2013.gada 3.aprīļa 7.novada domes sēdē pieņemtie lēmumi
1. Par Adrešu reģistra datu rediģēšanu..
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Baldonē, Zīļu ielā 19 un Draudzības 2.
3. Par labojumiem 04.07.2012. domes lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību pārtraukšanu
pagastā”.
4. Par projektu konkursu "Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports" standarta
īstenošanai izglītības iestādēs".
5. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā”.
6. Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu Baldones novadā.
7. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7„Grozījumi 04.07.2012. saistošajos noteikumos
Nr.6 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā””.
8. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi 17.03.2004. saistošajos noteikumos
Nr.7„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā””.
9. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi 08.04.2009.saistošajos noteikumos
Nr.18 „Baldones novada teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas un aizsardzības noteikumi ”.
10. Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi 02.06.2004. saistošajos
noteikumos Nr.17 „Alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumi Baldones novadā izbraukuma
tirdzniecībā pasākumu norises laikā””.
1.§
Par Adrešu reģistra datu rediģēšanu

/izsakās - K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, A.Puriņš, A.Šuksts, A.Vidžis/
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, A.Puriņš, A.Šuksts,
A.Vidžis); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Dzēst no Adrešu reģistra adresi Baldone, Daugavas iela 52, jo tāda neeksistē
2. Dzēst no adrešu reģistra adreses un atcelt lēmumus, ar kuru tā piešķirtas:
N.p.k. Dzēšamā adrese
Atceļamais lēmums
1.
Baldone, Ceriņu iela 3;5;7 Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmums
06.04.2005.prot. Nr.9 16.§
2.
Baldones pagasts,
ēē
Zemenes
3.
Baldones pagasts, Avenes
4.
Baldones pagasts, Degas Baldones pilsētas ar lauku teritoriju domes lēmums
29.06.2005. prot. Nr.7 14.§.

2.§
Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu Baldonē, Zīļu ielā 19 un
Draudzības ielā 2

/izsakās – K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, A.Puriņš, A.Šuksts, A.Vidžis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, A.Puriņš, A.Šuksts,
A.Vidžis); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1.Piekrist zemes ierīcības projektu izstrādes uzsākšanai Baldones novada Baldonē nekustamajos
īpašumos Draudzības ielā 2, pieder [vārds, uzvārds], un Zīļu ielā 19A, pieder [vārds, uzvārds],
pārkārtojot robežas starp īpašumiem Baldonē Draudzības ielā 2 un Zīļu ielā 19A tā, lai no īpašuma
Draudzības ielā 2 tiktu atdalīta un pievienota pie īpašuma Zīļu ielā 19A 900m2 liela zemes vienība,
vairāk vai mazāk, kā izrādīsies dabā precīzi uzmērot, saskaņā ar grafisko pielikumu.
2. Zemes ierīcības projektu saskaņot ar:
2.1. akciju sabiedrību “Latvenergo”,
2.2.akciju sabiedrību “Lattelecom”,
2.3. Valsts zemes dienesta Rīgas reģionālo nodaļu
3.Būvvaldei sagatavot materiālus zemes ierīcības projekta izstrādei.
4. Zemes ierīcības projekta skici saskaņot Baldones būvvaldē.
5. Zemes ierīcības projekta izstrādes izstrādātājam iesniegt pašvaldībā projekta grafisko daļu digitālā
veidā vektordatu formā.
6. Pēc zemes ierīcības projekta saskaņošanas ar visām nepieciešamajām institūcijām, to iesniegt
apstiprināšanai domē.
3.§
Par labojumiem 04.07.2012. domes lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu pagastā”

/izsakās – K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, A.Puriņš, A.Šuksts, A.Vidžis /
ZIŅO: A.Ciseļonoka
SAGATAVOJA: A.Ciseļonoka, zemes ierīkotāja
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, A.Puriņš, A.Šuksts,

A.Vidžis); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Atcelt 2012.gada 4.jūlija domes lēmuma (prot. Nr. 13, 4.§) „Par zemes lietošanas tiesību
pārtraukšanu” lemjošās daļas:
* 1.punkta 1.apakšpunktu, kurā minēts īpašums „Kalna Ziemeļi”;
* 3.punkta 1.apakšpunktu, kurā minēts īpašums „Kalna Ziemeļi”.
2. Lēmuma izrakstu nosūtīt: [vārds, uzvārds] uz adresi [adrese].

