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Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Babītes novadā

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”
43. panta pirmās daļas 4. punktu,
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma
17. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumu mērķis un uzdevumi:
1.1. Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) saistošie noteikumi
„Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Babītes novadā” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro visām fiziskajām un juridiskajām personām,
paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu pārkāpšanu;
1.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību, nekustamo īpašumu
uzturēšanu un saglabāšanu, apstādījumu aizsardzību, tīrības un kārtības uzturēšanu
dzīvojamās un koplietošanas telpās, pagalmos, ielās, īpašumam pieguļošās publiskās
lietošanas esošās teritorijās, parkos un skvēros Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
1.3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt
pārkāpēju un citas personas izdarīt pārkāpumus Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Noteikumos un šo Noteikumu izpratnē lietoti šādi termini:
2.1. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi,
košumdārzi, alejas, u.c., ka arī šim nolūkam paredzētas platības. Apstādījumos var būt
koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, zālieni, ceļi, ūdenstilpnes, takas un laukumi ar dārza
mēbelēm un ierīcēm, ka arī celtnes apstādījumu apkopei u.c. elementi;
2.2. Zaļā zona – sabiedrības ērtībām, veselības un estētiskuma labā ar zālienu vai
stādījumiem apaudzēta un kopta teritorija, kas ietver parkus, dārzus, košumdārzus, skvērus,
bulvārus, alejas, kapsētas, nogāžu nostiprinājumus, kā arī daudzdzīvokļu māju pagalmu
zālienus u.c., kā arī šim nolūkam paredzētas platības Pašvaldības administratīvajās
teritorijās.
2.3. Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu zāle, deju zāle un citas
vietas, kurās tiek piedāvāti izklaides pasākumi (izklaidējošie televīzijas raidījumi,

priekšnesumi, spēles, atrakcijas, dejas u.c.), izņemot vietas, kurās vienīgais piedāvātais
pakalpojums ir sabiedriskā ēdināšana un darba laiks nav ilgāks par plkst. 22.00;
2.4. Norobežota teritorija – valstij vai Pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma teritorija
vai teritorija, kurā notiek Pašvaldības organizēts pasākums, kas norobežota ar
apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml., kurā iekļūšana noteikta ievērojot caurlaižu, biļešu
vai atļauju režīmu, bet, ja šāds režīms nav noteikts, tad iekļūšana tajā ir aizliegta;
2.5. Publiska 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, ieskaitot dzīvojamo māju koplietošanas telpas;
2.6. Publisks pasākums – fiziskās vai juridiskās personas plānots, un organizēts sabiedrībai
pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi
no īpašuma vai valdījuma formas;
2.7. Trokšņošana – personai ar savu balsi vai rīcību pieļauts, vai radīts troksnis
no dažādiem trokšņa avotiem restorāniem, kafejnīcām, diskotēkām, sporta laukumiem,
mašīnu stāvvietām, kā arī no mājsaimniecībā lietojamām ierīcēm un aparātiem, kaimiņu
strīdiem, sarunām, suņu riešanas u.c. nevēlamajām skaņām, neatkarīgi no tā atrašanās
vietas;
2.8. Ubagošana – žēlastības dāvanu (naudas) lūgšana publiskā vietā, aktīvā vai pasīvā
veidā demonstrējot galēju nabadzību vai citādā veidā mēģinot iežēlināt garāmgājējus.
II. Aizliegumi un ierobežojumi Pašvaldības administratīvajā teritorijā
3. Pašvaldības administratīvajā teritorijā aizliegts:
3.1. trokšņot, ja tas traucē apkārtējo personu mieru, iestāžu, organizāciju normālu darbību,
bet nav saistīts ar satiksmi vai pasākumiem, kas saskaņoti ar Pašvaldības izpilddirektoru,
un troksnim nav pastāvīgs raksturs. Par pastāvīga trokšņa radīšanu, kas pārsniedz
normatīvajos aktos noteiktos trokšņa normatīvus vai robežlielumus, vainīgā persona
saucama pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa noteiktajā kārtībā;
3.2. izmantot pirotehniskos izstrādājumus apdzīvotās vietās, ja tas traucē iedzīvotāju
mieru, laikā no plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, un, ja tas nav saskaņots ar Pašvaldības
izpilddirektoru, izņemot valsts noteiktajās svētku dienās - uzliek naudas sodu fiziskajām
personām līdz septiņdesmit euro, bet juridiskām personām līdz simtu četrdesmit euro;
3.3. atrasties neapdzīvotās vai saimnieciskajai darbībai neizmantotās ēkās un telpās,
būvēs, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas, kā arī šo būvju teritorijā, ja apsaimniekotājs ir
nodrošinājis, teritorijas slēgtu nožogojumu, logu un ieejas durvju noslēgšanu
(aizmūrēšanu, aiznaglošanu u.tml.) pret nepiederošu personu iekļūšanu tajās un izvietojis
brīdinājuma zīmes normatīvajos aktos noteiktā kārtībā - uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņdesmit līdz piecsimt septiņdesmit euro, bet juridiskajām personām —
no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro;
3.4. Bojāt, vai pārvietot bez saskaņojuma valsts, Pašvaldības un citu institūciju izvietoto
informatīvo materiālu (reklāmas, izkārtņu, uzrakstu plākšņu un citu informācijas
materiālu), kā arī dažāda veida atribūtus un svētku dekorācijas - uzliek naudas sodu
fiziskajām personām no divsimt desmit līdz trīssimt piecdesmit euro, bet juridiskajām
personām - no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro;
3.5. bojāt dzīvojamo māju, sabiedrisko ēku, ražošanas ēku, žogu, speciāli ierīkotu bērnu
rotaļlaukumu un citu būvju elementus, tai skaitā to apzīmēšana ar dažādiem uzrakstiem un

