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2022.gada 27.oktobrī             Nr.664 
             (protokols Nr.20, 36.§) 
 
Par precizējumiem 28.07.2022. saistošajos 
noteikumos Nr.61 “Par sabiedrisko kārtību 
Valmieras novadā” 
 

Valmieras novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 28.07.2022. izdeva saistošos 
noteikumus Nr.61 “Par sabiedrisko kārtību Valmieras novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi Nr.61) 
un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) atzinuma 
sniegšanai. 

Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 11.08.2022. atzinumu Nr.1-18/5684 (saņemts Pašvaldībā 
12.08.2022. un reģistrēts ar Nr.1.6/22/88), kurā izteikti 16 iebildumi par saistošajiem noteikumiem 
Nr.61: 

 

Saistošo noteikumu Nr.61 
punkta aktuālā versija 

VARAM iebildums  Pašvaldības skaidrojums 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļās 
16.punktu, 

43.panta pirmās daļas 
4.punktu, 

Administratīvās atbildības 
likuma 

2.panta trešo, ceturto daļu, 
Pirotehnisko izstrādājumu 

aprites likuma 
17.panta piekto daļu 

 

1. Lūdzam svītrot no saistošo 
noteikumu izdošanas tiesiskā 
pamatojuma likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 16. punktu, kā arī 
Administratīvās atbildības 
likuma 2. panta trešo un ceturto 
daļu. Saskaņā ar Ministru 
kabineta 2009. gada 
3. februāra noteikumu Nr. 108 
“Normatīvo aktu projektu 
sagatavošanas noteikumi” 
(turpmāk – MK noteikumi 
Nr. 108) 181.-183. punktu, ja 
pašvaldību saistošo noteikumu 
projekts sagatavots uz likuma 
vai Ministru kabineta 
noteikumu pamata, norādē 
raksta likuma vai Ministru 
kabineta noteikumu vienību 
uzskaitījumu, kurās pašvaldība 
pilnvarota izdot attiecīgos 
saistošos noteikumus. Vēršam 
uzmanību, ka likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 16. punkts, kā arī 
Administratīvās atbildības 

Saistošo noteikumu Nr.61 
izdošanas tiesiskais pamats 
precizēts, ņemot vērā VARAM 
norādes. 



 

 
likuma 2. panta trešā un ceturtā 
daļa nepilnvaro pašvaldības 
domi izdot konkrētus saistošos 
noteikumus. 

2. Noteikumos lietoto terminu 
skaidrojums: (..) 

2.1.Apstādījumi – iekoptas un 
mākslīgi apaudzētas dabas 
teritorijas (piemēram, parki, 
dārzi, skvēri, alejas, koku 
rindas, ielu un ceļu stādījumi); 

2.2.Dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpas - 
daudzdzīvokļu māju, kurās 
atrodas vismaz divi dzīvokļu 
īpašumi, kāpņu telpas, gaiteņi, 
pagrabi un bēniņi; 

(..) 

2.4.Noteikumu pārkāpējs – 
fiziska vai juridiska persona, 
kura izdarījusi darbības, kādas 
šie Noteikumi aizliedz, vai 
persona, kura nav veikusi tai 
uzliktos pienākumus; 

2.5.Noteikumu pārkāpums – 
personas prettiesiska, 
vainojama rīcība (darbība vai 
bezdarbība), kas apdraud 
sabiedrisko kārtību un drošību 
Novada administratīvajā 
teritorijā, un par kuru šajos 
Noteikumos paredzēta 
administratīvā atbildība;  

2.6.Publiska vieta (publiskā 
ārtelpa) - sabiedrībai brīvi vai 
daļēji pieejama teritorija un 
ārtelpa, ko veido ceļi, ielas, 
bulvāri, laukumi, publisku ēku 
pagalmi, pasāžas, krastmalas, 
promenādes, parki, dārzi, 
skvēri, meži, publiskie ūdeņi, 
pludmales un citas vietas, kas 
nodota publiskai lietošanai, 
neatkarīgi no tās faktiskās 
izmantošanas vai īpašuma 
formas kalpo sabiedrības 
kopējo vajadzību un interešu 
nodrošināšanai un kura par 
maksu vai bez maksas ir 
pieejama ikvienai fiziskajai 
personai, kas nav attiecīgās 
vietas īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs, turētājs; 

