paredzēts Domes saistošajos noteikumos, izdarīšanu 

var piemērot: 

1) brīdinājumu; 

2) naudas sodu. 

 Sodu par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu uzliek saskaņā ar Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa prasībām. Soda piemērošana neatbrīvo no Dome saistošo noteikumu 

izpildes. 

1.3.Par kārtību, kādā personas saucamas pie administratīvās atbildības. 

 Par Dome saistošo noteikumu pārkāpšanu vai nepildīšanu pilnvarotā amatpersona sastāda 

administratīvā pārkāpuma protokolu.  

Noteikumi ir saistoši visā Riebiņu novada teritorijā, fiziskām un juridiskām personām, kas 

dzīvo vai uzturas Riebiņu novada teritorijā 

1.4. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas sastādīt protokolu par noteikumu 

pārkāpšanu. 
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 Institūcijas (amatpersonas), kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvo protokolu par šo 

noteikumu pārkāpšanu: 

 1.4.1. domes iestāžu un uzņēmumu amatpersonas savas kompetences ietvaros; 

 1.4.2. novada domes deputāti; 

 1.4.3. Valsts policijas darbinieki; 

 1.4.4. domes administratīvās komisijas locekļi; 

            1.4.5. pagastu teritoriālo pārvalžu vadītāji un viņu pilnvarotas personas; 

        1.4.6. pagastu teritoriālo komisiju locekļi; 

     1.4.7. sociālie darbinieki; 

            1.4.8. lauksaimniecības konsultanti. 

1.5. Par noteikumu pārkāpšanas iekasētās soda naudas izlietošana. 

Iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Riebiņu novada budžetā un tiek izlietota attiecīgo 

institūciju darbinieku materiālajai stimulēšanai, tehnisko līdzekļu iegādei, vides sakopšanai, 

zālāju un apstādījumu ierīkošanai. Par iekasēto summu tiek izsniegta stingras uzskaites kvīts. 

Līdz 50% no iekasētās soda naudas var izmaksāt tām institūcijām, kas sastādījušas 

protokolu par administratīvo pārkāpumu, darbinieku materiālajai stimulēšanai. 

1.6. Kontrole. 

Noteikumu izpildes kontroli veic Riebiņu novada domes izpilddirektors. 

 

2. Sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpšana. 
2.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu 

sēklām, papīriem u.tml.) atkritumiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 36. 

Par piebraucamo ielu, ceļu nosprostošanu ar dažādiem priekšmetiem izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz EUR 72. 

2.2. (svītrots). 

2.3. Par ielu elektriskā apgaismojuma bojāšanu, reklāmas materiālu, izkārtņu, sludinājumu un 

citu informācijas materiālu bojāšanu vai izvietošanu neatļautās vietās – uzliek naudas sodu no 

EUR 8 – EUR 36. 

2.4. Par spļaušanu uz ielām, ietvēm vai citās sabiedriskās vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz EUR 8. 

2.5.(svītrots). 

2.6. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

EUR 22. 

2.7. (svītrots). 

2.8. (svītrots). 

2.9.(svītrots). 

2.10. (svītrots) 

2.11. Par nepilngadīgā atrašanos no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00 kafejnīcās, bāros, restorānos vai 

citās tirdzniecības vietās, kurās tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni, ja viņi tajās atrodas bez vecāku 

vai viņus aizstājošas personas uzraudzības – uzliek naudas sodu līdz EUR 43 nepilngadīgā 

vecākiem vai tos aizstājošai personai, tirdzniecības vietas atbildīgai amatpersonai uzliek naudas 

sodu līdz EUR 72. 

2.12. Par nepilngadīgā (līdz 16 gadiem) atrašanos no plkst. 23.00. līdz plkst. 6.00 uz ielas vai citā 

sabiedriskā vietā bez vecāku vai to aizstājošu personu pavadības – izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz EUR 22 nepilngadīgā vecākiem vai viņus aizstājošai personai. 

2.13. Par nepilngadīgā (līdz 16 gadiem) atrašanos mācību laikā bez izglītības iestādes 

administrācijas rakstveida atļaujas interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās 

tamlīdzīgās vietās – uzliek naudas sodu līdz EUR 43 pakalpojuma sniegšanas vietas atbildīgai 

personai. 

