Par kārtību Lielvārdes novada Lielvārdes un Rembates parku
teritorijās
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punktu,
APK - Administratīvo pārkāpumu kodeksu,
SN Nr.33 - Saistošiem noteikumiem Nr.33 “Par sabiedrisko kārtību Lielvārdes novada
administratīvajā teritorijā”.

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro Lielvārdes novada
pašvaldības Lielvārdes un Rembates parkos.
1.2. Lielvārdes un Rembates parki paredzēti iedzīvotāju atpūtai un izklaidei.
II. Kārtības noteikumi
2.1. Parkos aizliegts:
2.1.1. uzvesties vai rīkoties veidā, kas apdraud vai var apdraudēt citas personas
(APK 167.pants);

2.1.2. piegružot teritoriju ar sadzīves atkritumiem, spļaut, nokārtot dabiskās
vajadzības tam neparedzētās vietās (SN Nr.33);
2.1.3. trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, izņemot organizētos
pasākumos (APK 167.1 pants);
2.1.4. atrasties ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai
alkoholisko dzērienu jebkādā vaļējā traukā vai iesaiņojumā, izņemot
organizētos pasākumos ( APK 171.pants; SN Nr.33);
2.1.5. atrasties tādā alkohola vai citu psihoaktīvo vielu izraisītā reibuma
stāvoklī, kas aizskar apkārtējo cilvēku cieņu un traucē to mieru (APK 171.pants);
2.1.6. iebraukt ar motorizētiem transporta līdzekļiem;
2.1.7. Lielvārdes parkā braukt ar velosipēdu, skrituļslidām, skrituļdēli,
velokartu vai citiem pārvietošanās līdzekļiem;
2.1.8. vest pastaigā suni bez pavadas vai speciālās somas (APK 106.pants, MK
04.04.2006.noteikumi Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai,
tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”);
2.1.9. ļaut mājdzīvniekiem piemēslot parku teritoriju, nesakopjot pēc tiem (APK
106.pants, MK 04.04.2006.noteikumi Nr.266 “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”);
2.1.10. kategoriski aizliegts kāpt Lielvārdes 13. gs. bruņinieku pilsdrupās (APK
89.pants; likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”);

2.1.11. ar uzrakstiem, zīmējumiem vai citādā veidā bojāt Lielvārdes 13. gs.
bruņinieku pilsdrupas, skulptūras, vides objektus (APK 89.pants; likums “Par
kultūras pieminekļu aizsardzību”);
2.1.12. pārvietoties pa nogāzēm un iežu atsegumiem, jebkādā veidā bojāt tos
rokot vai gravējot;
2.1.13. bojāt vai pārvietot parku norādes, informatīvās zīmes un cita veida
aprīkojumu;
2.1.14. bojāt parku apstādījumus, augāju, t.sk. kokus (izņemot savvaļas augu
lasīšanu, nekaitējot augiem)(SN Nr.33 45.,61.punkts);
2.1.15. smēķēt, nevērīgi apieties ar uguni un kurināt uguni tam neparedzētās
vietās (APK 42.1 pants, Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko
smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10.panta otrās daļas 14.punkts, SN Nr.33
40.punkts);

2.1.16. bērniem līdz 15 gadu vecumam bez pieaugušo pavadības atrasties
teritorijā no plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00 (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta
sestā daļa, APK 173.pants).
III. Apmeklētāju pienākumi
3.1. Neatstāt savus bērnus, mājdzīvniekus un mantas bez uzraudzības.
3.2. Par bērna atrašanos un drošību parku teritorijā atbild bērna vecāki.
3.3. Par suņu un citu mājdzīvnieku atrašanos un rīcību parku teritorijā atbild
dzīvnieka īpašnieks.
IV. Noslēguma jautājumi
4.1. Uzraudzību un kontroli par saistošo noteikumu ievērošanu veic pašvaldības
pilnvarotie pārstāvji un Lielvārdes novada pašvaldības policijas
amatpersonas.
4.2. Par šo noteikumu noteikto prasību neievērošanu – izsaka brīdinājumu, vai
uzliek naudas sodu līdz 100,00 EUR, atkārtota pārkāpuma gadījumā uzliek
naudas sodu no 20,00 EUR līdz 200,00 EUR.
4.3. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata un lēmumu administratīvā
pārkāpuma lietā pieņem Lielvārdes pašvaldības policijas amatpersona.