2. Lūdzam pārskatīt saistošo 
noteikumu Nr. 61 2. punktu. 
MK noteikumu Nr. 108 
121. punkts noteic, ka 
noteikumu projektā terminus 
skaidro, lai konkretizētu 
terminā izteiktā jēdziena 
izpratnes robežas, ja termins 
nav skaidrots vai lietots 
augstāka juridiskā spēka 
normatīvajā aktā. Līdz ar to, 
pirmkārt, terminus skaidro, 
nevis ar tiem regulē noteiktus 
jautājumus, otrkārt, neskaidro 
tādus terminus, kas skaidroti 
vai lietoti augstāka juridiskā 
spēka normatīvajā aktā, kā arī 
neievieš jaunus terminus, kas 
pēc būtības atbilst augstāka 
juridiskā spēka normatīvajā 
aktā skaidrotajam vai lietotajam 
terminam. Ja pašvaldība vēlas 
samazināt kāda augstāka 
juridiskā spēka normatīvajā 
aktā skaidrota vai lietota 
termina izpratni, tad vēlams 
saistošo noteikumu 
pamattekstā attiecīgi norādīt 
izņēmumus. Vēršam 
uzmanību, ka termins 
“apstādījumi” skaidrots Ministru 
kabineta 2013. gada 30. aprīļa 
noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves 
noteikumi” 2.4. apakšpunktā, 
termins “publiska vieta” 
skaidrots Administratīvo sodu 
likuma par pārkāpumiem 
pārvaldes, sabiedriskās 
kārtības un valsts valodas 
lietošanas jomā  
(turpmāk – administratīvo sodu 
likums) 2. panta otrajā daļā, 
termins “pārkāpējs” un 
“pārkāpums” skaidrots 
Administratīvas atbildības 
likumā, termins “dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpas” skaidrots 
Dzīvokļa īpašuma likumā. 

 

Saistošo noteikumu Nr.61 
2.punkts precizēts, ņemot vērā 
VARAM norādes, svītrojot 
attiecīgo terminu 
skaidrojumus. 



(..) 

2.10.Ubagošana – 
diedelēšana publiskā vietā, 
aktīvā vai pasīvā veidā 
demonstrējot galēju 
nabadzību vai citādā veidā 
mēģinot iežēlināt 
garāmgājējus; 

(..) 

3. Noteikumi ir saistoši visām 
fiziskām un juridiskām 
personām Valmieras novada 
administratīvajā teritorijā. 

7. Par Noteikumu pārkāpšanu 
iekasētā soda nauda tiek 
ieskaitīta Pašvaldības 
budžetā. 

 

 

3. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 3. un 
7. punktu. MK noteikumu 
Nr. 108 3.2. apakšpunktā 
noteikts, ka normatīvā akta 
projektā neietver normas, kas 
dublē augstāka vai tāda paša 
spēka normatīvā akta tiesību 
normās ietverto normatīvo 
regulējumu. Vēršam 
uzmanību, ka likuma “Par 
pašvaldībām” 45. panta 
pirmajā daļā noteikts, ka spēkā 
esošie saistošie noteikumi ir 
saistoši jebkurai fiziskajai un 
juridiskajai personai attiecīgajā 
administratīvajā teritorijā. 
Savukārt Administratīvās 
atbildības likuma 263. panta 
sestajā daļā noteikts, ka 
naudas sodus, kas piemēroti 
par pašvaldību saistošajos 
noteikumos paredzētajiem 
administratīvajiem 
pārkāpumiem, ieskaita 
pašvaldību budžetos. 

Saistošo noteikumu Nr.61 3. 
un 7.punkts svītrots, ņemot 
vērā VARAM norādes. 

10. Par sīko atkritumu 
izmešanu, piegružošanu, 
piemēslošanu, spļaušanu un 
dabisko vajadzību 
nokārtošanu tam neparedzētā 
publiskā vietā, kā arī 
dzīvojamo ēku koplietošanas 
telpās un pagalmos, publisko 
ēku telpās, un citur tam 
speciāli neparedzētās vietās,- 
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu no divām līdz 
divdesmit naudas soda 
vienībām. 

13. Par trokšņošanu, ja tā 
traucē apkārtējo personu 
mieru vai sabiedrisko kārtību, 
bet tā nav saistīta ar satiksmi 
vai publiskiem pasākumiem, 
kas saskaņoti ar Pašvaldību, 

4. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 10., 13., 22. 
un 28. punktu. Par 
sabiedriskās kārtības 
traucēšanu, pārkāpjot 
vispārpieņemtās uzvedības 
normas un traucējot personu 
mieru, iestāžu, komersantu vai 
citu institūciju darbu vai 
apdraudot savu vai citu 
personu drošību (sīkais 
huligānisms), administratīvā 
atbildība ir paredzēta 
administratīvo sodu likuma 
11. panta pirmajā daļā. 
Vienlaikus ministrija norāda, ka 
par mantas bojāšanu ir 
paredzēta kriminālatbildība arī 
pēc Krimināllikuma 185. un 
186. panta. Savukārt par koku 
bojāšanu administratīvā 

