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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Cēsīs
2019.gada 28.novembrī

Nr. 22
Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Administratīvās atbildības likuma 2.panta trešo un ceturto
daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kāda darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu Cēsu novada
administratīvajā teritorijā;
1.2. administratīvo sodu apmērus par šo saistošo noteikumu neievērošanu;
1.3. institūcijas, kuras pilnvarotas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu.
2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
2.1. norobežota teritorija – publiskām personām vai privātpersonām īpašumā, valdījumā vai
lietošanā nekustamā īpašuma teritorija, kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml.;
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. dabas pamatne – ar kapitālām celtnēm, kam ir dziļi pamati, neapbūvētas ainavas platības ar
dabīgi saaugušām vai ar cilvēka darbību veidotām augu sabiedrībām, tai skaitā apstādījumiem un
ūdenstilpnēm;
2.6. zaļā zona – novada teritorijā esošie apstādījumi, zāliens, meži ,ūdenskrātuves un cita dabas
pamatne;
2.7. publiskie dīķi – šo noteikumu Pielikumā noteiktie dīķi;
2.8. zāliens – apstādījumu platība, kas blīvi nosegta ar zemu augošu zālienaugu zelmeni no agra
pavasara līdz pirmajiem sniegiem un tiek regulāri pļauta un kopta;
3. Amatpersonas, kas veic administratīvo procesu:
Administratīvā pārkāpuma procesu veic Cēsu novada Pašvaldības policijas amatpersonas.
4. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšana
4.1. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Cēsu novada Pašvaldības
policijas priekšniekam;
4.2. Ja lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā ir pieņēmis Cēsu novada Pašvaldības policijas
priekšnieks, to var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā fiziskā persona atbilstoši deklarētajai
dzīvesvietai, bet juridiskā persona — atbilstoši juridiskajai adresei. Ja personai nav deklarētās
dzīvesvietas Latvijā vai juridiskās personas adrese neatrodas Latvijā, lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā var pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā atbilstoši administratīvā pārkāpuma
konstatēšanas vietai.
II. Administratīvie pārkāpumi
5. Transportlīdzekļu mazgāšana vai remontdarbu veikšana
Par transportlīdzekļu mazgāšanu vai tehniskās apkopes veikšanu ārpus šim nolūkam paredzētās
vietas, - piemēro naudas sodu no septiņām līdz divdesmit astoņām naudas soda vienībām.
6. Nepilngadīgas personas atrašanās kafejnīcā, bārā vai naktsklubā bez vecāku, aizbildņu vai
viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 7:00.
Par nepilngadīgas personas atrašanos bārā vai naktsklubā, kur tiek tirgoti tabakas izstrādājumi
vai alkoholiskie dzērieni, t.sk., alus, bez vecāku, aizbildņu vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas
klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 7:00,
pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai kluba īpašniekam,- piemēro brīdinājumu
vai naudas sodu līdz četrdesmit naudas soda vienībām.
7. Stāvēšana publiskā vietā uz atpūtas soliņa vai sēdēšana uz tās atzveltnes
Par stāvēšanu publiskā vietā uz atpūtas soliņa vai sēdēšanu uz tās atzveltnes,piemēro brīdinājumu vai piemēro naudas sodu līdz četrām naudas soda vienībām.
8. Apstādījumu, zāliena vai citu apstādījumu elementu bojāšana
Par apstādījumu, zāliena vai citu apstādījumu elementu postīšanu,piemēro naudas sodu no trīs līdz četrpadsmit naudas soda vienībām.

