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I. Vispārīgie noteikumi 

  

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā uzturami Aizputes novada teritorijā esošie 

nekustamie īpašumi – būves un teritorija ap tām. 

  

2. Saistošie noteikumi ir saistoši visām juridiskajām un fiziskajām personām neatkarīgi no tā, 

vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistrā vai 

zemesgrāmatā. 

 

3. Lietotie termini:  

3.1.būve - būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funkcija; 

3.2.būvobjekts - jaunbūve, kā arī renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, būves 

daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo 

teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām; 

3.3.ietve - ceļa (ielas) daļa, kas paredzēta gājējiem; 

3.4.pagalms - ārtelpa dzīvojamā apbūvē, kuru iezīmē brīvstāvošu vai savienotu namu 

izvietojums un kas paredzēta šo namu iedzīvotāju rekreācijas un saimniecisko funkciju 

nodrošināšanai. Rekreācijas funkciju nodrošināšanai paredzētas iedzīvotāju pasīvās un 

aktīvās atpūtas vietas (arī soliņi un bērnu rotaļlaukumi). Saimniecisko funkciju 
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nodrošināšanai paredzēti piebraucamie ceļi ar autostāvvietām, atkritumu konteineru 

novietnes, nojumes veļas žāvēšanai; 

3.5.piebrauktuve - attiecīgi aprīkots ceļa (ielas) elements, kas paredzēts transportlīdzekļu 

piekļūšanai no ceļa (ielas) braucamās daļas līdz ceļam (ielai) piegulošajai teritorijai un 

īpašumam; 

3.6.piegulošā teritorija pilsētā un apdzīvotās vietās - īpašumam piegulošie publiskā lietošanā 

esošie grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai, tai skaitā gājēju ietves (izņemot 

autobusu pieturas); 

3.7.transporta būves - inženierbūves (tilti, satiksmes pārvadi, estakādes, caurtekas, 

atbalstsienas un citas būves); 

3.8.žogs - būve, kas izvietota uz zemesgabala robežas vai ielas sarkanās līnijas, vai gar ielu 

sarkanajām līnijām un pilda nekustamā īpašuma norobežošanas funkcijas. 

  

 

II. Īpašuma uzturēšana un kopšana 

 

4. Valsts un pašvaldības institūcijas, juridiskās, fiziskās, kā arī pilnvarotās personas, kuru 

īpašumā, valdījumā vai nomā Aizputes novadā ir namīpašumi vai dzīvokļi, veic to tehnisko 

uzturēšanu, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 

5. Komercsabiedrības, atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzīvokļu īpašnieku sabiedrības, 

namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieki, valdītāji, pārvaldnieki – pilnvarnieki, 

lietotāji – nomnieki nodrošina: 

5.1.nekustamā īpašuma teritorijā  – teritorijas sakopšanu, apstādījumu uzturēšanu, nepieļaujot 

būvgružu un atkritumu uzkrāšanos; 

5.2.saskaņojot ar Aizputes novada pašvaldību, īpašuma teritorijā esošo koku, krūmu un to 

zaru apzāģēšanu gar ietvēm un brauktuvēm (vietās, kur tiek traucēta gājēju un 

autotransporta pārvietošanās) un to novākšanu; 

5.3.piegulošās teritorijas kopšanu (zālienu nopļaušanu, atkritumu savākšanu u.tml.); 

5.4.ziemā, kā arī atkušņa laikā gājēju ietvju kaisīšanu, periodiska sniega un ledus notīrīšanu 

no māju jumtiem (nodrošinot no jumta notīrītā sniega aizvešanu), balkoniem, 

notekcaurulēm, lai nepieļautu lāsteku veidošanos, sniega un ledus krišanu no jumtiem, 

dzegām, ūdens notekcaurulēm un balkoniem, bet situācijās, kad tiek apdraudēta gājēju un 

transporta līdzekļu drošība, bīstamās vietas norobežošanu (nodrošinot gājējiem bīstamās 

teritorijas apiešanu), nekavējoties veicot pasākumus sniega, ledus un lāsteku novākšanai;   

5.5. ēku īpašumu pagrabu un bēniņu telpu aizslēgšanu, nepieļaujot to piegružošanu un 

nepiederošu personu iekļūšanu tajās; 

5.6.koplietošanas telpu sakopšanu; 

5.7.daudzdzīvokļu ēku ieejas durvju, kāpņu telpu, tirdzniecības un pakalpojumu sfēras, 

izglītības iestāžu apgaismošanu, tumsai iestājoties; 

5.8.ēku īpašumu fasāžu un jumtu (tajā skaitā logu, durvju, balkonu, notekreņu, reklāmas, 

izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu sakoptu izskatu, tīrību un remontu, kā arī, saskaņojot ar 

Aizputes novada domes būvvaldi, veikt to savlaicīgu krāsošanu atbilstoši izstrādātajam 

būvprojektam vai ēkas fasādes krāsošanas Pasei 

5.9.nokrišņu ūdens novadīšanu no ēku jumtiem, nepieļaujot ūdens noteci uz kaimiņu zemes 

gabaliem; 

5.10. informācijas par īpašuma apsaimniekotāju izvietošanu ēkas kāpņu telpā, norādot arī 

kontakttālruni vai adresi, pieņemšanas laikus. 