Izvērtējot Administratīvo sodu 
likumā par pārkāpumiem 
pārvaldes, sabiedriskās 
kārtības un valsts valodas 
lietošanas jomā 11.pantā 
lietoto terminu “sīkais 
huligānisms”, Krimināllikuma 
231.pantā lietoto terminu 
“huligānisms”, minēto pantu 
sastāvus, - pati par sevi 
darbība, kas izpaužas, kā sīko 
atkritumu izmešana, 
piegružošana, piemēslošana, 
spļaušana un dabisko 
vajadzību nokārtošanu tam 
neparedzētā publiskā vietā, kā 
arī dzīvojamo ēku 
koplietošanas telpās un 
pagalmos, publisko ēku telpās, 
un citur tam speciāli 



 

 
un troksnim nav pastāvīga 
trokšņa pazīmju un rakstura, - 
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskām 
personām no divām līdz 
divdesmit soda vienībām, 
juridiskām personām no 
desmit līdz četrdesmit naudas 
soda vienībām. 

22. Par apstādījumu 
postīšanu, tajā skaitā augu 
plūkšanu vai izraušanu no 
apstādījumiem, kokaugu 
bojāšanu vai to zaru laušanu 
publiskā vietā,-piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz desmit naudas 
soda vienībām. 

28. Par ēku un būvju, publisko 
vietu labiekārtojuma elementu, 
tajā skaitā vides mākslas 
objektu / dekorāciju 
apzīmēšanu ar dažādiem 
uzrakstiem un zīmējumiem, 
skrāpēšanu, griešanu, 
dedzināšanu, nosmērēšanu, 
aplīmēšanu un pārvietošanu,-
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu no divām līdz 
divdesmit naudas soda 
vienībām. 

atbildība paredzēta Meža 
likuma 51. panta 
vienpadsmitajā daļā. 

neparedzētās vietās, kā arī, 
trokšņošana, ņemot vērā 
sabiedrisko bīstamību, kaitīgo 
seku iestāšanos, tiesību 
normu saprātīgas 
piemērošanas principu, ne 
vienmēr nozīmē  to, ka 
persona saucama pie 
administratīvās atbildības  par 
sīko huligānismu vai pie 
kriminālatbildības par 
huligānismu. 

 

Meža likuma 51.panta 
vienpadsmitās daļas tiesiskais 
regulējums nošķirams no 
saistošo noteikumu 22.punktā 
ietvertā regulējuma par 
apstādījumu postīšanu, jo 
attiecināms uz zemēm ārpus 
meža, un gadījumiem ar 
maznozīmīgām kaitīgām 
sekām, maznozīmīgi 
vērtējamiem zaudējumiem vai 
bojājumiem, līdz ar to 
noteikumos atstājams 
negrozīts. 

 

Krimināllikuma 185., 
186.pantos ietvertais 
regulējums nošķirams no 
saistošo noteikumu 28.punktā 
noteiktā regulējuma, kas 
attiecināms uz gadījumiem ar 
maznozīmīgām kaitīgām 
sekām, maznozīmīgi 
vērtējamiem zaudējumiem vai 
bojājumiem, līdz ar to 
noteikumos atstājams 
negrozīts. 

11. Par pašvaldības iestāžu, 
īpašumā esošo ēku un 
teritoriju iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpšanu,- 
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu no divām līdz 
divdesmit naudas soda 
vienībām. 

 

5. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 11. punktu. 
Pašvaldība ir tiesīga noteikt 
administratīvo atbildību par 
administratīvo pārkāpumu 
izdarīšanu sabiedriskā vietā, 
kas par maksu vai bez maksas 
pieejama ikvienai personai. 
Savukārt par iestāžu iekšējas 
kārtības noteikumu 
pārkāpšanu sankcijas var 
paredzēt attiecīgos iekšējās 
kārtības noteikumos. 
Vienlaikus atsevišķos 
gadījumos administratīvo 

Izvērtējot Administratīvo sodu 
likumā par pārkāpumiem 
pārvaldes, sabiedriskās 
kārtības un valsts valodas 
lietošanas jomā 11.pantā 
lietoto terminu “sīkais 
huligānisms”, Krimināllikuma 
231.pantā lietoto terminu 
“huligānisms”, minēto pantu 
sastāvus, - pati par sevi 
darbība, kas izpaužas, kā 
iekšējās kārtības noteikumu 
pārkāpšana pašvaldības 
iestāžu, īpašumā esošajās 
ēkās un teritorijās, ņemot vērā 



atbildību var paredzēt saskaņā 
ar administratīvo sodu likuma 
11. panta pirmo daļu. 

 

sabiedrisko bīstamību, kaitīgo 
seku iestāšanos, tiesību 
normu saprātīgas 
piemērošanas principu, ne 
vienmēr nozīmē  to, ka 
persona saucama pie 
administratīvās atbildības  par 
sīko huligānismu vai pie 
kriminālatbildības par 
huligānismu. 

