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Saistošie noteikumi Nr.SN3/2020
Apstiprināti ar Olaines novada domes
2020.gada 26.februāra sēdes lēmumu
(3.prot., 18.p.)

Olaines novada sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka sabiedriskās kārtības normas Olaines
novada administratīvajā teritorijā un paredz atbildību par noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumu mērķis ir nodrošināt Olaines novada administratīvajā teritorijā sabiedrisko
kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumiskās intereses,
nodrošināt iedzīvotājiem veselīgu dzīves vidi, aizsargāt dabu un atturēt personas no
pārkāpumu izdarīšanas.
3. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas vai ir
reģistrētas Olaines novada administratīvajā teritorijā.
4. Noteikumos lietotie termini:
4.1. sabiedriska vieta – publiskā lietošanā esoši publiski objekti Olaines novada
administratīvajā teritorijā;
4.2. atpūtas vieta – aprīkota sabiedriska vieta, kas paredzēta atpūtai, tai skaitā bērnu
rotaļu laukumi un ierīkotās pastaigu takas;
4.3. sīkie atkritumi – sērkociņi, izsmēķi, saulespuķu un citu augu sēklu un riekstu
čaulas, papīri, košļājamā gumija, pudeles un skārda bundžas, plastmasas un stikla
izstrādājumi u.tml.;
4.4. apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un ziediem apstādīti laukumi
un joslas gar ietvēm, ceļiem, ielām vai citiem objektiem;
4.5.zāliens, zālājs – regulāri kopta zemes platība, kur dekoratīvos nolūkos ir iesēti
zālaugi.

II. Aizliegumi un ierobežojumi sabiedriskās kārtības ievērošanā Olaines novadā
5. Olaines novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts:
5.1. izkārt veļu, tai skaitā arī paklājus pilsētas vai ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju pagalmā tam neparedzētā vietā (piemēram, starp kokiem), pāri dzīvojamo māju
balkonu vai lodžiju malām;
5.2. pilsētas un ciema teritorijā trokšņot darba dienās no plkst.21:00 līdz plkst.07:00
no rīta un brīvdienās no plkst.22:00 līdz plkst.09:00 no rīta, ja tas traucē apkārtējo
personu mieru un trokšņošana nav saistīta ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti
ar Olaines novada pašvaldību;
5.3. ēkas, žoga, citas būves, to arhitektonisko elementu, izkārtnes, reklāmas un citu
informācijas nesēju bojāšanu, apzīmēšanu un aprakstīšanu;
5.4. patvaļīgi uzstādīt, noņemt vai pārvietot paziņojumus, izkārtnes, reklāmas un
citus informācijas nesējus;
5.5. novietot transportlīdzekli apstādījumos, zālienā vai atpūtas vietā, kura nav šim
nolūkam speciāli iekārtota, izņemot speciālo dienestu transportlīdzekli;
5.6. mazgāt mehānisko transportlīdzekli vai veikt tā profilaktisku apkopi (eļļas vai
citu šķidrumu maiņa u.tml.) sabiedriskā vietā, kas tam nav īpaši paredzēta;
5.7. kurināt ugunskuru publiskos pasākumos Olaines novada administratīvās
teritorijas mežā, zaļajā zonā, apstādījumos vai sabiedriskā vietā (izņemot savrupmāju
un dārzu kooperatīvu teritoriju un ugunskuru kurināšanai speciāli tam paredzētas
vietas vai to saskaņojot ar Olaines novada pašvaldību);
5.8. dedzināt plastmasas un gumijas izstrādājumus un citas ķīmiskas vielas, kā arī
sadzīves atkritumus;
5.9. dedzināt sausās lapas, zarus, zāli laika periodā no 15.maija līdz 30.septembrim;
5.10. uzbraukt ar transportlīdzekli uz ūdenstilpnes ledus, izņemot gadījumus, kad
nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpni;
5.11. ilgstoši (ilgāk par 30 diennaktīm) turēt braukšanai nederīgu transportlīdzekli
pilsētā vai ciemā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmā, ārpus ilgstošai
transportlīdzekļu novietošanai paredzēta speciāli ierīkota (norobežota) laukuma,
stāvvietas un citas no apkārtējās vides norobežotas teritorijas;
5.12. ganīt lauksaimniecības dzīvniekus pilsētas un ciema teritorijā;
5.13.radīt antisanitārus apstākļus (barot putnus, bezsaimnieka kaķus nesavācot ēdiena
un iepakojuma atliekas) uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas palodzēm, koplietošanas
telpās un tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas;