Par nepilngadīgā (līdz 16 gadiem) atrašanos interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un 

citās tamlīdzīgās vietās, bez vecāku vai to aizstājošu personu pavadības no plkst. 22.00 līdz 

plkst. 7.00 – uzliek naudas sodu līdz EUR 72 pakalpojuma sniegšanas vietas atbildīgai personai. 
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2.14. Par dabisko vajadzību nokārtošanu (urinācija, defekācija) sabiedriskās vietās – uzliek 

naudas sodu no EUR 8-29. 

 

3. Labiekārtošanas noteikumu pārkāpšana Riebiņu novadā. 
3.1. Par dzīvojamo māju un sabiedrisko ēku, saimniecisko celtņu, žogu un citu būvju bojāšanu, 

tai skaitā ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem – uzliek naudas sodu no EUR 8 – 36. 

3.2. Par pieminekļu, piemiņas vietu un arhitektūras formu tīšu bojāšanu vai iznīcināšanu – uzliek 

naudas sodu no EUR 15 – 72; 

3.3. Par ietvju, pagalmu, kāpņu telpu, gaiteņu u.c. dzīvojamām ēkām piederošo neapdzīvoto 

telpu nesakopšanu, vai sniega mešanu uz ielas braucamās daļas – izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz EUR 36 sētniekiem vai zemes, ēkas īpašniekiem. 

3.4. Par lāsteku savlaicīgu nenovākšanu, kas rada paaugstinātu bīstamību – izsaka brīdinājumu 

vai uzliek naudas sodu līdz EUR 72 atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam. 

3.5. Par iestāžu, uzņēmumu un organizāciju teritorijas savlaicīgu nesakopšanu – uzliek naudas 

sodu līdz EUR 43. 

3.6. Par celtniecības atkritumu, būvatkritumu un sadzīves atkritumu neizvešanu – uzliek naudas 

sodu no EUR 15 – 72 atbildīgajai amatpersonai vai īpašniekam. 

3.7. Par sabiedriskajos apstādījumos koku, košumkrūmu un puķu stādījumu laušanu, izrakšanu 

vai kā citādu bojāšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 15. 

3.8. Par staigāšanu pa zālāju, tā izmīdīšanu ar kājām un arī iebraukšanu ar transporta līdzekli 

parkos, skvēros u.c. teritorijā, kur uzliktas aizlieguma zīmes - uzliek naudas sodu no EUR 8 – 72, 

atkarībā no bojājuma un apmēra. 

3.9. Par patvaļīgu koku nozāģēšanu novada apdzīvotās vietās un patvaļīgu koku stādīšanu 

sabiedriskās vietās – uzliek naudas sodu līdz EUR 43; par koku bojāšanu, uzrakstu vai vadu 

piestiprināšanu pie kokiem, veļas žāvēšanu koku zaros – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas 

sodu līdz EUR 36; par koku apkraušanu ar malku, būvmateriāliem vai būvgružiem, vai cita veida 

atkritumiem, koku sakņu atrakšanu, koku izmantošanu balstam – uzliek naudas sodu līdz EUR 

43. 

3.10. Par atkritumu dedzināšanu urnās – uzliek naudas sodu līdz EUR 43. 

3.11. Par putnu ligzdu postīšanu, savvaļas dzīvnieku vai putnu ķeršanu novada teritorijā – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 36. 

3.12. Par transporta līdzekļu mazgāšanu pludmalēs, ūdenskrātuvju (upju, ezeru u.c.) krastos un 

citās vietās, kas nav paredzētas šim nolūkam – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

EUR 29;  

3.13. Par dzīvnieku, veļas un citu priekšmetu mazgāšanu publiskajās pludmalēs – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 29. 

3.14. Par pašvaldības autoceļu, zemes klātnes, sāngrāvju, caurteku seguma, ceļa zīmju un zīmju 

stabiņu bojāšanu – uzliek naudas sodu līdz EUR 72. 

3.15. Par novadgrāvju, caurteku, apakšzemes komunikāciju, tvertņu un citu līdzīgu objektu, kas 

atrodas piederošā teritorijā nesakopšanu, neuzturēšanu kārtībā – izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu līdz EUR 36. 

3.16. Par transporta līdzekļa novietošanu uz zālāja, par bojātu vai ekspluatācijā nederīgu 

transporta līdzekļu ilgstošu (virs 30 dienām) uzglabāšanu daudzdzīvokļu māju pagalmos, uz 

ielām – uzliek naudas sodu no EUR 8 – 36. 

3.17. (svītrots). 