5.11. neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un dzīvokļos: 

5.11.1. noslēdz vai aiznaglo logus un ieejas durvis, lai novērstu nepiederošu personu 

iekļūšanu un uzturēšanos tur; 

5.11.2. nepieļauj atsevišķu būvelementu nokrišanu publiskajā ārtelpā; 
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5.11.3. nodrošina nekustamā īpašuma teritoriju pret nepiederošu personu iekļūšanu un 

uzturēšanos tur, norobežojuma risinājumu saskaņojot Aizputes novada domes 

būvvaldē; 

5.11.4. nodrošina ēkas atbilstību ugunsdrošības noteikumu prasībām. 

6. Ja neapdzīvota un saimnieciskajai darbībai neizmantota būve atrodas publiskajā ārtelpā un 

tās izskats bojā pilsētas ainavu, jānodrošina būves jumta seguma sakārtošana un fasādes 

sakārtošana vai apsegšana ar dekoratīvu pārsegu, kas atveido fasādes zīmējumu, atbilstoši 

Aizputes novada domes būvvaldes norādījumiem un jāizstrādā būves konservācijas projekts, 

kas tiek saskaņots Aizputes novada domes būvvaldē, atbilstoši  Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" noteiktajai kārtībai. (Grozījumi 

izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

7. Tirdzniecības un pakalpojumu sfēras objektu īpašnieki, ēku lietotāji vai nomnieki nodrošina 

arī teritorijas sakopšanu ap objektu, objekta skatlogu, durvju un fasādes tīrību, atkritumu 

urnu izvietošanu ārpusē, iztukšošanu un atkritumu izvešanu. 

8. Inženierkomunikāciju valdītāji nodrošina inženierkomunikāciju avāriju dēļ esošā apledojuma 

likvidēšanu, gājējiem un transporta satiksmei bīstamo vietu iežogošanu ar standarta barjerām 

un ceļa zīmēm.  

9. Būvobjektā īpašnieks vai tā pilnvarota persona nodrošina būvobjekta teritorijai līdzās esošo 

piebrauktuvju, ietvju, zālienu un grāvju sakopšanu, nepieļaujot transportlīdzekļu un citas 

būvtehnikas un to ritošās daļas radīto netīrumu nokļūšanu uz brauktuves, kā arī nodrošina 

zāles nopļaušanu, būvžoga uzturēšanu un krāsošanu, sadzīves un celtniecības atkritumu 

izvešanu. 

10. Būvdarbu un remonta laikā nedrīkst pieļaut ēkas koplietošanas telpu piesārņošanu ar 

būvgružiem, kā arī atkritumu mešanu ārā pa ēkas logiem. 

11. Aizputes novada teritorijā aizliegts:  

11.1. izgāzt saslaukas, atkritumus, sniegu, netīros ūdeņus, ledu un citus priekšmetus 

šim nolūkam neparedzētās vietās, izgāzt tos upēs un citās ūdenstilpēs, uz lietus ūdens 

uztvērēju restēm un vākiem, inženiertīklu akās, kamerās, ēku logu ailēs, uz ielu 

brauktuvēm; 

11.2. ierīkot izgāztuves un ierakt atkritumus pagalmos un citās šim nolūkam 

neparedzētās vietās; 

11.3. glabāt taru, malku, būvmateriālus, metāllūžņus un citus priekšmetus uz ietvēm, 

brauktuvēm un daudzdzīvokļu māju pagalmos, sarkano līniju zonās, kā arī citās 

koplietošanas vietās (izņemot speciāli tam norādītās vietās); 

11.4. žāvēt veļu uz balkona vai lodžijas atklātās daļas; 

11.5. bojāt ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu vai piegružot to; 

11.6. patvaļīgi regulēt centralizētās siltumapgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes 

sistēmu; 

11.7. patvaļīgi novadīt sadzīves notekūdeņus virszemes notecēs (novadgrāvjos) un 

ūdenstilpēs; 

11.8. patvaļīgi pieslēgties Aizputes novadā izveidotajiem ūdensvada un kanalizācijas 

tīkliem; 

11.9. avārijas gadījumā neielaist dzīvoklī apsaimniekošanas organizācijas darbiniekus, 

kas uzrāda attiecīgas iestādes vai uzņēmuma dienesta apliecību.  