5.14. nobraukt no ceļiem un pārvietoties ar mehāniskiem transportlīdzekļiem
(mopēdiem, motocikliem, kvadracikliem, tricikliem) pa meža zemēm, izņemot, ja
pārvietošanās notiek pa speciāli izveidotiem maršrutiem vai pārvietošanās ir saistīta
ar šo zemju apsaimniekošanu vai uzraudzību.
6. Olaines novadā sabiedriskās vietās aizliegts:
6.1. uzstādīt telti, ierīkot pagaidu apmešanās vietu;
6.2. uzmākties garāmgājējiem ar ubagošanu, zīlēšanu, buršanu;
6.3. piegružot teritoriju ar sīkajiem atkritumiem;
6.4. gulēt uz atpūtas soliņa, sēdēt, staigāt vai stāvēt uz atpūtas soliņa atzveltnes vai tos
bojāt;
6.5. kārtot dabiskās vajadzības;
6.6. bojāt sienu, griestu, durvju, logu, pastkastīšu un citus ēkas elementus;
6.7. lauzt kokus, krūmus, zarus, plūkt ziedus un augļus ierīkotos apstādījumos;
6.8. peldināt un mazgāt dzīvniekus;
6.9. atrasties nepilngadīgām personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, laikā no
plkst.22.00 līdz plkst.06.00, bez vecāku vai personu, kas viņus aizstāj, pavadības.
III. Noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par noteikumu
neievērošanu
7. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu neievērošanu, līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai, veic pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā
pārkāpuma lietu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
8. Par noteikumu 5. un 6.punktā minēto aizliegumu neievērošanu piemēro brīdinājumu vai
naudas sodu līdz 350 euro.
9. Par noteikumu 5. un 6.punktā minēto aizliegumu neievērošanu pēc Administratīvās
atbildības likuma spēkā stāšanās piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 70 naudas soda
vienībām.
IV. Noslēguma jautājumi
10. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Olaines novada
domes 2010.gada 25.augusta saistošos noteikumus Nr. 16 “Olaines novada sabiedriskās
kārtības un sanitārās tīrības noteikumi”.

V. Pārejas noteikumi
11. Šo noteikumu 8.punkts ir spēkā, līdz brīdim, kad stājas spēkā Administratīvās atbildības
likums.
12. Šo noteikumu 9.punkts stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Priekšsēdētājs

A.Bergs

Olaines novada domes 2020.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.SN3/2020
“Olaines novada sabiedriskās kārtības noteikumi”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas
1.Projekta
nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.
punktā ir noteikts, ka pašvaldības kompetencē ir izdot
saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav
paredzēts likumos.
Olaines novada domes 2010.gada 25.augusta saistošie
noteikumi Nr. 16 “Olaines novada sabiedriskās kārtības
un sanitārās tīrības noteikumi” ir kļuvuši neatbilstoši
pašreizējai situācijai.
Saistošo noteikumu projektā,
atbilstoši Administratīvā atbildības likumam, paredzētais
administratīvās atbildības naudas sods izteikts naudas
soda vienībās un saskaņota terminoloģija.

2. Īss projekta satura
izklāsts

Noteikumi nosaka sabiedriskās kārtības normas, kas
jāievēro fiziskām un juridiskām personām Olaines novada
administratīvajā teritorijā. Par noteikumos paredzēto
aizliegumus neievērošanu paredzēta administratīvā
atbildība.

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu

Nav plānota būtiska pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas
palielināšanās.

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

Nav attiecināms uz projekta saturu.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Noteikumu kontroli nodrošinās Olaines novada
pašvaldības policijas amatpersonas un namu
apsaimniekotāji.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Priekšsēdētājs

A.Bergs