12. Publiskās vietās, kā arī 
dzīvojamo ēku koplietošanas 
telpās un to pagalmos, 
publisko ēku telpās un 
sabiedriskajā transportā, 
aizliegts atrasties 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. 
Par šajā Noteikumu punktā 
noteiktā aizlieguma 
neievērošanu,- piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz divdesmit 
naudas soda vienībām. 

6. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 12. punktu. 
Administratīvā atbildība par 
alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošana 
publiskā vietā vai atrašanās 
publiskā vietā reibuma stāvoklī 
paredzēta administratīvo sodu 
likuma 10. pantā. 

 

Administratīvo sodu likumā par 
pārkāpumiem pārvaldes, 
sabiedriskās kārtības un valsts 
valodas lietošanas jomā 
10.pantā noteikta 
administratīvā atbildība par 
alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu 
publiskā vietā, izņemot vietas, 
kur alkoholisko dzērienu 
mazumtirdzniecību 
patērēšanai uz vietas atļāvusi 
pašvaldība vai Valsts 
ieņēmumu dienests, vai par 
atrašanos publiskā vietā tādā 
reibuma stāvoklī, kas traucē 
sabiedrisko kārtību vai 
drošību, taču attiecīgais pants 
neparedz administratīvo 
atbildību par atrašanos ar 
atvērtu vai vaļēju alus vai cita 
alkoholiskā dzēriena 
iepakojumu vai alkoholisko 
dzērienu jebkura veida vaļējā 
tarā publiskās vietās, kā arī 
dzīvojamo ēku koplietošanas 
telpās un to pagalmos, 
publisko ēku telpās un 
sabiedriskajā transportā, 
izņemot speciāli atļautās 
vietās, kurās alkoholiskie 
dzērieni tiek pārdoti 
patērēšanai uz vietas. 

Saistošo noteikumu 12.punktā 
noteiktais sakrīt ar Saistošo 
noteikumu mērķi nodrošināt 
Valmieras novada 
administratīvajā teritorijā 
sabiedrisko kārtību, drošību un 
uzturēt sanitāro tīrību, 
teritorijas sakoptību, aizsargāt 
novada iedzīvotāju un 
apmeklētāju personiskās 
tiesības un likumīgās 
intereses, veicināt personā 
cieņas pilnu attieksmi pret citu 



 

 
personu tiesībām, apzinīgu 
attieksmi pret saviem 
pienākumiem un atbildību 
sabiedrības priekšā, tādejādi 
veicinot novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti. 

14. Par ubagošanu,- piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz divdesmit 
naudas soda vienībām. 

 

7. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 14. punktu. 
Vēršam uzmanību, ka 
ubagošana sabiedriskā vietā 
pamatā ir klasificējama kā 
uzmākšanās, pārkāpjot 
vispārpieņemtās uzvedības 
normas un traucējot personas 
mieru. Par šādiem 
pārkāpumiem administratīvā 
atbildība ir paredzēta 
administratīvo sodu likuma 
11. panta pirmajā daļā. 

Saistošo noteikumu Nr.61 
14.punkts svītrots, ņemot vērā 
VARAM norādes. Attiecīgi 
svītrots arī saistošajos 
noteikumos lietotais termins - 
2.10. Ubagošana. 

 

15. Par pirotehnikas 
izstrādājumu izmantošanu 
laikā no plkst. 23:00 līdz 
plkst.07:00, izņemot Valsts 
noteiktajās svētku dienās,-
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskām 
personām no divām līdz 
trīsdesmit soda vienībām, 
juridiskām personām no 
desmit līdz piecdesmit naudas 
soda vienībām. 

 

8. Lūdzam pārskatīt saistošo 
noteikumu Nr. 61 15. punktu. 
Saskaņā ar Pirotehnisko 
izstrādājumu aprites likuma 
17. panta piekto daļu attiecīgā 
pašvaldība, izdodot saistošos 
noteikumus, ir tiesīga ierobežot 
uguņošanas ierīču un skatuves 
pirotehnisko izstrādājumu 
izmantošanas vietu un laiku. 
Savukārt Pirotehnisko 
izstrādājumu aprites likuma 
27. pants noteic administratīvo 
atbildību par pirotehnisko 
izstrādājumu aprites noteikumu 
pārkāpšanu. 

Saistošo noteikumu Nr.61 
15.punkts svītrots, ņemot vērā 
VARAM norādes. 

18. Par grilēšanu 
daudzdzīvokļu ēku balkonos 
un lodžijās,- piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz trīsdesmit 
naudas soda vienībām. 

