SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Siguldā
2017.gada 12.aprīlī

Nr.11
Apstiprināti
ar Siguldas novada domes
sēdes lēmumu
(prot.Nr.6, §16)
Siguldas novada sabiedriskās kārtības noteikumi
Izdoti saskaņā ar likumu
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17.panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumu mērķis un uzdevumi:
1.1. Siguldas novada Domes saistošie noteikumi „Siguldas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi” (turpmāk– Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Siguldas novadā,
paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
1.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Siguldas novadā sabiedrisko kārtību, uzturēt
sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, veicināt iedzīvotāju
veselīgu dzīvesveidu.
1.3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt
pārkāpēju un citas personas izdarīt jaunus pārkāpumus.
2. Noteikumos minēti šādi termini:
2.1. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas teritorijas, kurās neiegūst augu
produkciju pārtikai, koksnei, grieztus ziedus un citu produkciju. Apstādījumi ietver
parkus, dārzus, košuma dārzus, skvērus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus. u.c.
Apstādījumos ietilpst koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, ceļi, takas, ūdenstilpes,
laukumi ar dārza mēbelēm un ierīcēm u.c. labiekārtojuma elementiem;
2.2. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju kopīpašumā esošas
kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi;
2.3. Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu zāle, deju zāle un
citas vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas
raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.), izņemot vietas, kurās vienīgais

piedāvātais pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst.
24.00;
2.4. Norobežota teritorija – valstij vai pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
teritorija vai teritorija, kurā notiek Siguldas novada domes organizēts pasākums, kas
norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml., kurā iekļūšana noteikta
ievērojot caurlaižu, biļešu vai atļauju režīmu, bet, ja šāds režīms nav noteikts, tad
iekļūšana tajā ir aizliegta;
2.5. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz
neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar
nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus;
2.6. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības
izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību Siguldas novadā, un
par ko paredzēta šajos noteikumos noteiktā administratīvā atbildība;
2.7. Publiski pasākumi – dažādu veidu atklāti pasākumi (sarīkojumi, koncerti, sporta
spēles u.c.), kas tiek organizēti sabiedriskās vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku
piederības;
2.8. Sabiedriska 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, ieskaitot dzīvojamo māju
koplietošanas telpas;
2.9. Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā
veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus;
2.10. Zaļā zona – Siguldas pilsētā un novada ciemu teritorijā esošie apstādījumi, zālieni,
pļavas un meži.
3. Atbildība par Noteikumu neievērošanu:
3.1. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos
paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas
kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā.
4. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir:
4.1. Siguldas novada Pašvaldības policijas amatpersonas;
4.2. Siguldas novada pašvaldības pilnvarotas amatpersonas.
5. Administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība:
5.1. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumus pieņem:
5.1.1. Siguldas novada pašvaldības Administratīvā komisija;
5.1.2. Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieki par visiem pārkāpumiem, kas
paredzēti šajos saistošajos noteikumos, izņemot par nepilngadīgo izdarītajiem
pārkāpumiem;
5.1.3. Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšnieks, par apstrīdētajiem Siguldas
novada Pašvaldības policijas darbinieku lēmumiem.
6. Normatīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība:
6.1. Siguldas novada pašvaldības Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var
pārsūdzēt rajona (pilsētas) tiesā.

6.2. Siguldas novada Pašvaldības policijas darbinieku pieņemto lēmumu var apstrīdēt
Siguldas novada Pašvaldības policijas priekšniekam, bet priekšnieka lēmumu rajona
(pilsētas) tiesā.
6.3. Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kura pieņēmusi lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā.
6.4. Sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā var iesniegt 10 darba dienu laikā no pilna
lēmuma paziņošanas dienas.
III. Atbildība
7. Siguldas novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
7.1. nepiederošām personām nelikumīgi iekļūt pašvaldībai piederošā norobežotā
teritorijā, aiz drošības barjerām, margām, žoga, sētām, lentām, pārkāpjot noteikto
caurlaižu režīmu vai iekļūt teritorijā, kurā atrasties aizliegts un tas noteikts ar
informatīvu norādi– noteikumu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz 100,00 euro.
8. Mehānisko transportlīdzekli Siguldas novada teritorijā aizliegts:
8.1. vadīt vai novietot stāvēšanai transportlīdzekli zaļajā zonā, attiecas arī uz mopēdu.
8.2. mazgāt, remontēt vai veikt profilaktisko apkopi šim nolūkam neparedzētā vietā
(daudzdzīvokļu namu pagalmos, pie ūdenstilpēm un ūdenstilpēs, zaļajā zonā, uz
brauktuves), izņemot remontēšanu, piespiedu apstāšanās gadījumā – noteikumu
pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro;
8.3. vadīt pa pilsētas parkiem, skvēriem, ietvēm, bērnu rotaļu laukumiem, attiecas arī uz
mopēdiem – noteikumu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro, mopēda
vadītājam līdz 70,00 euro;
8.4. vadīt uz ledus iekšzemes publiskās un pašvaldībai piederošās ūdenstilpēs, izņemot
gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī
publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Siguldas novada pašvaldību un
pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību.
9. Siguldas novada teritorijas sabiedriskās vietās aizliegts:
9.1. mitināties (nakšņot, gulēt u.tml.) – noteikumu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz
70,00 euro;
9.2. ubagot, zīlēt – noteikumu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
70,00 euro;
9.3. peldēt vietās, kur tas ir aizliegts ar lieguma zīmēm, kā arī peldvietās peldēt aiz
peldvietu norobežojuma (bojām), kā arī mazgāties, peldināt dzīvniekus, publiskās
ūdenstilpēs un strūklakās – noteikumu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro;
9.4. kurināt ugunskuru vai grilu (gatavot uz oglēm ēdienu, ja tas rada ugunsdrošības
draudus vai traucē apkārtējai sabiedrībai) Siguldas novada administratīvās teritorijas
zaļajā zonā vai apstādījumos, ezeru, upju krastos un citās sabiedriskās vietās, izņemot
ugunskuru vai grilu kurināšanu speciāli tam paredzētajās vietās (neskaitot teritorijas
apsaimniekošanas darbu veikšanu) – noteikumu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu no 7,00 euro līdz 140,00 euro;
9.5. uzstādīt apmetnes vai teltis, ārpus speciāli norādītām vietām - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 70,00 euro;
9.6. patvaļīgi pārvietot vai grozīt valsts un pašvaldības uzstādītās informatīvās zīmes
(informācija tūristiem vai cita informācija) – noteikumu pārkāpējam izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 30,00 euro līdz 140,00 euro;
9.7. lietot dažāda veida pirotehniskas ierīces, izņemot ar Siguldas novada pašvaldību
saskaņotos gadījumos un speciāli tam norādītās vietās;

9.8. sēdēt uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēt uz tiem, gulēt, kā arī atrasties uz tiem ar
velosipēdiem vai skrituļdēļiem – noteikumu pārkāpējam izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 70,00 euro;
10. Nepilngadīgajām personām Siguldas novada teritorijā aizliegts:
10.1. rotaļāties uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos;
10.2. līdz 15 gadu vecumam (ieskaitot) atrasties sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa,
audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā.
Par nakts laiku uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00.
IV. Noslēguma jautājumi
11. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2011.gada 8.jūnija Siguldas
novada Domes saistošie noteikumi Nr.9 „Siguldas novada sabiedriskās kārtības
noteikumi”.
Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Stājušies spēkā ar 27.05.2017.

U.Mitrevics