11.10. ziemas laikā no iebrauktuvēm un citām vietām notīrīto sniegu izvietot uz kaimiņu 

zemes gabala, vai zemesgabala, kas kā piegulošā teritorija atrodas ielu sarkano līniju 

robežās un par ko apsaimniekošana jāuzņemas kaimiņu zemesgabala īpašniekam; 

 

12. Aizputes novada pašvaldība nodrošina tās valdījumā esošo ielu, tiltu, laukumu, nostiprināto 

krastmalu, sabiedriskā transporta pieturvietu, brauktuves sadalošo joslu zālienu uzturēšanu, 

sakopšanu un remontu, kā arī sīko atkritumu urnu uzstādīšanu sabiedriskā transporta 

pieturvietās, atkritumu savākšanu un izvešanu no tām. 
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IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo 

noteikumu neievērošanu 

  

13. Izslēgts. (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

14. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Aizputes novada pašvaldības policijas 

amatpersonas. (grozījumi izdarīti ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

15. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo noteikumu pārkāpumiem līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Aizputes novada pašvaldības policija. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata Aizputes novada domes Administratīvā komisija. (grozījumi izdarīti 

ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

16. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu 

pildīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas saskaņā ar spēkā esošo 

likumdošanu. 

17. Par noteikumos noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 

fiziskajām personām no divām līdz  septiņdesmit vienai naudas soda vienībai, bet 

juridiskajām personām no divām līdz divsimt astoņdesmit piecām naudas soda vienībām. 

(papildināts ar 2020.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11) 

 

Noslēguma jautājumi 

 

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Aizputes pilsētas domes 

2004.gada 26.februāra saistošie noteikumi Nr.2. 

 

  

  

 
 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 
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Pielikums 

Aizputes novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.10 

 

 

PASE 
ēkas fasādes krāsošanai 

 
adrese 

 

 

 

Pasūtītājs: 

 

Autors: 

 

 
 

 

 

Attēls 

 

 

Ēkas vispārējs raksturojums 
 

Fasādes apdare 

 

 

 

 

 

Jumts 

 

 

 

 

 

Cokols un cokolstāvs  
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Dekoratīvās detaļas 

 

 

 

 

 

Logi 

 

 

 

 

 

Durvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virsma Tonis 

Sienas 

 

 

 

 

 

Cokols 

 

 

 

 

 

 

Jumts 

 

 

 

 

 

 

Dekoratīvās detaļas 

 

 

 

koka 

 

 

metāla  

 

 

 

 

Logi  
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Durvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligāti izpildāmās prasības: 

 

1. Fasādei pirms krāsošanas jābūt renovētai, arhitektoniskajām detaļām - atjaunotām. 

2. Jumta, logu un durvju nomaiņa jāveic, ievērojot Būvniecības likuma un Vispārīgos 

būvnoteikumu prasības. 

3. Uzraksti un izkārtnes pirms krāsošanas jānoņem, virsmām zem tiem jābūt nokrāsotām. 

 

 

Aizputes novada domes būvvaldes saskaņojums 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs       Aivars Šilis 
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Saistošo noteikumu Nr. 10 

„Aizputes novada nekustamo īpašumu uzturēšanas noteikumi” 

paskaidrojuma raksts 

 
 

 
 Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu namu un to teritoriju un 

būvju uzturēšanu, gan sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam piegulošās 

publiskā lietošanā esošas teritorijas kopšanu Aizputes novadā saskaņā ar 

saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un kontrolētu noteikumu izpildi. 

Nekustamo īpašumu uzturēšanas un tiem piegulošo teritoriju kopšanas 

tiesiskā regulējuma Aizputes novadā nav. 

 Saistošie noteikumi izstrādāti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 5 un 6 apakšpunktos noteikto, kas paredz namu un to 

teritoriju un būvju uzturēšanu un sanitārās tīrības uzturēšanu un īpašumam 

piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas kopšanu. Saistošie noteikumi 

nosaka nekustamo īpašumu īpašnieku un tiesisko valdītāju tiesības un 

pienākumus, kā arī aizliegumus. 

Saistošo noteikumu darbība viesīs skaidrību īpašniekiem un tiesiskajiem 

valdītājiem par veicamajiem darbiem, kā arī par atbildību par saistošo 

noteikumu neievērošanu. 

 Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas ar visu 

novadā esošo pagastu pārvalžu vadītājiem. 

 