 

9. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 18. punktu. 
Saskaņā ar Latvijas Republikas 
Satversmes 105. panta trešo 
teikumu īpašuma tiesības var 
ierobežot vienīgi saskaņā ar 
likumu, savukārt likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 4. punkts nepilnvaro 
pašvaldību noteikt 
īpašumtiesību ierobežojumus. 
Vienlaikus par ugunsdrošību 
prasību neievērošanu 
administratīvā atbildība 
paredzētā saskaņā ar 
Ugunsdrošības un 
ugunsdzēsības likuma 
55. panta pirmo daļu. 

 

Saistošo noteikumu Nr.61 
18.punkts svītrots, ņemot vērā 
VARAM norādes. 



19. Par visa veida atkritumu, 
tajā skaitā sadzīves atkritumu, 
dedzināšanu Novada pilsētu 
un ciemu teritorijās, ja vien 
Pašvaldība nav noteikusi 
citādi,- piemēro brīdinājumu 
vai naudas sodu fiziskām 
personām no divām līdz 
trīsdesmit soda vienībām, 
juridiskām personām no 
desmit līdz piecdesmit naudas 
soda vienībām. 

20. Par visa veida atkritumu 
izmešanu, izgāšanu tam 
neparedzētās publiskās 
vietās, zaļajā zonā,- piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
fiziskām personām no divām 
līdz četrdesmit soda vienībām, 
juridiskām personām no 
desmit līdz piecdesmit naudas 
soda vienībām. 

10. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 19. un 
20. punktu, jo minētos 
jautājumus regulē Atkritumu 
apsaimniekošanas likums un 
likums “Par piesārņojumu”. 

 

Saistošo noteikumu Nr.61 19. 
un 20. punkts svītrots, ņemot 
vērā VARAM norādes. 

21. Par automašīnas un citu 
transporta līdzekļu mazgāšanu 
vai arī to profilaktisko apkopi 
šim nolūkam neparedzētās 
publiskās vietās, tajā skaitā, 
publiski pieejamu ezeru, dīķu, 
upju, strautu, ūdens 
dziļurbumu  tuvumā, - piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz divdesmit 
naudas soda vienībām. 

11. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 21. punktu, jo 
par attiecīgo regulējumu ir 
paredzēta administratīvā 
atbildība vides piesārņošanas 
jomā atbilstoši likumam “Par 
piesārņojumu”. Tāpat arī 
Aizsargjoslu likuma 37. panta 
pirmās 5. punkta 
g) apakšpunkts paredz 
aizliegumu mazgāt 
mehāniskos transportlīdzekļus 
un lauksaimniecības tehniku. 

Saistošo noteikumu Nr.61 
21.punkts svītrots, ņemot vērā 
VARAM norādes. 

23. Par pārvietošanos ar 
transporta līdzekļiem, 
velosipēdiem, skrituļslidām, 
skrituļdēļiem, skrejriteņiem pa 
apstādījumiem publiskā vietā,-
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu no divām līdz 
divdesmit naudas soda 
vienībām. 

 

12. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 23. punktu, jo 
attiecīgs regulējums skar ceļu 
satiksmes nozari. Ceļu 
satiksmes likuma 75. pants 
paredz administratīvo atbildību 
par aizlieguma ceļa zīmju 
prasību pārkāpšanu, līdz ar to, 
lai aizliegtu elektroskrejriteņu 
vai jebkādu mehānisko 
transportlīdzekļu vadīšanu 
publiskās vietās, kas 
paredzētas tikai gājējiem 
pilsētu un ciemu parkos, 
skvēros, bērnu rotaļu laukumos 
un pludmalēs, ministrija aicina 
pašvaldību izvērtēt iespēju šo 
pārvietošanos regulēt ar 301., 
302. vai 305. ceļa zīmju 
izvietošanu. Vienlaikus par 
mantas bojāšanu ir paredzēta 

Saskaņā ar Ministru kabineta 
30.04.2013. noteikumiem 
Nr.240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un 
apbūves noteikumi” 
2.4.punktu, - Apstādījumi ir 
iekoptas un mākslīgi 
apaudzētas dabas teritorijas 
(piemēram, parki, dārzi, skvēri, 
alejas, koku rindas, ielu un ceļu 
stādījumi). Ievērojot minēto, 
Pašvaldības ieskatā būtu 
nesamērīgi (ņemot vērā 
izmaksas) regulēt 
pārvietošanos visos šajos 
objektos ar 301., 302. vai 
305. ceļa zīmju izvietošanu, 
ņemot vērā  Publiskas 
personas finanšu līdzekļu un 
mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 2.panta 



 

 
kriminālatbildība arī pēc 
Krimināllikuma 185. un 
186. panta. 

