
 
LĒMUMS 

Cēsīs, Cēsu novadā 
21.04.2022.                            Nr.173 

 
Par Cēsu novada domes 2022. gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 

„Sabiedriskās kārtības noteikumi” apstiprināšanu 
 

Ziņo: I.Jansone, Pašvaldības policijas juriste 
 
Ar 25.08.2021. Cēsu novada domes lēmumu spēku zaudēja Cēsu novada domes 2019. gada 

28.novembra saistošie noteikumi Nr. 22 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”. Saistošie 
noteikumi jaunā redakcijā tiek veikti atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. 
punkta  un 43. panta pirmās daļas 4. punkta prasībām, kā arī administratīvi teritoriālās reformas 
ietvaros jaunizveidotā Cēsu novada sabiedriskās kārtības un drošības vajadzībām. 
 

Ņemot vērā iepriekš norādīto un Cēsu novada domes Uzņēmējdarbības un attīstības 
komitejas 07.04.2022. atzinumu (prot.Nr.4), kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 
41.panta pirmās daļas 1.punktu, Cēsu novada dome, atklāti balsojot, ar 19 balsīm – par (Andris 
Mihaļovs, Juris Žagars, Ivo Rode, Ainārs Šteins, Biruta Mežale, Inga Cipe, Elīna Stapulone, Jānis 
Rozenbergs, Inese Suija-Markova , Ēriks Bauers, Ella Frīdvalde-Andersone, Indriķis Putniņš, Jānis 
Kārkliņš, Laimis Šāvējs, Andris Melbārdis , Guntis  Grosbergs, Atis Egliņš-Eglītis, Hardijs VENTS,  
Erlends Geruļskis), pret – nav, atturas – nav, nolemj: 

 

Apstiprināt Cēsu novada domes 2022. gada 21.aprīļa saistošos noteikumus Nr.11 “Sabiedriskās 

kārtības noteikumi” saskaņā ar pielikumu. 

 
           
    Sēdes vadītājs 

Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

 

 

 

 

 

 



Pielikums   

Cēsu novada domes  

21.04.2022. lēmumam Nr. 173 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Cēsu novada domes  

  21.04.2022. lēmumu Nr. 173 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 

2022.gada 21.aprīlī                     Nr. 11 

  

 Sabiedriskās kārtības noteikumi  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43. panta pirmās daļas 4. punktu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Sabiedriskās kārtības noteikumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu 

novada administratīvajā teritorijā, kā arī apkarotu žūpību, netiklību un pretēji vispārpieņemtajām 

uzvedības normām atbilstošu rīcību publiskās un sabiedriskās vietās. 

2. Lietotie termini:  

2.1. publiska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma 

formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par maksu vai bez maksas 

ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, 

turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba 

pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā ar uzņēmuma līgumu.; 

2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi, bēniņi un citas daudzdzīvokļu mājā koplietošanā esošas nedzīvojamās 

telpas; 

2.3. apstādījumi – visas ar augiem dabīgā vai mākslīgā ceļā apaudzētas un koptas teritorijas (t.sk. 

parki, dārzi, košumdārzi, skvēri, bulvāri, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumi, ģimenes dārzi, 

pagalmi, jumta dārzi, pārseguma stādījumi, u.c.), kurās neiegūst augu produkciju pārtikai 

rūpnieciskos apmēros, koksni, grieztus ziedus un citu produkciju; 

2.3.1. publiskie apstādījumi – atklātas koplietošanas vai atklātas sabiedrībai pieejamas 

apstādījumu teritorijas uz pašvaldības, valsts vai privātīpašumā esošas zemes; 



2.3.2. privātie apstādījumi – apstādījumu teritorijas uz privātīpašumā esošas zemes; 

2.4. apstādījumu elementi – koki, krūmi, koku un krūmu grupas, alejas, dzīvžogi, stādi, sējeņi, 

vīteņaugi, augsne (zāliens), dobes, augu vāzes un trauki, gājēju celiņi, tranzītceļi, tehnoloģiskie ceļi, 

ūdensobjekti, strūklakas, atpūtas soliņi, bērnu laukumi, gaismas ķermeņi, būves, kas saistītas ar 

apstādījumu apkalpi, u.tml.; 

2.5. zaļā zona - Cēsu novada administratīvajā teritorijā publiskā lietošanā esošie apstādījumi, 

zālieni, visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, kas ietver parkus, mežus, dārzus, košumdārzus, 

skvērus, bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmu 

zālienus u.c., kā arī citas platības uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī uz publiskā lietojumā esošas 

privātas zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta; 

2.6. publiskie dīķi – šo noteikumu Pielikumā noteiktie dīķi; 

2.7. zāliens – apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra 

pavasara līdz pirmajiem sniegiem un tiek regulāri pļauta un kopta. 

3. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Cēsu novada 

administratīvajā teritorijā. 

 

II. Administratīvie pārkāpumi 

 

4. Cēsu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:  

4.1. postīt apstādījumus, zālienu,  vai citus apstādījumu elementus; 

4.2. braukt un novietot transportlīdzekļus zaļajā zonā, izņemot speciālā dienesta transportu, veicot 

dienesta pienākumus, kā arī izņemot gadījumus, ja ir saņemta speciāla atļauja un izņemot 

speciāli šim nolūkam izveidotas stāvvietas; 

4.3.makšķerēt, peldēt un peldināt dzīvniekus pašvaldības publiskajos dīķos, strūklakās un citās 

ūdenstilpnēs, kur tas nav atļauts saskaņā ar šo noteikumu Pielikumu; 

4.4.Cēsu novada pašvaldības izpilddirektora noteiktajā paaugstinātas ledus bīstamības periodā 

aizliegts atrasties ar mehānisko transportlīdzekli uz ūdenstilpņu ledus, izņemot gadījumus, kad 

nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, 

ja tas saskaņots ar Cēsu novada pašvaldību un pasākuma organizators uzņemas atbildību par 

pasākuma norises drošību; 

4.5.atrasties ekspluatācijā nenodotās būvēs, neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās 

ēkās un telpās, būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja 

apsaimniekotājs ir nodrošinājis teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu 

(aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis 



brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, izņemot personas, kas saistītas ar ēkas 

(būves) uzturēšanas pasākumiem, remontdarbiem u.tml., un tas ir saskaņots ar ēkas īpašnieku 

(valdītāju); 

4.6.atrasties publiskās vietās, kā arī dzīvojamo ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, 

ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai alkoholisko dzērienu 

jebkura veida vaļējā tarā, izņemot speciāli atļautās vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti 

patērēšanai uz vietas, kā arī vietās, kur to ļāvusi pašvaldība; 

4.7.nakšņot vai gulēt tam neparedzētā publiskā vietā, daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpās, 

apstādījumos, parkos, uz atpūtas soliņiem, tai skaitā, telts vai līdzīgas konstrukcijas nakšņošanai 

uzstādīšanu; 

4.8.izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots 

ar Cēsu novada pašvaldību, izņemot valsts svētku dienās. 

 

III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu un izpildes kontrole 

5. Par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu administratīvā pārkāpuma procesu 

pilngadīgām personām un juridiskajām personām veic Cēsu novada pašvaldības policijas 

amatpersonas.  

6. Administratīvā pārkāpuma procesu nepilngadīgām personām un bērniem vecumā no 11 līdz 14 

gadiem līdz lietas izskatīšanai veic Cēsu novada pašvaldības policijas amatpersonas, bet 

administratīvā pārkāpuma lietu vai materiālus par administratīvo pārkāpumu izskata Cēsu novada 

pašvaldības Administratīvās komisijas Bērnu lietu apakškomisija. 

7. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Cēsu novada Pašvaldības 

policijas priekšniekam. 

8. Par šo noteikumu 4.1-.4.7. punktā noteikto prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu līdz 30 naudas soda vienībām; 

9. Par šo noteikumu 4.8. punktā noteikto prasību neievērošanu administratīvā atbildība paredzēta 

saskaņā ar Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu. 