9. Mazgāšanās vai veļas mazgāšana pašvaldības publiskajos dīķos, strūklakās un citās
ūdenstilpnēs
Par mazgāšanos vai veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs,piemēro naudas sodu no vienas līdz septiņām naudas soda vienībām.
10. Makšķerēšana, zveja, peldēšana un dzīvnieku peldināšana pašvaldības konkrēti noteiktajos
publiskajos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs
Par makšķerēšanu, zveju, peldēšanu un dzīvnieku peldināšanu pašvaldības publiskajos dīķos,
strūklakās un citās ūdenstilpnēs, kur tas nav atļauts saskaņā ar šo noteikumu pielikumu,piemēro naudas sodu no vienas līdz septiņām naudas soda vienībām.
11. Par atrašanos publiskās vietās ar atvērtu alkohola iepakojumu
Par atrašanos 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,piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz trīsdesmit naudas soda vienībām.
12. Par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu
Par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu, ja tas nav saskaņots ar Cēsu novada pašvaldību,
izņemot valsts svētku dienās,piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz trīsdesmit naudas soda vienībām,
juridiskām personām līdz piecdesmit naudas soda vienībām.
13. Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā vietā
Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā vietā, daudzdzīvokļu māju
koplietošanas telpās, apstādījumos, parkos, uz atpūtas soliņiem, tai skaitā, telts vai līdzīgas
konstrukcijas nakšņošanai uzstādīšanu,piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz četrdesmit naudas soda vienībām.
III. Noslēguma jautājumi
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Cēsu novada domes 2015.gada 27.augusta saistošos noteikumus
Nr. 8 „Sabiedriskās kārtības noteikumi”.
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Cēsu novada domes priekšsēdētājs
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Pielikums
Cēsu novada domes 28.11.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.22
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Cēsu novada pašvaldības publiskie dīķi, kuros ir aizliegts makšķerēt, zvejot, peldēt un peldināt
dzīvniekus

makšķerēt, zvejot

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
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Cēsu novada domes 2019. gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.22
„Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pašreizējās situācijas
raksturojums

Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības
pamatojums

Īss Saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts

Cēsu novada pašvaldības sabiedrisko kārtību šobrīd nosaka Cēsu novada domes
Saistošie noteikumi Nr.8 „Sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi”,
apstiprināti 27.augustā 2015.gadā.
Saistošie noteikumi jaunā redakcijā tiek veikti atbilstoši izmaiņām
administratīvo pārkāpumu procesā saskaņā ar jauno Administratīvo atbildības
likumu, kam paredzēts stāties spēkā 2020.gada 1.janvārī.
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, tāpēc papildus jau esošajam regulējumam tiek iekļauti turpmāk
norādītie punkti:
1) 11.punkts - Par atrašanos par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu
alkohola iepakojumu.
Noteikums tiek ieviests ar mērķi ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo
vielu lietošanu. Ne likumprojekts “Administratīvo sodu likums par
pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas
jomā”, ne citi normatīvie akti no 2020.gada 1.janvāra neparedz
administratīvo atbildību par alkohola lietošanu publiskās vietās, bet Cēsu
novada domes ieskatā, ar 11.punkta iekļaušanu tiek mazināta žūpība,
nodrošināta kārtība un sabiedrībā vispārpieņemto normu ievērošana, kā
arī tiek aizsargātas to sabiedrības locekļu intereses, kuri nevēlas atrasties
blakus personām ar atvērtu alkoholisko dzērienu iepakojumu, tādējādi
radot nepatiku un/vai bažas, vai gadījumā, ja alkohols tiktu lietots, pēc tā
lietošanas personas reibuma stāvoklis varētu ietekmēt tās uzvedību;
2) 12.punkts – Par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu.
Noteikums tiek ieviests, lai netiktu radīts dzīvības, veselības un mantas
apdraudējums, kā arī sabiedriskā miera un iestāžu, uzņēmumu
(uzņēmējsabiedrību) vai organizāciju darbs;
3) 13.punkts – Par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā publiskā
vietā.
Noteikums tiek ieviests, lai ievērotu sabiedrības vispārpieņemtās uzvedības
normas un pasargātu publiskas vietas no sabiedrības interesēm
neatbilstoša traucējuma.
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/piesārņošanu;
- makšķerēšanu, zveju, peldēšanu, dzīvnieku peldināšanu vietās kur tas nav
atļauts;
- mazgāšanos un veļas mazgāšanu publiskajos ūdeņos, Cēsu novada publiskajos
dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs;
- pasākuma organizatoriem, atbildīgām amatpersonām vai kluba īpašniekiem
par nepilngadīgas personas atrašanos bāros, naktsklubos bez vecāku, aizbildņu
vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes no plkst. 22:00 – 07:00;
- par atrašanos publiskā vietā ar atvērtu alkohola iepakojumu;
- par pirotehnikas izstrādājumu izmantošanu;
- par nakšņošanu vai gulēšanu tam neparedzētā vietā.
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Radīt drošu, sakoptu vidi uzņēmējdarbībai.
Saistošo noteikumu izpildes kontroli veic Cēsu novada Pašvaldības policijas
amatpersonas
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām „ 15. panta pirmās daļas 12.
punktu un 43. panta pirmās daļas 4. punktu, Administratīvās atbildības likuma
2.panta trešo un ceturto daļu
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