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LĒMUMS
Valmierā

2020.gada 30.aprīlī

Nr.141
(protokols Nr.7, 24.§)

Par precizējumiem 2019.gada 28.novembra
saistošajos noteikumos Nr.334 “Valmieras
pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi”

Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) dome 2019.gada 28.novembrī izdeva
saistošos noteikumus Nr.334 “Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk –
Saistošie noteikumi) un nosūtīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmākVARAM) atzinuma sniegšanai.
Pašvaldība ir saņēmusi VARAM 2020.gada 9.janvāra atzinumu Nr.1-18/262 (saņemts
Pašvaldībā 09.01.2020. un reģistrēts ar Nr.2.2.1.5/20/53) (turpmāk - Atzinums), kurā par Pašvaldības
2019.gada 28.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.334 “Valmieras pilsētas sabiedriskās kārtības
noteikumi” (turpmāk – Saistošie noteikumi) ir izteikti 9 iebildumi.
Likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa noteic, ja saņemts 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 ministrijai.
Saistošie noteikumi nav stājušies spēkā un lietderības apsvērumu dēļ Saistošajos noteikumos
veikti precizējumi atbilstoši VARAM norādījumiem, tādējādi pilnībā ņemot vērā VARAM Atzinumā

izteikto 1.,2., 3., 5.,7., un 9.iebildumu.
Pašvaldība daļēji vai pilnībā nav ņēmusi vērā VARAM izteikto 4.,6.,un 8.iebildumu, attiecībā uz
tiem norādāms šāds pamatojums:
1. Par Atzinuma 4.iebildumu, norādāms, ka ar Saistošajos noteikumos lietoto terminu “Publiska vieta”
netiek ierobežota privātīpašuma īpašnieka tiesība noteikt nekustamā īpašuma lietošanas
nosacījumus vai nosacījumus personu uzturēšanās tajos. Saistoši noteikumi paredz gadījumus,
kad sabiedrības kopējo interešu un drošības aizsardzībai persona var tikt sodīta. Saistošajos
noteikumos ar terminu ”Publiska vietu” tiek uzskatīta jebkura brīvi pieejama, publiskā lietošanā
esoša sabiedriskā vieta, neatkarīgi no tās īpašnieka, ja vietas faktiskās izmantošanas vai īpašuma
formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai (piemēram, parks, skvērs,
utm.). Tādejādi vērtējot personas rīcības kaitējumu sabiedrības interesēm un drošībai nav izšķiroša
nozīme faktam, ka īpašums pieder privātpersonai, bet gan faktam, kādam mērķi attiecīgā vieta,
kurā izdarīts pārkāpums, kalpo.
2. Atzinuma 6. iebildumā tiek izteikts iebildums, aicinot svītrot Saistošo noteikumu 34.punktu, jo
paredzētais attiecas uz īpašumtiesību aizsardzību, nevis sabiedrisko kārtību. Attiecībā uz minēto
norādām, ka Saistošo noteikumu 34.punkts (precizējot numerāciju 29.punkts) atbilst Saistošo
noteikumu mērķim nodrošināt Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā sabiedrisko kārtību,
drošību un uzturēt sanitāro tīrību, teritorijas sakoptību, aizsargāt pilsētas 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, tādējādi veicinot pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.
3. Par Atzinuma 8.iebildumu norādāms, ka Saistošo noteikumu 22.punktā (precizējot numerāciju
20.punkts) minētais tiek attiecināts uz Pašvaldības publiskā lietošanā nodotām teritorijām, kā arī,
izvērtējot Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.pantā, likumprojekta “Administratīvo
sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā”
9.pantā lietoto terminu “sīkais huligānisms”, Krimināllikuma 231.pantā lietoto terminu “huligānisms”,
minēto pantu sastāvus (objekts, objektīvā puse, subjekts, subjektīvā puse), - pati par sevi darbība,
kas izpaužas kā iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana pašvaldības iestāžu, īpašumā esošajās
ēkās un teritorijās, ņemot vērā sabiedrisko bīstamību, kaitīgo seku iestāšanos, tiesību normu
sapratīgas piemērošanas principu, ne vienmēr nozīmē to, ka persona saucama pie administratīvās
atbildības par sīko huligānismu vai pie kriminālatbildības par huligānismu.

Ņemot vērā minēto un VARAM 21.02.2020. vēstuli Nr.1-132/1604 (saņemta Pašvaldībā
21.02.2020. un reģistrēta ar Nr.2.2.1.5/20/449), kā arī pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu un Pašvaldības domes
pastāvīgo komiteju kopīgās sēdes 23.04.2020 atzinumu,

Pašvaldības dome, balsojot: PAR – 10 (J.Baiks, R.Gailums, A.Gluhovs, A.Skrastiņš, A.Klepers,
E.Ašeradena, T.Upners, J.Jakovins, U.Jansons, I.Lakučs), PRET – nav, ATTURAS – nav, nolemj:

1. izteikt Saistošos noteikumus jaunā redakcijā (pielikumā);
2. uzdot Pašvaldības iestādes “Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija” struktūrvienībai
“Apmeklētāju pieņemšanas centrs” precizētos Saistošos noteikumus nosūtīt VARAM
saskaņošanai;
3. lēmums stājas spēkā 2020.gada 30.aprīlī.

Pielikumā:

Saistošie noteikumi Nr.334 (jaunā redakcijā) uz 5 lapām;
Precizētais Paskaidrojuma raksts Saistošajiem noteikumiem uz 1 lapas.

Domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Jānis Baiks

