BEVERĪNAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90009115285
“Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224, tālr. 64281737, fax
64220890, e-pasts:pasvaldiba@beverina.lv
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Beverīnas novada Kauguru pagastā
2020.gada 26.martā

Nr.4/2020
APSTIPRINĀTI
ar Beverīnas novada pašvaldības
domes 26.03.2020. lēmumu Nr.30,
(protokols Nr.5, 4.§)

Grozījumi Beverīnas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.3
“Par sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmo daļu
1. Izdarīt Beverīnas novada pašvaldības 2010.gada 24.marta saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
sabiedrisko kārtību Beverīnas novadā” šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 2.4.1.2.punktu šādā redakcijā:
“2.4.1.2. naudas sodu fiziskām personām līdz 71 naudas soda vienībām.”
1.2. Izteikt 2.4.1.3.punktu šādā redakcijā:
“2.4.1.3. naudas sodu juridiskām personām līdz 142 naudas soda vienībām.”
1.3. Izteikt 2.4.1.4.punktu šādā redakcijā:
“2.4.1.4. Minimālais naudas sods, ko uzliek par Noteikumu pārkāpumu, ir 1 naudas soda
vienība.”
1.4. Izteikt 3.1.1.punktu šādā redakcijā:
“3.1.1. Par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem u.tml.) – izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 3 naudas soda vienībām.”
1.5. Izteikt 3.1.2.punktu šādā redakcijā:
“3.1.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 3.1.1.punktā, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu 6 naudas
soda vienības.”
1.5.Izteikt 3.5.1.punktu šādā redakcijā:
“3.5.1. Par automašīnas un citu transporta līdzekļu mazgāšanu vai arī to profilaktisko apkopi
šim nolūkam neparedzētā vietā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 4 naudas
soda vienībām.”
1.6.Izteikt 3.5.2.punktu šādā redakcijā:
“3.5.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 3.5.1.punktā, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu 8 naudas
soda vienības.”
1.7.Izteikt 3.6.1.punktu šādā redakcijā:

“3.6.1. Par braukšanu ar motorlaivām ar iekšdedzes dzinēju, ūdens motocikliem Beverīnas
novada pašvaldībai piederošajās ūdenstilpnēs – uzliek naudas sodu līdz 14 naudas soda
vienībām.”
1.8.Izteikt 3.7.3.punktu šādā redakcijā:
“3.7.3. Par ledus kapāšanu uz ietvēm, ielām pielietojot asus vai cita veida neatbilstošus
priekšmetus, kas bojā ietves segumu – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 14
naudas soda vienībām.”
1.9.Izteikt 3.8.1.punktu šādā redakcijā:
“3.8.1. Par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskās vietās, ārpus tam speciāli paredzētām
vietām – uzliek naudas sodu 3 naudas soda vienības.”
1.10. Izteikt 3.8.2.punktu šādā redakcijā:
“3.8.2. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 3.8.1.punktā, ja tās izdarītas
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas – uzliek naudas sodu 6 naudas
soda vienības.”
1.11. Izteikt 3.9.1.punktu šādā redakcijā:
“3.9.1. Par ugunskuru kurināšanu Beverīnas novada administratīvajā teritorijā pašvaldībai
piederošā esošajā zaļajā zonā vai apstādījumos, ezeru, upju krastos un citās sabiedriskās
vietās, izņemot ugunskuru kurināšanu tam speciāli paredzētajās vietās – izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.”
1.12. Izteikt 3.10.1.punktu šādā redakcijā:
“3.10.1. Par plastmasas, gumijas izstrādājumu un citu ķīmisku vielu, kā arī sadzīves atkritumu
dedzināšanu Beverīnas novada administratīvajā teritorijā – uzliek naudas sodu līdz 28
naudas soda vienībām.”
1.13. Izteikt 3.12.1.punktu šādā redakcijā:
“3.12.1. Par organizāciju, iestāžu, skolu, tirdzniecības uzņēmumu (veikalu, kiosku, paviljonu,
novietņu), dzīvojamo māju, namu, ēku un to teritoriju nesakopšanu un zāles nenopļaušanu pēc
rakstiska aizrādījuma saņemšanas un pārkāpuma nenovēršanas piecu dienu laikā, skaitot no
šajā punktā noteiktā aizrādījuma saņemšanas dienas – uzliek naudas sodu līdz 28 naudas
soda vienībām.”
1.14. Izteikt 3.12.2.punktu šādā redakcijā:
“3.12.2. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, ledus
un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību – uzliek naudas sodu
līdz 42 naudas soda vienībām.”
1.15. Izteikt 3.12.3.punktu šādā redakcijā:
“3.12.3. Par daudzdzīvokļu ēkas elementu (durvju, logu, lodžiju) pārbūvēšanu, izmainot
kopējo būves standartu – uzliek naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.”
1.16. Izteikt 3.12.4.punktu šādā redakcijā:
“3.12.4. Par īpašumā vai nomā esošajās teritorijās atrodošos būvju, nepabeigtu būvniecības
objektu, aku, nojaucamu objektu un cita veida ražotņu nenodrošināšanu pret nepiederošu
personu piekļūšanu, atrašanos un uzturēšanos tajos, ja tas var radīt personas veselības un
dzīvības apdraudējumu – uzliek naudas sodu fiziskām personām līdz 14 naudas soda
vienībām, juridiskām personām līdz 42 naudas soda vienībām, atkārtoti gada laikā –
fiziskām personām līdz 28 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 70 naudas soda
vienībām.”
1.17. Izteikt 3.12.5.punktu šādā redakcijā:
“3.12.5. Par būvmateriālu un dažāda veida kurināmā, lauksaimniecības tehnikas, agregātu,
nolietotu mehānismu, automašīnu vraku, lūžņu novietošanu, uzglabāšanu novada ciematu
teritorijā pie daudzstāvu namiem, koplietošanas laukumos autotransporta stāvvietām,
garāžām, saimniecības ēkām, gar individuālo māju teritorijām un tajā, kas var traucēt
sabiedriskai kārtībai, drošībai, sakoptībai un kopējam izskatam – uzliek naudas sodu līdz 14
naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 42 naudas soda vienībām.”
1.18. Izteikt 3.12.6.punktu šādā redakcijā:
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“3.12.6. Par ēku un būvju jumtu, karnīžu, notekcauruļu attīrīšanu no gružiem, sniega, nogāžot
gružus, sniegu un ledu uz ietvēm, ielām vai pagalmiem, ja netiek atbilstoši nožogotas bīstamās
vietas – uzliek naudas sodu līdz 14 naudas soda vienībām.”
1.19. Izteikt 3.12.7.punktu šādā redakcijā:
“3.12.7. Par veļas žāvēšanu daudzdzīvokļu namu pagalmos tam neparedzētās vietās, balkonos
un lodžijās virs nožogojuma, kā arī balkonu, lodžiju piekraušanu ar saimniecībā nolietotām
mantām – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 3 naudas soda vienībām.”
2. Grozījumi stājas spēkā līdz ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 2020.gada
1.jūlijā.
Domes priekšsēdētājs

J.Fūrmanis

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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