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Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4.punktu un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka sabiedriskās kārtības normas Baldones
novada administratīvajā teritorijā un atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.
2. Noteikumos lietotie termini 2.1. Sabiedriska vieta – jebkura vieta, kas neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai
īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un par
maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kura nav attiecīgās vietas
īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās
attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai saskaņā
ar uzņēmuma līgumu.
2.2. Apstādījumi – pašvaldības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošas teritorijas, kas ir
brīvi pieejamas sabiedrībai un kas ir ar augiem apaudzētas un koptas dabas pamatnes, kur
neiegūst produkciju, bet kas ietver parkus, dārzus, meža parkus, skvērus, kapsētas, ielu
stādījumus. Apstādījumos ir neindīgie krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālāji un
ūdenstilpnes ar krastiem, ceļi, takas, laukumi, labiekārtojuma elementi un mazās
arhitektūras formas.
2.3. Drifts – automašīnas kontrole vadāmā sānslīdē.
2.4. Žūpības un netiklības perēklis – vieta (dzīvojamās telpas, bēniņi, pagrabi un citas
koplietošanas telpas), kur sistemātiski notiek alkoholisko dzērienu lietošana jebkurā
diennakts laikā vai kur notiek rīcība, kas neatbilst morāles normām un traucē
iedzīvotājiem.
2.5. Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana sabiedriskā vietā, aktīvā vai pasīvā
veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.
II. Aizliegumi un ierobežojumi Baldones novada administratīvajā teritorijā
3. Baldones novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
3.1. mitināties (nakšņot, gulēt u.tml.) sabiedriskā vietā;
3.2. nakšņot kāpņu telpās, bēniņos, pagrabos vai dzīvojamo ēku koplietošanas telpās;
3.3. lietot pirotehnikas izstrādājumus laikā no plkst:23:00 līdz plkst:7:00, izņemot valsts
noteiktās svētku dienas;
3.4. nodarboties ar zīlēšanu, buršanu vai ubagošanu sabiedriskā vietā;
3.5. sēdēt sabiedriskā vietā uz atpūtas soliņa atzveltnes un uz ielu brauktuves
norobežojošajām konstrukcijām, kā arī staigāt vai stāvēt uz atpūtas soliņiem vai gulēt uz
tiem;
3.6. uzturēt žūpības un netiklības perēkli;

3.7. veikt mehāniska transportlīdzekļa profilaktisko apkopi (eļļas vai citu motora šķidrumu
maiņa, motora mazgāšana u.tml.) un mazgāt to ārpus šim nolūkam paredzētām vietām;
3.8. spļaut, izmest atkritumus vai nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētā sabiedriskā
vietā;
3.9. kurināt ugunskuru, cept uz oglēm vai izmantot citas cepšanas iekārtas, izņemot speciāli
tam noteiktās un apzīmētās vietas;
3.10. atrasties apstādījumos un zālājā, kuros ir pašvaldības izvietotas aizlieguma zīmes;
3.11. žāvēt veļu uz balkoniem un lodžiju atklātajām daļām, kā arī koku zaros pilsētas
teritorijā;
3.12. uzstādīt teltis un ierīkot pagaidu apmešanās vietas šim nolūkam neparedzētās
sabiedriskās vai ar pašvaldību nesaskaņotās vietās pilsētas teritorijā;
3.13. patvaļīgi noņemt, uzstādīt, bojāt vai pārvietot valsts un pašvaldības informatīvās zīmes
vai citus sabiedriskās lietošanas objektus;
3.14. bojāt, tajā skaitā apzīmēt un aprakstīt ēku, žogu un citu būvju arhitektoniskos
elementus;
3.15. braukt ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus Baldones novada pašvaldībai
piederošajos mākslīgajos ūdensobjektos – dīķos, kas atrodas “Karūsas”, “Saliņas”,
“Vardītes”, Baldonē, Baldones novadā, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt
palīdzību vai apsaimniekot ūdensobjektu, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas
saskaņots ar Baldones novada pašvaldību un pasākuma organizators uzņemas atbildību
par pasākuma norises drošību;
3.16. braukt ar mehānisko transporta līdzekli pa mežā neiebrauktiem ceļiem, izņemot
medību kolektīvus savā medību teritorijā, veikt transporta līdzekļu tehnisko apkopi un/vai
mazgāšanu mežu teritorijā;
3.17. veikt riepu izspolēšanu ar mehānisko transporta līdzekli vai vadīt mehānisko transporta
līdzekli sānslīdē (driftā);
III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
4. Par 3.1., 3.2., 3.3. 3.4. un 3.5. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām.
5. Par 3.6., 3.7.,3.8., 3.9., 3.10., 3.11. un 3.12. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 20 naudas soda vienībām.
6. Par 3.13., 3.14., 3.15., 3.16. un 3.17. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz 60 naudas soda vienībām.
IV. Saistošo noteikumu izpildes kontrole
7. Šo noteikumu ievērošanas kontroli un administratīvo pārkāpumu procesu par šajos
noteikumos minētajiem pārkāpumiem veic Baldones pašvaldības policija.
V. Noslēguma jautājumi
8. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Baldones novada domes 2017.gada
19.decembra saistošie noteikumi Nr.32 “Par sabiedrisko kārtību Baldones novadā”.
Baldones novada domes priekšsēdētājs
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