zīmējumiem – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz septiņsimt euro, bet
juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro;
3.6. kurināt ugunskuru vai grilu (gatavot uz oglēm ēdienu, ja tas rada ugunsdrošības
draudus, vai traucē apkārtējai sabiedrībai) zaļajā zonā, apstādījumos, ezeru, upju krastos
un citās sabiedriskās vietās, izņemot speciāli tam paredzētajās vietās (neskaitot teritorijas
apsaimniekošanas darbu veikšanu) – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no trīssimt piecdesmit līdz
tūkstoš četrsimt euro;
3.7. sēdēt uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēt uz tiem, gulēt, kā arī atrasties uz tiem ar
velosipēdiem vai skrituļdēļiem – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai
personai līdz piecdesmit euro, bet juridiskajai personai — līdz trīssimt piecdesmit euro;
3.8. mitināties (nakšņot, gulēt, celt teltis vai veidot tām līdzīgas konstrukcijas mitināšanās
nolūkam) publiskajās vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no septiņiem līdz trīsdesmit pieciem euro, bet juridiskajām personām — no
septiņdesmit līdz simt četrdesmit euro;
3.9. spļaut, izmest atkritumus, nokārtot dabiskās vajadzības tam neparedzētās vietās –
vainīgā persona saucama pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
noteiktajā kārtībā;
3.10. vest mājdzīvniekus pastaigā iedzīvotājiem paredzētās rotaļu, izklaides un sporta
laukumos, parkos, kā arī atpūtas zonās – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no
septiņiem līdz simt desmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit līdz divsimt
desmit euro;
3.11. atrasties publiskajās vietās ar atvērtu vai vaļēju alus vai cita alkoholiska dzēriena
iepakojumu jebkādā vaļējā tarā vai iesaiņojumā, izņemot vietas, kur alkoholisko dzērienu
lietošanu atļāvusi Pašvaldība - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt
četrdesmit euro;
3.12. nepiederošām personām nelikumīgi iekļūt Pašvaldībai piederošā norobežotā
teritorijā, pārkāpjot noteikto caurlaižu režīmu, vai iekļūt teritorijā, kurā atrasties aizliegts
un tas noteikts ar informatīvu norādi – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz simt
četrdesmit euro;
3.13. mazgāt, remontēt vai veikt profilaktisko apkopi mehāniskajam transportlīdzeklim
šim nolūkam neparedzētā vietā (daudzdzīvokļu namu pagalmos, pie ūdenstilpēm un
ūdenstilpēs, zaļajā zonā, uz brauktuves), izņemot remontēšanu piespiedu apstāšanās
gadījumā – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz septiņsimt euro,
bet juridiskajām personām — no septiņsimt līdz tūkstoš četrsimt euro;
3.14. braukt apstādījumos un zaļajā zonā, ka arī novietot tur mehāniskos
transportlīdzekļus stāvēšanai, ja tas nav saistīts ar apstādījumu un zaļās zonas
apsaimniekošanu – uzliek naudas sodu mehāniska transportlīdzekļa vadītājam — no
piecpadsmit līdz septiņdesmit euro;
3.15. vadīt mehānisko transportlīdzekli pa ledu iekšzemes publiskās un Pašvaldībai
piederošās ūdenstilpēs, izņemot gadījumus, kad nepieciešams sniegt palīdzību vai
apsaimniekot ūdenstilpi, kā arī publiska pasākuma ietvaros, ja tas saskaņots ar Pašvaldību
un pasākuma organizators uzņemas atbildību par pasākuma norises drošību, uzliek naudas
sodu velosipēda un mopēda vadītājam no divdesmit līdz piecdesmit euro, bet cita
mehāniska transportlīdzekļa vadītājam no piecdesmit līdz divsimt euro;
3.16. novietot braukšanai nederīgu mehānisko transportlīdzekli uz ielas ilgāk par 15
diennaktīm Pašvaldībai piederošajās ielās un autostāvvietās - uzliek mehāniska
transportlīdzekļa vadītājam naudas sodu no piecdesmit, līdz simts piecdesmit euro;

