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PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU SAULKRASTU NOVADĀ 
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 
43.panta pirmās daļas 4.punktu, 

Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma  
17.panta piekto daļu 

 
I. Vispārīgie jautājumi  

1. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” (turpmāk – noteikumi) 
mērķis ir nodrošināt sabiedrisko kārtību un drošību Saulkrastu novadā.  

 
II. Lietotie termini 

2. Sabiedriska vieta – jebkura par maksu vai bez maksas publiski pieejama vieta Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas kalpo kopējo vajadzību un interešu 
nodrošināšanai. 

3. Zaļā zona – Saulkrastu novada teritorijā sabiedriskajās vietās esošie apstādījumi, zālieni un 
citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, gar publiskās infrastruktūras elementiem, 
izbūvētiem ceļiem, ielām un ietvēm, kā arī uz publiskā lietojumā esošas privātas zemes, kas 
nav norobežota vai kā citādi apzīmēta. 

4. Apstādījumi – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un ziediem apstādīti laukumi un joslas gar 
ietvēm, ceļiem, ielām vai citiem objektiem. 

 
III. Aizliegumi un ierobežojumi Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 

5. Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā aizliegts: 
5.1. pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, gaisa baloniem un citām lidošanai paredzētām 

konstrukcijām, kā arī vadīt lidošanai paredzētas konstrukcijas no attāluma, izņemot 
gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada domi; 

5.2. laika periodā no 15.maija līdz 15.septembrim dedzināt nobiras, lapas un nopļauto zāli; 
5.3. dedzināt atkritumus; 
5.4. izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23:00 līdz plkst. 7:00, ja tas nav 

saskaņots ar Saulkrastu novada domi, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās; 
5.5. spēlēties uz ceļa braucamās daļas, ietves. 

6. Sabiedriskās vietās aizliegts: 
6.1. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus publiskā lietošanā esošās ūdenstilpnēs, 

izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpni; 
6.2. nodarboties ar zīlēšanu vai buršanu; 
6.3. vest dzīvniekus pastaigā rotaļu laukumos, sporta laukumos un izglītības un kultūras 

iestāžu teritorijās; 
6.4. kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada domi;  



6.5. uzstādīt telti, ierīkot pagaidu apmešanās vietu vai patvaļīgi kurināt uguni, izņemot vietās, 
kur tas ir atļauts; 

6.6. sēdēt, gulēt vai stāvēt uz tirdzniecībai paredzētajiem galdiem un letēm, sēdēt uz soliņu 
atzveltnēm; 

6.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, mopēdiem, motorolleriem zaļajā zonā 
vai tos novietot zaļajā zonā. 

 
IV. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes 

kontrole 
7. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods – brīdinājums 

vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par noteikumu pārkāpšanu, fiziskai 
personai ir līdz 350 euro, juridiskai personai - līdz 1400 euro. 

8. Administratīvā pārkāpuma protokolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt 
Saulkrastu novada pašvaldības policijas amatpersonas. 

 
V. Noslēguma jautājumi 

9. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2010.gada 
24.novembra saistošie noteikumi Nr.21 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”. 

 
 
 

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis 
 


