LATVIJAS REPUBLIKA
CIBLAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000041258
„Domes nams”, Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV- 5706, tālr./fakss
657 00894,
e-pasts: ciblasnovads@ciblasnovads.lv

APSTIPRINĀTI
ar Ciblas novada domes 2013.gada
26.septembra domes
sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 13.§)
Ciblas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4„Par sabiedrisko kārtību Ciblas novadā"
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie saistošie noteikumi ir izdoti, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Ciblas novada administratīvajā
teritorijā.
1.2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
1.2.1.
Izklaides vieta - kafejnīca, klubs, diskotēka, deju zāle un citas vietas, kurās tiek piedāvāti
izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas raidījumi, priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas
u.c.).
1.2.2.
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.
1.2.3.
Trokšņot - personai ar savu balsi vai rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut troksni, ko rada
valdījumā esošs trokšņa avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas.
1.3. Saistošie noteikumi paredz, kāda kārtība ir jāievēro Ciblas novada administratīvajā teritorijā un kāda
ir atbildība par to neievērošanu.
1.4. Saistošie noteikumi ir saistoši visā Ciblas novada administratīvajā teritorijā visām fiziskām un
juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas un darbojas Ciblas novadā.
1.5. Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu:
1.5.1. Ciblas novada domes priekšsēdētājs un vietnieks;

1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.

Ciblas novada pašvaldības izpilddirektors un pagastu pārvalžu vadītāji;
Novada pašvaldības domes deputāti;
Valsts policijas amatpersonas.

1.6. Administratīvos protokolus izskata un sodu uzliek Ciblas novada pašvaldības administratīvā
komisija. Administratīvās komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
1.7. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta Ciblas novada pašvaldības
budžetā.
2. Aizliegumi un ierobežojumi Ciblas novada administratīvajā teritorijā
2.1.
Ciblas novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
2.1.1. trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību, bet nav
saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Ciblas novada pašvaldību vai pašvaldības
atbildīgo amatpersonu, un troksnim nav pastāvīgs raksturs. Par pastāvīga trokšņa radīšanu ar savu
darbību vai bezdarbību, kas pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai
robežlielumus, vainīgā persona saucama pie atbildības likumā noteiktajā kārtībā.
2.2.
Publiskās vietās aizliegts:
2.2.1. mitināties (nakšņot, gulēt u.tml.);
2.2.2. uzmākties ar ubagošanu;
2.2.3. mazgāt veļu publiskos dīķos un citās ūdenstilpēs;
2.2.4. spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās;
2.2.5. ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt dzīvojamās un sabiedriskās ēkas,
saimnieciskās celtnes, žogus, citas būves un arhitektoniskos elementus;
2.2.6. neievērot valsts un pašvaldības organizāciju un iestāžu iekšējās kārtības noteikumu prasības;
2.2.7. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad
nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot ūdenstilpi;
2.2.8. bojāt vai pārvietot valsts un pašvaldības informatīvās zīmes (aizlieguma, brīdinājuma,
ierobežojuma u.c. zīmes) vai citus sabiedriskās lietošanas objektus;
2.3. Izklaides vietu vadītājiem un pasākumu rīkotājiem jānodrošina, lai izklaides vietā laikā no plkst.
22.00 līdz plkst. 7.00 bez vecāku vai viņu aizstājēju pavadības neatrastos personas, kas nav
sasniegušas 16 gadu vecumu līdz brīdim, kamēr tiek paziņots vecākiem vai līdz policijas ierašanās
brīdim.
3. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
3.1. Par 2.1.1.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
fiziskajām personām līdz EUR 35.00 bet juridiskajām personām līdz EUR 70.00. Ja šāds pārkāpums
ir izdarīts atkārtoti gada laikā no lēmuma par soda uzlikšanu pieņemšanas dienas, neatkarīgi no
pārkāpuma izdarīšanas laika fiziskajām personām uzliek naudas sodu no EUR 35.00 līdz EUR
150.00, bet juridiskajām personām no EUR 150.00 līdz EUR 350.00.
3.2. Par 2.2.1., 2.2.2. vai 2.2.3.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz EUR 15.00.
3.3. Par 2.2.4. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu līdz EUR 70.00

3.4. Par 2.2.5., 2.2.7., 2.2.8. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu no EUR
35.00 līdz EUR 70.00.
3.5. Par 2.3.punktā noteikto prasību neievērošanu atbildīgo iestāžu vadītājiem vai pasākumu rīkotājiem
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz EUR 35.00.
4. Noslēguma jautājumi
4.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2014.
4.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ciblas novada pašvaldības 2009.gada
22.decembra saistošie noteikumi Nr. 9 „Ciblas novada sabiedriskās kārtības noteikumi".

Novada domes priekšsēdētājs

Juris Dombrovskis