pirmās daļas un 3.panta 
1.punktā noteikto. 
No tiesību normu sapratīgas 
piemērošanas principa cita 
starpā izriet, ka norma tiek 
piemērota noskaidrojot 
attiecīgās tiesību normas jēgu, 
pamatojoties uz lietderīgu un 
taisnīgu mērķi, kas ar attiecīgo 
tiesību normu jāsasniedz. 
Saistošo noteikumu mērķis ir 
nodrošināt Valmieras novada 
administratīvajā teritorijā 
sabiedrisko kārtību, drošību un 
uzturēt sanitāro tīrību, 
teritorijas sakoptību, aizsargāt 
novada iedzīvotāju un 
apmeklētāju personiskās 
tiesības un likumīgās 
intereses, veicināt personā 
cieņas pilnu attieksmi pret citu 
personu tiesībām, apzinīgu 
attieksmi pret saviem 
pienākumiem un atbildību 
sabiedrības priekšā, tādejādi 
veicinot novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti. 

24. Par motorizēto 
transportlīdzekļu novietošanu 
zaļajā zonā tam neparedzētajā 
vietā,- piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu no divām līdz 
desmit naudas soda vienībām. 

25. Par motorizēto 
transportlīdzekļu novietošanu 
pie atkritumu konteineriem, 
kuri novietoti atkritumu 
konteineru laukumā, ja tas 
traucē brīvu piekļūšanu 
atkritumu konteineriem,- 
piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu no divām līdz 
divdesmit naudas soda 
vienībām. 

 

 

13. Lūdzam pārskatīt saistošo 
noteikumu Nr. 61 24. un 
25. punktu. Pašvaldības 
īpašuma izmantošana un tā 
aizsardzība neattiecas uz 
sabiedrisko kārtību. 
Pašvaldība ir tiesīga noteikt 
ierobežojumus un paredzēt 
atbildību par apstāšanos un 
stāvēšanu apstādījumos vai 
zaļā zonā tikai konkrētās 
pašvaldības publiskā lietošanā 
nodotā teritorijā. Vienlaikus 
Ceļu satiksmes likuma 4. pants 
paredz, ka ceļu satiksmes 
vispārējo pārvaldi realizē 
Ministru kabinets un 
pašvaldības atbilstoši savai 
kompetencei. Savukārt Ceļu 
satiksmes likuma 43. pants 
nosaka, ka, lai garantētu ceļu 
satiksmes drošību un 
aizsargātu cilvēku dzīvību, 
veselību un mantu, par ceļu 
satiksmes drošību 
reglamentējošo normatīvo aktu 
pārkāpšanu personas 
saucamas pie administratīvās 
atbildības. Ceļu satiksmes 

Saistošo noteikumu Nr.61 
24.punkts precizēts sekojošā 
redakcijā: 
 
“Par motorizēto 
transportlīdzekļu novietošanu 
publiskās vietās zaļajā zonā, 
apstādījumos,– piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz divdesmit 
naudas soda vienībām.” 
 
Pašvaldības ieskatā būtu 
nesamērīgi, (ņemot vērā 
izmaksas), regulēt motorizēto 
transportlīdzekļu novietošanu 
visās publiskās vietās zaļajās 
zonās, apstādījumos vienīgi ar 
attiecīgām aizlieguma zīmēm. 
No tiesību normu sapratīgas 
piemērošanas principa cita 
starpā izriet, ka norma tiek 
piemērota noskaidrojot 
attiecīgās tiesību normas jēgu, 
pamatojoties uz lietderīgu un 
taisnīgu mērķi, kas ar attiecīgo 
tiesību normu jāsasniedz. 
Saistošajos noteikumu 
24.punktā attiecināmais uz 



likuma 75. pants paredz 
administratīvo atbildību par 
aizlieguma ceļa zīmju prasību 
pārkāpšanu, līdz ar to, lai liegtu 
iebraukšanu, attiecīgi arī 
stāvēšanu, pašvaldības 
publisko apstādījumu teritorijā, 
nepieciešams izvietot 301. ceļa 
zīmes pie publisko apstādījumu 
iebrauktuvēm. Ceļu satiksmes 
likuma 83. panta trešā daļa 
paredz, ka administratīvā 
pārkāpuma procesu par Ceļu 
satiksmes likuma 57. pantā 
minētajiem pārkāpumiem veic 
pašvaldības policija. 
 

publisku vietu, zaļo zonu, 
apstādījumiem, - neskar 
privātpersonām piederošu 
īpašumu lietošanu un 
uzturēšanos tajā. Publiska 
vieta neatkarīgi no tās 
faktiskās izmantošanas  vai 
īpašuma formas kalpo 
sabiedrības kopējo vajadzību 
un interešu nodrošināšanai.  
 