 

 

 

 

 



IV. Noslēguma jautājumi 

 

10. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Cēsu Vēstis” un stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

 

 

 

    Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 



Pielikums  

Cēsu novada domes 2022.gada 21.aprīļa saistošajiem 
noteikumiem Nr.11  

“Sabiedriskās kārtības noteikumi" 
 
 

Cēsu novada pašvaldības publiskās ūdenstilpnes, kurās ir aizliegts makšķerēt, peldēt un 
peldināt dzīvniekus 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 makšķerēt peldēt peldināt dzīvniekus 

Pils parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts 

Maija parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts 

Avotu ielejas 
parka dīķis aizliegts aizliegts aizliegts 

Bērzaines parka 
dīķis aizliegts aizliegts aizliegts 

Rīdzenes ciema 
dīķis atļauts atļauts aizliegts 

Dīķis pie Līvu 
skolas atļauts atļauts aizliegts 

Dubinska dīķis aizliegts aizliegts aizliegts 

Lapsu ielas dīķis atļauts aizliegts atļauts 

Mazuma ezers atļauts atļauts aizliegts 

Pūkšerkalna dīķis atļauts atļauts aizliegts 

Rāmuļu skolas 
dīķis atļauts atļauts aizliegts 

Kaķukroga dīķis aizliegts aizliegts aizliegts 

Viesistabas dīķis 
Vecpiebalgā aizliegts aizliegts Aizliegts 

Dīķis pie Saules 
parka Cēsu 
prospektā 7, 

Priekuļos, Cēsu 
novadā 

aizliegts aizliegts aizliegts 



Pielikums  
Cēsu novada domes 21.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.11 

„Sabiedriskās kārtības noteikumi” 
 

Cēsu novada domes 2022.gada 21.aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11 
„Sabiedriskās kārtības noteikumi” 

Paskaidrojuma raksts 
 

Pašreizējās situācijas 
raksturojums 

Ar 25.08.2021. Cēsu novada domes lēmumu spēku zaudēja Cēsu novada domes 
2019. gada 28.novembra saistošie noteikumi Nr. 22  „Sabiedriskās kārtības 
saistošie noteikumi”. 
Saistošie noteikumi jaunā redakcijā tiek veikti atbilstoši likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 12. punkta  un 43. panta pirmās daļas 4. 
punkta prasībām, kā arī administratīvi teritoriālās reformas ietvaros 
jaunizveidotā Cēsu novada sabiedriskās kārtības un drošības vajadzībām. 

Saistošo noteikumu  
projekta  nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošajos noteikumos paredzēta administratīvā atbildība par sabiedriskās 
kārtības normu neievērošanu gadījumos, kad tas nav paredzēts Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos. 
Noteikumu uzdevums Cēsu novadā ir aizsargāt personu tiesības un to likumīgās 
intereses. Noteikumi tiek ieviesti, lai Cēsu novadā tiktu ievērotas sabiedrības 
vispārpieņemtās uzvedības normas, tiktu pasargātas publiskas un sabiedriskas vietas no 
sabiedrības interesēm neatbilstoša traucējuma, tiktu nodrošināta personu drošība un 
miers, kā arī tiktu apkarota žūpība un netiklība. 
 

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek noteikta administratīvā pārkāpuma procesa norises 
kārtība, kā arī naudas sodi tiek noteikti atbilstoši Administratīvās atbildības 
likuma 16.pantam, nevis euro, bet naudas soda vienībās, kur viena naudas soda 
vienība ir pieci euro. 
 
Šie saistošie noteikumi nosaka administratīvo atbildību par: 
- publisko vietu, zaļo zonu piegružošanu, postīšanu un izbraukāšanu; 
- makšķerēšanu, peldēšanu, dzīvnieku peldināšanu vietās kur tas nav atļauts; 
- mazgāšanos un veļas mazgāšanu publiskajos ūdeņos, Cēsu novada publiskajos 
dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs; 
- par atrašanos uz aizsalušām ūdenstilpnēm; 
- par atrašanos un iekļūšanu dzīvībai bīstamās, ekspluatācijā nenodotās būvēs; 
- par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu; 
- par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu; 
- par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā vietā.  

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz pašvaldības 
budžetu 

Nav 

Saistošo noteikumu 
projekta iespējamā 
ietekme uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Radīt drošu, sakoptu vidi uzņēmējdarbībai. 



 
 
 

 

    Sēdes vadītājs 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs   /personiskais paraksts/  J.Rozenbergs 
 

 
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
 

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām   

Saistošo noteikumu izpildes kontroli veic Cēsu novada Pašvaldības policijas 
amatpersonas.  

Normatīvie akti, saskaņā 
ar kuriem  Saistošie 
noteikumi sagatavoti 
 

Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām „ 15. panta pirmās daļas 12. punktu 
un 43. panta pirmās daļas 4. punktu,  

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar  
Saistošo noteikumu 
projektu 

Nav 
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