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KOMPLEKSA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
1. Vispārīgie noteikumi.
1.Noteikumos par sabiedrisko kārību lietoto terminu skaidrojums:
Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama, ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta darbība vai
bezdarbība, kura apdraud Jaunmoku pils sabiedrisko kārtību, par kuru paredzēta Latvijas administratīvo
pārkāpumu kodeksā, Tukuma novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Par Tukuma sabiedriskās
kārtības noteikumiem” noteiktā atbildība un sodi.
Noteikumu pārkāpējs – persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie un
Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss, kā arī Tukuma sabiedriskās kārtības noteikumi aizliedz, vai
persona, kura ar nodomu vai neuzmanības dēļ nav veikusi tai uzliktos pienākumus.

Šo vai jebkuru citu šajos noteikumos minēto likumu, noteikumu un normatīvu pārkāpšanas
gadījumā tiks izsaukta policija pārkāpēja saukšanai pie atbildības.

2. Noteikumu mērķis.
Noteikumi tiek apstiprināti, lai pils teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību un uzturētu sanitāro tīrību un
kārtību.
Noteikumi paredz, kāda kārtība jāievēro un kāda atbildība var tikt paredzēta to neievērošanas gadījumā.
Informējam, ka teritorijā tiek veikta video novērošana, saskaņā ar datu valsts inspekcijas prasībām.
3. Noteikumu darbības laiks.
Noteikumi ir saistoši visā SIA „Jaunmoku pils” teritorijā, visām personām, kas uzturas kompleksa teritorijā
un dzīvo SIA „Jaunmoku pils” viesnīcā.
Personas, kuras pārkāpj šajos noteikumos, Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā un Tukuma
sabiedriskās kārtības noteikumos paredzētos aizliegumus, var tik sauktas pie atbildības.
1. Par SIA „Jaunmoku pils” teritorijas kārtības noteikumu pārkāpumiem atzīstami:
1.1. Teritorijas un tai pieguļošo ceļu, zālāju u.c. piegružošana ar sīkiem sadzīves atkritumiem
(izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.).
1.2. Spļaušana, dabisko vajadzību nokārtošana tam neparedzētās vietās.
1.3. Smēķēšana vietās, kur tas ir aizliegts un vietās, kuras nav apzīmētas ar smēķēšanas vietas norādi.
1.4. SIA „Jaunmoku pils” materiālā inventāra, ēku, pieminekļu, ceļa zīmju un arhitektūras formu tīša
vai netīša bojāšana.
1.5. Transporta līdzekļu iebraukšana, novietošana uz celiņiem, laukumos, zālājos un citās vietās, kas
nav paredzētas šādiem mērķiem, bez SIA „Jaunmoku pils” administrācijas atļaujas.
1.6. Auto vadīšana pils teritorijā pārsniedzot 30km/h, kā arī auto vadīšana, kas var tikt uzskatīta kā
agresīva (spolēšana uz bruģa, grants seguma vai zālājiem), strauja bremzēšana, braukšana
neievērojot CSN paredzētās prasības.
1.7. Skaņu ierakstu atskaņošanas aparatūras lietošana pēc 22:00, kas var traucēt citiem pils teritorijas
vai viesnīcas apmeklētājiem un nav saskaņota ar SIA „Jaunmoku pils” administrāciju.
1.8. Trokšņu radošu spridzekļu spridzināšana, jebkādu veidu pirotehnisko raķešu šaušana un
uguņošanas rīkošana pils teritorijā, ja tas nav saskaņots ar SIA „Jaunmoku pils” administrāciju,
ievērojot SIA „Jaunmoku pils” pirotehnikas izmantošanas noteikumus.
1.9. Patvarīga, nesaskaņota ugunskuru kurināšana, piknika rīkošana teritorijā.
1.10 . Alkoholisko dzērienu lietošana, kuri nav iegādāti SIA „Jaunmoku pils” restorānā vai āra
tirdzniecības vietā, vai to lietošana nav saskaņota ar SIA „Jaunmoku pils” administrāciju, vai
atrašanās redzamā reibuma stāvoklī, kas var traucēt sabiedrisko kārtību.
1.11 Jebkādu apreibinošo vielu lietošana pils kompleksa teritorijā.
1.12 Makšķerēšana un peldēšanās Jaunmoku pils ūdenskrātuvēs, ja tas nav saskaņots ar SIA „Jaunmoku
pils” administrāciju.
1.13 Uzturēšanās kompleksa teritorijā suņiem, kuri netiek nodrošināti ar pavadu vai uzpurni, kā arī
nepieciešamajiem palīglīdzekļiem, lai nodrošinātu teritorijas tīrību un kārtību pēc dzīvnieku dabisko
vajadzību nokārtošanas.
1.14 Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksa, Ceļu satiksmes noteikumu, Latvijas kriminālkodeksa un
Tukuma novada pašvaldības saistošo noteikumu „Par Tukuma sabiedriskās kārtības noteikumiem”
noteikto prasību, kārtības un aizliegumu neievērošana.