Saistošo noteikumu Nr.61 
25.punkts svītrots, ņemot vērā 
VARAM norādes. 

26. Par peldēšanos publiskās 
vietās, kur tas ir aizliegts, kā 
arī lēkšanu ūdenstilpēs un 
ūdenstecēs no tiltiem un citām 
neparedzētām vietām, kā arī 
mazgāšanos ar mazgāšanās 
līdzekļiem (t.sk. dzīvnieku 
mazgāšanu) publiski 
pieejamos ezeros, dīķos, upēs 
un strautos, - piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz divdesmit 
naudas soda vienībām. 

 

14. Pārskatīt saistošo 
noteikumu Nr. 61 26. punktu, 
jo, pamatojoties uz Zemes 
pārvaldības likuma 15. panta 
septīto daļu, iekšzemes 
publiskie ūdeņi paredzēti 
ikviena brīvai lietošanai un ir 
publiski pieejami, ja likumos 
nav noteikts citādi. Vienlaikus 
publisko ūdeņu izmantošana 
nav sabiedriskās kārtības 
jautājums. Pašvaldība par 
īpašumā un publiskā lietošanā 
esošo ūdeņu aizsardzību un 
uzturēšanu ir tiesīga izdot 
saistošos noteikumus, 
pamatojoties uz likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 2. punktu. 
 

Pašvaldība nepiekrīt VARAM 
viedoklim, ka publisko ūdeņu 
izmantošana nav sabiedriskās 
kārtības jautājums. 

27. Par motorizēto transporta 
līdzekļu braukšanu, tajā skaitā, 
pārvietošanu, stāvēšanu uz 
publiski pieejamo ūdenstilpju 
ledus (ezeri, dīķi, upes), ja to 
nav noteikusi citādi 
Pašvaldība, - piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz piecdesmit 
naudas soda vienībām. 

 

15. Svītrot saistošo noteikumu 
Nr.61  27. punktu, jo 
administratīvo sodu likuma 
9. pants paredz administratīvo 
atbildību par ar atrašanos uz 
iekšzemes publiskās 
ūdenstilpes vai jūras piekrastes 
ūdenstilpes ledus, ja tas ir 
aizliegts normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Zemes 
pārvaldības likuma 15. panta 
astotajā daļā noteikts, ka 
pašvaldībai ir tiesības noteikt 
aizliegumu atrasties uz tās 
administratīvajā teritorijā esošo 
iekšzemes publisko ūdeņu un 
citu tās valdījumā esošo ūdeņu 
ledus, kā arī tās 
administratīvajai teritorijai 
piegulošo jūras piekrastes 

Administratīvo sodu likuma par 
pārkāpumiem pārvaldes, 
sabiedriskās kārtības un valsts 
valodas lietošanas jomā 
9.pants paredz tiesisko 
regulējumu - administratīvo 
atbildību par atrašanos uz 
iekšzemes publiskās 
ūdenstilpes ledus, ja tas ir 
aizliegts normatīvajos aktos, 
savukārt saistošo noteikumu 
27.punkta tiesiskā regulējuma 
ietvars paredz gadījumus, kad 
papildus regulējumam 
normatīvajos aktos, 
Pašvaldība ir noteikusi 
citādu/atšķirīgu regulējumu par 
to pieņemot attiecīgu 
Pašvaldības lēmumu. Pie kam 
Zemes pārvaldības likuma 



 

 
ūdeņu ledus tādās vietās, kur 
var tikt apdraudēta personas 
dzīvība un veselība. 
Pašvaldība attiecīgu lēmumu 
var paziņot, to publicējot arī 
savā mājaslapā internetā. 

15.panta astotā daļa  pieļauj-
dod Pašvaldībai tiesības 
noteikt saistošo noteikumu 
27.punktā minētos 
aizliegumus par to pieņemot 
attiecīgu pašvaldības lēmumu. 

29. Par nepilngadīgo personu, 
vecumā līdz 16 gadiem, 
atrašanos publiskās vietās 
nakts laikā no plkst. 22:00 līdz 
plkst. 6:00 bez vecāku vai citas 
pilngadīgas personas, kas 
viņu aizstāj, klātbūtnes,- 
personai, kas pārkāpuma 
izdarīšanas brīdī ir sasniegusi 
14 gadu vecumu, piemēro 
audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļus, vai, administratīvo 
sodu - brīdinājumu vai naudas 
sodu no divām līdz piecām 
naudas soda vienībām. Ja 
pārkāpuma izdarīšanas brīdī 
persona nav sasniegusi 14 
gadu vecumu, par izdarīto 
pārkāpumu likumā noteiktajā 
kārtībā piemēro audzinoša 
rakstura piespiedu līdzekļus. 

