Spēka no 23.09.2010

Olaines novada domes
Saistošie noteikumi Nr.16
Apstiprināti ar Olaines novada domes
2010.gada 25.augusta sēdes lēmumu
(10.prot., 25.5.p.)

OLAINES NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS UN
SANITĀRĀS TĪRĪBAS NOTEIKUMI
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās
daļas 4. un 6.punktu.

(Grozījumi 25.01.2017.g.)
Grozījumi:

23.10.2013.g. Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr.26, kas stājās spēkā ar
01.10.2014.g.
25.01.2017.g. Olaines novada domes saistošie noteikumi Nr. SN3/2017, kas stājās spēkā
ar 23.02.2017.g.

I Vispārīgie jautājumi
1. Olaines novada pašvaldības saistošie noteikumi „Olaines novada sabiedriskās kārtības un
sanitārās tīrības noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Olaines
novadā un administratīvo atbildību par tās neievērošanu.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Olaines novada administratīvajā teritorijā sabiedrisko
kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, nodrošināt
iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, aizsargāt dabu un atturēt personas no pārkāpumu
izdarīšanas.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām, kuras dzīvo vai uzturas
Olaines novada administratīvajā teritorijā un personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir
saucamas pie tajos paredzētās administratīvās atbildības.
4. Iekasēto soda naudu par administratīvajiem pārkāpumiem ieskaita Olaines novada
pašvaldības budžetā.
5. Sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu tiesīgi:
5.1. pašvaldības policijas darbinieki;
5.2. būvvaldes darbinieki;
5.3. domes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks;
5.4. domes deputāti;
5.5. pašvaldības izpilddirektors.

6. Noteikumos lietotie termini:
Apstādījumi – ar cilvēku līdzdalību izveidotas zaļumu platības Olaines novadā. Apstādījumi
uzlabo pilsētas mikroklimatu, samazina troksni, kā arī palīdz nostiprināt kraujas, smiltājus.
Pilsētu sabiedrisko apstādījumu galvenie pamatelementi ir: parki, dārzi, skvēri, alejas, gatves;
bet ierobežotas lietošanas apstādījumi ir: māju dārzi, pagalmi, dažādu sabiedrisko iestāžu
apstādījumi.
Izklaides vieta – kafejnīca, 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.tml.), izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais
pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22.00.
Sabiedriska vieta – ikviena Olaines novadā koplietošanai paredzēta teritorija vai telpa,
neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas, kas kalpo sabiedrības kopējo
vajadzību un interešu nodrošināšanai un kas ir pieejama personām bez jebkādiem
ierobežojumiem vai nosacījumiem.
Zaļā zona – sabiedrības ērtībām, veselības un estētiskuma labā ar zālienu vai stādījumiem
apaudzēta un kopta teritorija. Zaļo zonu veido gan iekšpilsētā (parki, skvēri), gan ārpilsētā
(mežaparki), lai mazinātu vai kompensētu pilsētas negatīvo ietekmi uz vidi.
II Sabiedriskā kārtība
7. Par sēdēšanu uz atpūtas soliņu atzveltnēm, staigāšanu, stāvēšanu, gulēšanu uz atpūtas
soliņiem vai to bojāšanu, kā arī sēdēšanu vai staigāšanu pa brauktuvi norobežojošām
konstrukcijām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35.00 euro. (Grozījumi

23.10.2013.g.)
8. Par valsts un pašvaldības uzstādīto informatīvo zīmju vai citu sabiedriskās lietošanas
objektu bojāšanu vai pārvietošanu - uzliek naudas sodu no 40.00 euro līdz 350.00 euro.

(Grozījumi 23.10.2013.g.)
9. Par dzīvojamo, sabiedrisko un saimniecisko ēku, žogu, sabiedriskā transporta pieturvietu
un citu arhitektonisko elementu aprakstīšanu, apzīmēšanu vai citāda veida bojāšanu - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
10. Par ieaudzētu ziedu, košumkrūmu vai apstādījumu postīšanu – uzliek naudas sodu no
7.00 euro līdz 70.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
11. Par trokšņošanu vai trokšņa pieļaušanu, ko rada valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi
no tā atrašanās vietas, ja tas traucē apkārtējo iedzīvotāju naktsmieru, bet nav saistīts ar
satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Olaines novada pašvaldību no plkst. 22:00 līdz
plkst. 7:00 izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro. (Grozījumi

23.10.2013.g.)
12. Par atrašanos apdzīvotā, sabiedriskā vietā ar atvērtu alus (izņemot bezalkoholisko alu) vai
citu alkoholiskā dzēriena saturošu iepakojumu (izņemot speciāli atļautās vietās, kurās
alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti patērēšanai uz vietas) - uzliek naudas sodu līdz 35.00 euro.

(Grozījumi 23.10.2013.g.)