4.§
Par projektu konkursu "Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta "Sports"
standarta īstenošanai izglītības iestādēs"

/izsakās – K.Putniņa, R.Audzers, G.Beinardte, S.Freiberga, S.Grundšteine, I.Lagzdiņa, M.Meijere,
H.Nezinis, A.Puriņš, A.Šuksts, A.Vidžis/
ZIŅO: L.Dāboliņa
SAGATAVOJA: L.Dāboliņa, projektu vadītāja
1. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir izsludinājusi atklātu projektu konkursu „Sporta inventāra
iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai izglītības iestādēs”.
1.1. Konkursa mērķis ir atbalstīt mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizācijai nepieciešamā
inventāra iegādi, sekmējot izglītojamo veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, fizisko spēju attīstīšanu
un pamatprasmes, sistemātiskās fiziskās aktivitātēs un to nozīmi veselības saglabāšanā un
nostiprināšanā, veicinot vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē. Projekta iesnieguma
datums ir šā gada 22.aprīlis. Projekta realizācijas termiņš ir šā gada 15. novembris.
1.2. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties sporta inventāru Baldones novada sporta kompleksam.
1.3. Projekta kopējās aptuvenās izmaksas 2200 LVL. Pašvaldības nepieciešamais līdzfinansējums 50%
no kopējām izmaksām, ko nosaka konkursa nolikuma 11.punkts.
2.Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4. punktu (..) par iedzīvotāju izglītību
(iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā;
pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.) (..),
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, A.Šuksts,
A.Vidžis); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (A.Puriņš),
NOLEMJ:
2.1.Akceptēt projekta iesnieguma sagatavošanu Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātajam atklātu
projektu konkursam „Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta „Sports” standarta īstenošanai
izglītības iestādēs”.
2.2.Līdzfinansēt projektu 50% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

5.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Par īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības

/izsakās – R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš,
A.Šuksts, A.Vidžis /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, juridiskā dienesta vadītāja
Izskatījusi Vides komisijas sagatavoto saistošo noteikumu projektu un noklausījusies domes juridiskā
dienesta vadītājas Aijas Leitānes ziņojumu par nepieciešamību pieņemt pašvaldības saistošos
noteikumus par pašvaldībā izveidoto īpaši aizsargājamo teritoriju – Ceplīšu dabas liegums un
Vanagkalna dabas parks – aizsardzību un izmantošanu, pamatojoties uz likumu „Par īpaši
aizsargājamām dabas teritorijām" 17. panta trešo daļu, kas noteic, ka „(..)Pašvaldību izveidoto
aizsargājamo teritoriju individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus reglamentē attiecīgā
pašvaldība (..)”, kā arī likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punktu, kas nosaka
pašvaldības autonomo funkciju „(..) gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro
tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai
lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana;
atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku
apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana) (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš,
A.Puriņš, A.Šuksts, A.Vidžis); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.6 (projektu) „Par īpaši aizsargājamo dabas
teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā ” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.6 „Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un
izmantošanu Baldones novada pašvaldības teritorijā ” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
6.§
Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu Baldones novadā

/izsakās – R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš,
A.Šuksts, A.Vidžis /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, juridiskā dienesta vadītāja
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, kas nosaka, ka „(..)
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var…