30. Par nepilngadīgo personu 
atrašanos izklaides vietās, kur 
ieeja atļauta tikai no 18 gadu 
vecuma,- personai, kas 
pārkāpuma izdarīšanas brīdī ir 
sasniegusi 14 gadu vecumu, 
piemēro audzinoša rakstura 
piespiedu līdzekļus, vai, 
administratīvo sodu - 
brīdinājumu vai naudas sodu 
no divām līdz piecām naudas 
soda vienībām. Ja pārkāpuma 
izdarīšanas brīdī persona nav 
sasniegusi 14 gadu vecumu, 
par izdarīto pārkāpumu likumā 
noteiktajā kārtībā piemēro 
audzinoša rakstura piespiedu 
līdzekļus. 

16. Lūdzam svītrot saistošo 
noteikumu Nr. 61 29. un 
30. punktu, jo minētos 
jautājumus regulē Bērnu 
tiesību aizsardzības likums. 
 

Bērnu tiesību aizsardzības 
likums neregulē attiecīgos 
jautājumus. 
Minētā likuma 59.pants cita 
starpā regulē tikai situācijas, 
kad policijas iestādē nogādā 
bērnu, kurš nav sasniedzis 16 
gadu vecumu un atrodas nakts 
laikā publiskā vietā bez 
pilngadīgas personas, kura 
atbildīga par bērna 
uzraudzību, klātbūtnes, taču 
nenosaka paša bērna 
atbildību. 
Atbilstoši minētā likuma 
23.pantā noteiktajam, bērns ir 
pilntiesīgs sabiedrības 
loceklis. Viņa pienākumi pret 
sabiedrību pieaug atbilstoši 
vecumam. Bērnam ir 
pienākums mācīties atbilstoši 
savai fiziskajai un garīgajai 
attīstībai. Mācību laikā viņam 
jāievēro izglītības iestādes 
iekšējās kārtības noteikumi. 
Bērnam atkarībā no viņa 
vecuma un brieduma pakāpes 
ir pienākums sargāt savu 
veselību. Bērnam jāizturas ar 
cieņu pret valsti, tās simboliem 
un jāievēro likumi. Bērnam 
jāievēro sabiedrībā pieņemtie 
uzvedības noteikumi. Bērns 
nedrīkst, izmantojot savas 
tiesības, aizskart citu bērnu un 
pieaugušo tiesības un 
likumīgās intereses. Bērnam ir 
pienākums saudzīgi izturēties 
pret apkārtējo vidi. Minētā 
likuma 57.pants paredz bērna 
atbildību par 
likumpārkāpumiem. 
Situācijas, kuras cita starpā 
regulē Bērnu tiesību 
aizsardzības likums, noteiktas 
86., 87.pantā. Minētā likuma 
86.pants paredz administratīvo 
atbildību tikai izklaides, sporta 
vai atpūtas pasākumu 
organizatoram fiziskajai 



personai, savukārt 87.pants 
paredz administratīvo atbildību 
pilngadīgai personai, kura 
atbildīga par bērna 
uzraudzību. 

 

 
Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteikts, ja saņemts Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas 
prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un 
publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt atzinumam pilnībā vai kādā 
tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē saistošos noteikumus. 
Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

Ņemot vērā minēto, kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 
1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu, Saimniecisko lietu, Sociālo un veselības 
lietu un Finanšu komiteju 13.10.2022. atzinumiem, 
 
Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 19 (Andris Klepers, Edgars Grandāns, Guna Ķibere, Guntars 
Štrombergs, Guntis Gladkins, Harijs Rokpelnis, Jānis Baiks, Jānis Dainis, Jānis Grasbergs, Jānis 
Olmanis, Jānis Skrastiņš, Jānis Upenieks, Juris Jakovins, Kaspars Kļaviņš, Mareks Bērziņš, Reinis 
Muižnieks, Ričards Gailums, Toms Upners, Vugars Ecmanis), PRET – nav, ATTURAS – nav, 
nolemj: 

  
1. precizēt saistošos noteikumus Nr.61 (pielikumā); 
2. uzdot Pašvaldības administrācijas struktūrvienībai “Dokumentu pārvaldības un klientu 

apkalpošanas centrs” precizētos saistošos noteikumus Nr.61 “Par sabiedrisko kārtību Valmieras 
novadā” nosūtīt VARAM zināšanai; 

3. lēmums stājas spēkā 27.10.2022.  
 
Pielikumā: 1. Precizēti 28.07.2022. saistošie noteikumi Nr.61 “Par sabiedrisko kārtību Valmieras 

novadā” uz 4 lappusēm; 
2. Paskaidrojuma raksts 28.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr.61 “Par sabiedrisko 

kārtību Valmieras novadā” uz 2 lappusēm. 
 
 
Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)  Jānis Baiks 
 
 