13. Par uzmākšanos garāmgājējiem ar buršanu, ubagošanu, zīlēšanu, kā arī šāda veida
nodarbošanos sabiedriskās vietās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140.00
euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)

14. Par reklāmas, sludinājumu, reklāmas nesēja un citu informatīvo materiālu izvietošanu bez
saskaņošanas ar apsaimniekotāju un/vai Olaines novada pašvaldības atbildīgo amatpersonu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
15. Par dzīvnieku vešanu pastaigā Olaines novada sporta vai bērniem paredzētos rotaļu
laukumos (administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu).
16. Par veļas žāvēšanu pilsētas vai ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos tam
neparedzētās vietās (piemēram, starp kokiem), pāri dzīvojamo māju balkonu vai lodžiju
margām - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40.00 euro. (Grozījumi

25.01.2017.g.)
17. Par pulcēšanos daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku koplietošanas telpās, to piegružošanu,
dabisko vajadzību kārtošanu, sienu, griestu, durvju, logu, pastkastīšu un citu ēkas elementu
bojāšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 350.00 euro. (Grozījumi

23.10.2013.g.)
18. Par nepilngadīgo personu (līdz 18 gadu vecumam) atrašanos izklaides vietās, (kur atļauts
smēķēt vai tiek pārdoti alkoholiskie dzērieni patērēšanai uz vietas) bez vecāku vai personu,
kas vecākus aizstāj, pavadības no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00 - komersantam vai tā
atbildīgam darbiniekam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 35.00 euro. (Grozījumi

23.10.2013.g.)
19. Par vasaras kafejnīcu aprīkojuma (galdiņu, karnīzu, lietussargu u.tml.) uzstādīšanu, bez
saskaņojuma ar Olaines novada pašvaldības būvvaldi - komersantam uzliek naudas sodu no
7.00 euro līdz 70 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
20. Par alkoholisko dzērienu tirgošanu vasaras kafejnīcā, bez saskaņojuma ar Olaines
novada domi (administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksu).
21. Par atklāta ugunskura kurināšanu izklaides pasākumos, Olaines novada administratīvās
teritorijas mežos, zaļajā zonā, apstādījumos vai sabiedriskā vietā (izņemot, savrupmāju un
dārzu kooperatīvu teritorijas un ugunskuru kurināšanu speciāli tam paredzētās vietās vai to
saskaņojot ar Olaines novada pašvaldību) – uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 70 euro.

(Grozījumi 23.10.2013.g.)
22. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu, kā arī sadzīves atkritumu
dedzināšanu – uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 70 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
23. Par braukšanai nederīga transportlīdzekļa ilgstošu (ilgāku par 30 diennaktīm) turēšanu
pilsētā un ciematos, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos, ārpus ilgstošai
transportlīdzekļu turēšanai paredzētiem speciāli iekārtotiem (norobežotiem) laukumiem,
stāvvietām, garāžām un citām no apkārtējās vides norobežotām teritorijām - uzliek naudas
sodu transportlīdzekļa īpašniekam no 30.00 euro līdz 140.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)

III Sanitārā tīrība
24. Par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem,
saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm, stikliem, plēves maisiņiem u.tml.) izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)

25. Par spļaušanu vai dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskās vietās - izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 70.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
26. Par lauksaimniecības dzīvnieku ganīšanu pilsētas vai ciemata apstādījumos – uzliek
naudas sodu no 15.00 euro līdz 70.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
27. Par antisanitāru apstākļu radīšanu (bezsaimnieka kaķu barošanu, nesavācot ēdiena un
iepakojuma atliekas), kāpņu telpās, pie dzīvojamiem namiem u.tml. vietās - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
28. Par transportlīdzekļu mazgāšanu Olaines novadā sabiedriskās vietās – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz 140.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
29. Par mājdzīvnieku peldināšanu Olaines novada publiskās peldvietās vai pilsētas kanālā
(administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu).
30. Par kvēlojošu, degošu vai eksplozīvu priekšmetu, šķidru, infekcijas slimību izraisošu
atkritumu izmešanu atkritumu urnās vai konteineros - uzliek naudas sodu no 15.00 euro līdz
140.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
31. Par atklāto lietus ūdens novadgrāvju un caurteku aizbēršanu vai to bojāšanu - uzliek
naudas sodu no 15.00 euro līdz 140.00 euro. (Grozījumi 23.10.2013.g.)
IV Pārejas noteikumi
32. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2004.gada 28.jūlija Olaines
pilsētas saistošie noteikumi Nr.7 „Par sabiedrisko kārtību, apstādījumu aizsardzību un
sanitāro tīrību Olaines pilsētā” un 2004.gada 19.maija Olaines pagasta padomes Saistošie
noteikumi Nr.1 „Olaines pagasta sabiedriskās kārtības noteikumi”.

