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2018. gada 6.decembrī

Nr. 28

Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu novada pašvaldības dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta
laukumos
Izdoti saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 4. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kas jāievēro visām
personām, kas apmeklē šo noteikumu pielikumā minētās Cēsu novada pašvaldības dabas takas,
aktīvās atpūtas un sporta laukumus.
II. Sabiedriskās kārtības un drošības noteikumi
2. Dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos aizliegts:
2.1. izmantot jebkura veida pirotehnikas priekšmetus, lāpas un dūmu sveces, izņemot Cēsu novada
pašvaldības rīkotajos vai saskaņotajos pasākumos;
2.2. izmantot dabas takas, atpūtas un sporta laukumus tam neparedzētajam mērķim;
2.3. patvarīgi izvietot informācijas nesējus;
2.4. lietot dabas takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos esošās būves, to elementus, aprīkojumu,
iekārtas un to elementus neatbilstoši to paredzētajam lietošanas veidam un nestspējai;
2.5. izmantot saistošo noteikumu pielikuma 7. , 8. un 10. punktā minētajos laukumos esošo aprīkojumu
un elementus bez ķiveres un cita veida aizsarginventāra atbilstoši sporta veidam;
2.6. izmantot atpūtas un sporta laukumos esošo aprīkojumu un elementus lietus laikā, uzreiz pēc lietus
un laika periodā, kad klimatiskie apstākļi (sniegs, sals) to nepieļauj;
2.7. braukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem (izņemot teritoriju apkalpojošos transporta līdzekļus,
transporta līdzekļus, kas nodrošina cilvēku ar kustību traucējumiem patstāvīgu pārvietošanos,
transporta līdzekļus, kas aprīkoti ar elektromotoru ar jaudu līdz 0,25 Kw, kā arī izņemot pašvaldības
rīkotajos vai ar pašvaldību saskaņotajos publiskos pasākumos);
2.8. piegružot teritoriju ar sīkiem sadzīves atkritumiem;
2.9. patvaļīgi pārvietot atpūtas un sporta laukumu aprīkojumu vai tajos izvietot jebkādas konstrukcijas;
3. Aktīvās atpūtas un sporta laukumos aizliegts:
3.1. atrasties ārpus to darba laika, ja darba laiks noteikts;

3.2.
3.3.

ienest un lietot stikla taru;
ievest dzīvniekus, izņemot pašvaldības rīkotajos vai ar pašvaldību saskaņotajos publiskos
pasākumos;
3.4. braukt ar velosipēdiem, skrituļdēļiem un skrituļslidām tieši šīm aktivitātēm speciāli neparedzētā
vietā;
3.5. sporta laukumos ar speciālo sporta infrastruktūras segumu ienākt un uzturēties ar apaviem, kas
bojā segumu (futbola apavi āra laukumiem, vieglatlētikas naglu apavi u.tml.), ienākt un uzturēties
dubļainos apavos.
4. Aktīvās atpūtas un sporta laukumu apmeklētājiem ir saistoši atpūtas un sporta laukumu iekšējās
kārtības noteikumi.
III. Saistošo noteikumu izpildes kontrole un atbildība par to neievērošanu
5. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.15)
6. Administratīvo pārkāpumu procesu līdz administratīvās lietas izskatīšanai veic Cēsu novada
Pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Cēsu novada pašvaldības
Administratīvā komisija, bet lietās, kur pārkāpumu izdarījusi nepilngadīgā persona, – Administratīvās
komisijas Bērnu lietu apakškomisija.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.15)
7. Par saistošo noteikumu neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz
divdesmit astoņām naudas soda vienībām, juridiskajām personām – piemēro naudas sodu no sešām naudas
soda vienībām līdz piecdesmit naudas soda vienībām. Ja administratīvais pārkāpums izdarīts atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, fiziskajām personām piemēro naudas sodu no piecām naudas soda
vienībām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, juridiskajām personām – no piecdesmit naudas soda
vienībām līdz viens simts četrdesmit naudas soda vienībām. Ja administratīvo pārkāpumu izdarījusi
nepilngadīga persona, administratīvo sodu var uzlikt nepilngadīgo personu likumiskajam pārstāvim.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 18.06.2020. saistošajiem noteikumiem Nr.15)
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saistošajiem noteikumiem Nr. 28
‘’Par sabiedrisko kārtību un drošību Cēsu
novada pašvaldības dabās takās,
aktīvās atpūtas un sporta laukumos’’
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Cēsu novada pašvaldības dabas takas, aktīvās atpūtas un sporta laukumi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cēsu Pilsētas stadions, Valmieras iela 6, Cēsis (sporta laukums);
Cēsu Valsts ģimnāzijas stadions, Leona Paegles iela 1, Cēsis (sporta laukums);
DACVĢ stadions, Pūces iela 2, Cēsis (sporta laukums);
Cēsu 2. pamatskolas sporta laukums, Gaujas iela 45, Cēsis; (sporta laukums)
“Cīrulīšu dabas takas”, Cīrulīšu iela 68a, Cēsis (dabas taka);
“Venden veselības taka” Cīrulīšu iela 68 a, Cēsis (dabas taka);
“Veselības maršruts”, Pirtsupītes grava, no Satekles ielas līdz Mazajai Lenču ielai, Cēsis (dabas taka);
Zvanu klinšu taka, Mūrlejas iela 1, Cēsis (dabas taka);
Skeitparks, Lenču iela 4 (aktīvās atpūtas laukums);
Vingrošanas laukums pie Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolas, Raunas iela 7, Cēsis, Cēsu nov. (aktīvas
atpūtas laukums);
Vingrošanas laukums Bērzaines ielā 16, Cēsīs, Cēsu nov.(aktīvas atpūtas laukums);
Cēsu Velotrase, Valmieras iela 1, Cēsis (aktīvās atpūtas laukums);
Bērnu aktīvās atpūtas – rotaļu laukums, Maija parks, Cēsis (aktīvās atpūtas laukums);
Slēpošanas – biatlona bāze, “Lejas Luksti”, Vaives pagasts, Cēsu novads (sporta laukums, aktīvās atpūtas
laukums).”
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
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PIELIKUMS
Cēsu novada domes 06.12.2018.
sēdes lēmumam Nr. 410
(prot. Nr.19, 11. Punkts)

Cēsu novada domes 2018. gada 6.decembra saistošo noteikumu Nr. 28 „ Par sabiedrisko kārtību un
drošību Cēsu novada pašvaldības dabās takās, aktīvās atpūtas un sporta laukumos”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības
raksturojums

Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 43.panta pirmās daļas trešais punkts
noteic, ka domei ir tiesības izdot saistošos noteikumus, paredzot
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, par sabiedrisko
kārtību. Cēsu novada pašvaldība ir izveidojusi un iekārtojusi
vairākas dabas takas un aktīvās atpūtas un sporta laukumus. Lai
šos objektus varētu izmantot atbilstoši to mērķim, tai pat laikā
aizsargātu cilvēku drošību, veselību un dzīvību, nepieciešams
noteikt uzvedības normas un drošības noteikumus, kas jāievēro
visām personām, kas apmeklē tos.
Saistošie noteikumi nosaka sabiedriskās kārtības un drošības
noteikumus, kas jāievēro visām personām, kas apmeklē Cēsu
novada pašvaldības dabas takas, aktīvās atpūtas un sporta
laukumus, kā arī atbildību par to neievērošanu.
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Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
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Saistošo noteikumu projekta
iespējamā ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
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Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
saistošo noteikumu projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.cesis.lv Cēsu novada pašvaldības sadaļā „Saistošo noteikumu
projekti”.
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