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos(..)”, likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas
teritorijām” 13. pantu, kas nosaka, ka „ (3) Dabas liegumus, dabas parkus un dabas pieminekļus, kuri
ir nozīmīgi dabas vai kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai attiecīgajā teritorijā, var izveidot arī
pašvaldības (..)”, kā arī saskaņā ar darba grupas, kas izveidota saskaņā ar Baldones novada domes
lēmumu 09.05.2012., Nr.9, priekšlikumiem, lai veicinātu dabas bagātību saglabāšanu Baldones novada
teritorijā, Baldones novada domes lēmumu par teritorijas plānojuma apstiprināšanu,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš,
A.Šuksts, A.Vidžis); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (A.Puriņš),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Vanagkalna dabas parku 14,7 (četrpadsmit komats septiņi hektāri) ha platībā. Dabas parka
raksturojums, robežu shēma un robežu apraksts 1.pielikumā.
2. Apstiprināt Ceplīšu dabas liegumu 38,6 ( trīsdesmit astoņi komats seši hektāri) ha platībā. Dabas
lieguma raksturojums, robežu shēma un robežu apraksts 2.pielikumā.
3. Lēmums stājas spēkā nākošā dienā pēc Baldones novada pašvaldības 2013.gada 3. aprīļa saistošo
noteikumu Nr.6 „Par īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izveidošanu, aizsardzību un izmantošanu
Baldones novada pašvaldības teritorijā ” spēkā stāšanās dienas.
7.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.7„Grozījumi 04.07.2012. saistošajos
noteikumos Nr.6 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā””

/ izsakās – R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš,
A.Šuksts, A.Vidžis /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, juridiskā dienesta vadītāja
Noklausījusies domes juridiskā dienesta vadītājas Aijas Leitānes ziņojumu par nepieciešamību pieņemt
grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos „Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā”, jo
spēkā esošie saistošie noteikumi Nr.6/2012 „ Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā ” savas
nepilnības dēļ neļauj pašvaldības policijai pilnvērtīgāk uzraudzīt sabiedrisko kārtību Baldones novadā
un daļa bija pretrunā ar citiem saistošajiem noteikumiem novadā, un izskatījusi izstrādātos grozījumus,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 16.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome
var apstiprināt saistošos noteikumus (..)”; 43.panta 3.daļu, kas noteic, ka „(..) dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi
(..)”;43.panta pirmās daļas 4. punktu, kurā paredzēts „(..)Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus,
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos
(..)par sabiedrisko kārtību(..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (K.Putniņa, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš, A.Šuksts, A.Vidžis);
PRET- nav; ATTURAS– 2 balsis (R.Audzers, G.Beinardte),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.7 (projektu) „Grozījumi 09.05.2012. saistošajos
noteikumos Nr.6 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Baldones novadā”” (pielikumā).

2.Saistošos noteikumus Nr.7 „„Grozījumi 09.05.2012. saistošajos noteikumos Nr.6 „Sabiedriskās
kārtības noteikumi Baldones novadā”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un
elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi publicējami Baldones novada Domes informatīvajā izdevumā "Baldones Ziņas",
kā arī Baldones novada pašvaldības oficiālajā interneta vietnē www.baldone.lv, un stājas spēkā
nākamajā dienā pēc publicēšanas izdevumā „Baldones ziņas”.
8.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.8 „Grozījumi 17.03.2004. saistošajos
noteikumos Nr.7„Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā””

/izsakās – R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš,
A.Šuksts, A.Vidžis /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, juridiskā dienesta vadītāja
Noklausījusies domes juridiskā dienesta vadītājas Aijas Leitānes ziņojumu par nepieciešamību pieņemt
grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā”,
jo spēkā esošajos saistošajos noteikumos ir pretruna starp dažādu saistošo noteikumu regulējumu, kas
izsauc domstarpības to piemērošanā, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas
16.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome var apstiprināt saistošos noteikumus (..)”; 43.panta 3.daļu, kas
noteic, ka „(..) dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi (..)”; 43.panta pirmās daļas 10. punktu, kurā paredzēts
„(..)Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja
tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos (..)par mājdzīvnieku uzturēšanu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 9 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš,
A.Šuksts, A.Vidžis); PRET- nav; ATTURAS– 1 balss (G.Beinardte),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.8 (projektu) „Grozījumi 17.03.2004. saistošajos
noteikumos Nr.16 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.8 „Suņu un kaķu turēšanas noteikumi Baldones novadā”” triju darba dienu
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
9.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Grozījumi 08.04.2009.saistošajos
noteikumos Nr.18 „Baldones novada teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas un
aizsardzības noteikumi ”