3.18. Par ierīkotu bērnu rotaļlaukumu postīšanu – uzliek naudas sodu līdz EUR 43. 

3.19. Par sniega vai ledus izgāztuvju ierīkošanu publisko apstādījumu platībās vai sāls, ūdens vai 

citu šķidrumu izliešanu apstādījumos, ja tas apdraud apstādījumus – uzliek naudas sodu līdz 

EUR 36. 

3.20. Par mazdārziņu un mājas apkārtnes nesakopšanu, zāles nenopļaušanu tai pieguļošajā 

teritorijā un teritorijas nesakārtošanu, pēc amatpersonu aizrādījuma saņemšanas – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 36. 
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3.20.1 Par zāles nenopļaušanu ciemu teritorijās divas reizes gadā (līdz 23. jūnijam un 15. 

augustam), pieļaujot kūlas veidošanos (zāles garums pārsniedz 10 cm), izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskām personām EUR 29; juridiskām 

personām – EUR 143, atkārtota pārkāpuma gadījumā uzliek naudas sodu – fiziskām 

personām no EUR 29-143; juridiskām personām – EUR 143 – 285; 

3.20.2 Par zāles nenopļaušanu teritorijās ārpus apdzīvotām vietām vienu reizi gadā (līdz 15. 

augustam), pieļaujot kūlas veidošanos (zāles garums pārsniedz 10 cm) – izsaka 

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskām personām EUR 29; juridiskām 

personām – EUR 143; atkārtota pārkāpuma gadījumā uzliek administratīvo sodu –

fiziskām personām no EUR 29-143; juridiskām personām – EUR 143 –285. 

3.20.3 Par degtspējīgo atkritumu, sausās zāles un nenovākto kultūraugu atlieku sistemātisku 

neattīrīšanu no 10 m platās joslas ap ēkām un būvēm – izsaka brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu fiziskām personām EUR 29; juridiskām personām – EUR 143; atkārtota 

pārkāpuma gadījumā uzliek administratīvo sodu fiziskām personām no EUR 29 – 

143; juridiskām personām – EUR 143 – 285”. 

3.21. Par kāpņu telpu, pagrabu, bēniņu, ugunsdrošības izeju pieguļošās teritorijas aizkraušanu ar 

vecām mēbelēm, taru, citiem priekšmetiem – uzliek naudas sodu EUR 8 – 36. 

3.22. Par kanalizācijas aizsprostošanu – uzliek naudas sodu līdz EUR 36. 

3.23. Ja netiek nodrošināta piekļūšana iekšējo komunikācijas tīklu avārijas darbu veikšanai 

dzīvokļos, pagrabtelpās, utt., kā arī minēto iekārtu kontrole un rādījumu noņemšana – uzliek 

naudas sodu līdz EUR 36. 

3.24. Par tīšu ūdensskaitītāju bojāšanu vai plombu noraušanu – uzliek naudas sodu no EUR 8 –

72. 

 

4. Sociālo dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpšana. 
4.1. Par sociālo dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpšanu – uzliek naudas sodu līdz 

EUR 72. 

 

5.Transportalīdzekļa lietošanas noteikumu pārkāpšana. 
5.1. (svītrots). 

 

6. Par Riebiņu novada apbūves noteikumu neievērošanu 
6.1. (svītrots). 

 

7. Novada kapu uzturēšanas un ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana 
7.1. Par iebraukšanu kapu teritorijā ar transporta līdzekļiem, velosipēdiem, pajūgiem, izņemot 

gadījumus, kad ir saņemta atļauja – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 29. 

7.2. Par atkritumu dedzināšanu, celiņu un apstādījumu piesārņošanu ar atkritumiem kapsētas 

teritorijā – uzliek naudas sodu EUR 8 –36. 

7.3. Par metāla un cita veida apžogojuma patvaļīgu ierīkošanu – uzliek naudas sodu līdz EUR 

29. 

7.4. Par apbedīšanas iecirkņa patvaļīgu paplašināšanu vai aizņemšanu – uzliek naudas sodu no 

EUR 15-72. 

 

8. Mājdzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšana 
8.1. Par suņu izvešanu pastaigā bez pavadas – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

EUR 22. Par tām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā – uzliek naudas sodu no 

EUR 15-57. 

8.2. Ja mājdzīvnieks piemēslo kāpņu telpas vai apkārtni un īpašnieks nesavāc mājdzīvnieka 

atstātos ekskrementus – mājdzīvnieka īpašniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 

EUR 29. 
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8.3. Ja mājdzīvnieks tiek ievests bērnudārzā, bērnu rotaļu laukumā, skolā, kapsētā, pludmalē, 

stadionā, sabiedrisko pasākumu vietā, tirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas iestādē - 

mājdzīvnieka īpašniekam uzliek naudas sodu līdz EUR 15. 

8.4. Par suņa kaitināšanu, lai izraisītu agresivitāti vai uzrīdīšanu cilvēkam vai dzīvniekam – 

uzliek naudas sodu no EUR 8 – 72. 

8.5.(svītrots). 

8.6. Ja dzīvnieks tiek turēts nepiemērotās telpās (daudzstāvu māju pagrabos, bēniņos, balkonos, 

lodžijās) – uzliek naudas sodu līdz EUR 22. 

8.7. Ja īpašnieks cietsirdīgi izturas pret dzīvnieku, atstāj to bez uzraudzības, barības, kopšanas 

vai citā veidā nodara fiziskas sāpes – uzliek naudas sodu līdz EUR 57. 

8.8. Par aizliegtu suņu cīņu organizēšanu vai dzīvnieku atļaušanu piedalīties šajās cīņās – uzliek 

naudas sodu no EUR15 – 72. 

8.9. Ja suns sakož cilvēku – suņa īpašniekam uzliek naudas sodu no EUR 8 – 72. Par tām pašām 

darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā – uzliek naudas sodu no EUR 43 – 72. 

8.10. Par mājdzīvnieku radītu materiālu zaudējumu citām personām - mājdzīvnieka īpašniekam 

uzliek naudas sodu līdz EUR 72. 

8.11. Par mājdzīvnieku turēšanu un patvaļīgu ganīšanu apstādījumos vai vietās, kur tas nav 

paredzēts – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 29. 

8.12. Par dzīvnieku un putnu barošanu daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, pagrabos, bēniņos un 

to pieguļošajā teritorijā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 15. 

8.13. Par suņu klaiņošanas pieļaušanu suņu saimniekam izsaka piezīmi vai uzliek naudas sodu 

līdz EUR 72. 

 

9. Aizliegums pārvietoties pa Riebiņu novada teritorijā esošo publisko ezeru 

ledu ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem (automašīnām, kvadracikliem, 

motocikliem, traktortehniku, mopēdiem u.tml.) 
9.1. Ledus periodā Bicānu, Jašas, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Salkas, Mazā 

Salkas, Salmeja un Rušonas ezerā, kas atrodas Riebiņu novadā, aizliegts pārvietoties ar 

mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, izņemot: 

9.1. 1. pārvietošanos, kas saistīta ar šo teritoriju uzraudzību vai valsts aizsardzības uzdevumu 

veikšanu, vai glābšanas un meklēšanas darbiem un Riebiņu novada domes kārtībnieku pasākumu 

īstenošanu; 

9.2.1. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju: 

9.2.1.1. zinātniskās izpētes nolūkos un zvejai īpašos nolūkos; 

9.2.1.2. ūdenstilpes nomnieka, licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – organizētāja 

pārvietošanos ezera un zivju resursu apsaimniekošanas pasākumu un uzraudzības veikšanai, 

vienlaikus izmantojot ne vairāk kā divus mehāniskos transportlīdzekļus vai mopēdus; 

9.2.1.3. rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai, uz noteiktajiem zivju tīklu metriem izmantojot 

vienu mehānisko transportlīdzekli vai mopēdu. Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar 

vietējām pašvaldībām katru gadu līdz 30. decembrim nosaka, uz cik zivju tīklu metriem 

izmantojams viens mehāniskais transportlīdzeklis vai mopēds nākamajā kalendāra gadā; 

9.2.1.4. ekosistēmu, īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai 

un saglabāšanai nepieciešamo pasākumu īstenošanai; 

9.2.1.5. tūrisma pakalpojumu sniedzēja organizētu pārvietošanos, izmantojot vienu mehānisko 

transportlīdzekli, ja minētajam tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir attiecīgajam ezeram pieguloša 

nekustamā īpašuma lietošanas tiesības. Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiskā atļauja ir derīga 

trīs kalendāra gadus no tās izsniegšanas dienas. 

9.2. Punkta 9.1. neievērošanas gadījumā tiks sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols un 

noteikts naudas  sods  no  EUR 20 – 350. 

 

Riebiņu novada domes priekšsēdētājs     Pēteris Rožinskis 