/izsakās – R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš,
A.Šuksts, A.Vidžis /

ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, juridiskā dienesta vadītāja
Noklausījusies domes juridiskā dienesta vadītājas Aijas Leitānes ziņojumu par nepieciešamību pieņemt
grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos „Baldones novada teritorijas uzturēšanas,
labiekārtošanas un aizsardzības noteikumi”, jo spēkā esošajos saistošajos noteikumos ir pretruna starp
dažādu saistošo noteikumu regulējumu, kas izsauc domstarpības to piemērošanā, pamatojoties uz likuma
„Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 16.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome var apstiprināt
saistošos noteikumus (..)”; 43.panta 3.daļu, kas noteic, ka „(..) dome var pieņemt saistošos noteikumus
arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi (..)”; 43.panta pirmās
daļas 6. punktu, kurā paredzēts „(..)Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus, paredzot administratīvo
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos (..)par sanitārās tīrības
uzturēšanu un īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas (gājēju ietves, izņemot
sabiedriskā transporta pieturvietas, grāvji, caurtekas vai zālāji līdz brauktuves malai) kopšanu (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 8 balsis (K.Putniņa, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš, A.Šuksts, A.Vidžis);
PRET- nav; ATTURAS– 2 balsis (R.Audzers, G.Beinardte),
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.9 (projektu) „Grozījumi 08.04.2009.saistošajos
noteikumos Nr.18 „Baldones novada teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas un aizsardzības noteikumi
”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi 08.04.2009.saistošajos noteikumos Nr.18 „Baldones novada
teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas un aizsardzības noteikumi ”” triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
10.§
Par pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi 02.06.2004.
saistošajos noteikumos Nr.17 „Alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumi
Baldones novadā izbraukuma tirdzniecībā pasākumu norises laikā””

/izsakās – R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš, A.Puriņš,
A.Šuksts, A.Vidžis /
ZIŅO: A.Leitāne
SAGATAVOJA: A.Leitāne, juridiskā dienesta vadītāja
Noklausījusies domes juridiskā dienesta vadītājas Aijas Leitānes ziņojumu par nepieciešamību pieņemt
grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos „Alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumi Baldones
novadā izbraukuma tirdzniecībā pasākumu norises laikā”, jo spēkā esošajos saistošajos noteikumos ir
pretruna starp dažādu saistošo noteikumu regulējumu, kas izsauc domstarpības to piemērošanā,
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta otrās daļas 16.punktu, kas noteic, ka „(..) tikai dome
var apstiprināt saistošos noteikumus (..)”; 43.panta 3.daļu, kas noteic, ka „(..) dome var pieņemt
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi
(..)”; 43.panta pirmās daļas 3. punktu, kurā paredzēts „(..)Dome ir tiesīga izdot saistošus noteikumus,
paredzot administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos, šādos jautājumos (..)
par tirdzniecību publiskajās vietās, kā arī par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības laika un vietas

ierobežojumiem (..)”,
Baldones novada dome, atklāti balsojot,
PAR– 10 balsis (R.Audzers, K.Putniņa, G.Beinardte, I.Lagzdiņa, M.Meijere, H.Nezinis, I.Pundiņš,
A.Puriņš, A.Šuksts, A.Vidžis); PRET- nav; ATTURAS– nav,
NOLEMJ:
1. Apstiprināt Baldones novada saistošo noteikumu Nr.10 (projektu) „Grozījumi 02.06.2004. saistošajos
noteikumos Nr.17 „Alkoholisko dzērienu tirdzniecības noteikumi Baldones novadā izbraukuma
tirdzniecībā pasākumu norises laikā”” (pielikumā).
2.Saistošos noteikumus Nr.10 „Grozījumi 02.06.2004. saistošajos noteikumos Nr.17 „Alkoholisko
dzērienu tirdzniecības noteikumi Baldones novadā izbraukuma tirdzniecībā pasākumu norises laikā””
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