3.17. uzlikt par pienākumu Pašvaldības administratīvajā teritorijā mehāniskā
transportlīdzekļa īpašniekam/lietotājam, laika periodā no 1.novembra līdz 1.martam,
nodrošināt sniega tīrīšanu ap stāvēšanai novietoto transportlīdzekli Pašvaldībai
piederošajās ielās un autostāvvietās. Par šī pienākuma nepildīšanu mehāniskā
transportlīdzekļa īpašniekam/lietotājam – uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz divsimt
euro;
3.18. veikt filmēšanu Pašvaldības rīkotajos publiskajos pasākumos bez Pašvaldības
izpilddirektora saskaņojuma, ja filmētais materiāls paredzēts publicēšanai plašsaziņas
līdzekļos vai peļņas gūšanai – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
personām no desmit līdz simt desmit euro, bet juridiskajām personām — no piecpadsmit
līdz divsimt piecdesmit euro;
3.19. rīkot publiskus pasākumus vai tādas fizisku vai juridisku personu plānotas un
organizētas aktivitātes bez Pašvaldības izpilddirektora saskaņojuma, kas būtiski ierobežo
vai liedz iespēju brīvi pārvietoties sabiedriskā vietā – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu fiziskajām personām no desmit līdz simt euro, bet juridiskajām personām — no
piecpadsmit līdz divsimt euro.
III. Administratīvā atbildība par Noteikumu neievērošanu
4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas vai
darbojas Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
5. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas,
pārkāpuma novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības.
6. Par šo Noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemērojams administratīvais sods –
brīdinājums vai naudas sods. Maksimālais naudas sods, kādu uzliek par Noteikumu
pārkāpšanu, fiziskai personai līdz septiņsimt, juridiskai personai līdz tūkstoš četrsimt euro.
7. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos pārkāpuma protokolus
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Pašvaldības sabiedriskās kārtības sargi.
8. Administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība:
8.1. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumus pieņem Pašvaldības
Administratīvā komisija;
8.2. Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu 10 (desmit) darba dienu laikā no
pilna lēmuma paziņošanas dienas var pārsūdzēt Rīgas rajona tiesā (Jūrmalā)
Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, sūdzību, iesniedzot Pašvaldības Administrācijā
Centra ielā 4, Piņķi, Babītes pagastā, Babītes novadā, LV-2107.
9. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 70. pantu, un Paziņošanas likuma 8. pantu
pilns lēmums tiek paziņots 7 (septītajā) dienā pēc lēmuma nodošanas pastā, noformējot to
kā ierakstītu sūtījumu.
IV. Iekasētās soda naudas sadalījums
10. Soda nauda par šo Noteikumu prasību neievērošanu ieskaitāma Pašvaldības budžetā.

V. Noslēguma jautājumi
11. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Babītes ziņas”.
12. Līdz ar Noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 22.12.2010. Pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.43 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Babītes novadā” (protokols Nr.18, 20§).
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Babītes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. ___
“Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
1.1. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 43.
panta pirmās daļas 4. punktam, pašvaldība tiesīga
izdot saistošos noteikumus par sabiedrisko kārtību.
Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 17. panta
piektā daļa noteic pašvaldības tiesības ierobežot
uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko
izstrādājumu izmantošanas vietu un laiku;
1.2. Saskaņā ar iepriekš minēto, ir nepieciešams
izstrādāt, saskaņot un izdot jaunus saistošos
noteikumus par sabiedrisko kārtību Pašvaldības
administratīvajā teritorijā, atbilstoši Ministru
kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumu Nr.
108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas
noteikumi" nosacījumiem.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

2.1. Pašvaldības saistošo noteikumu „Saistošie
noteikumi par sabiedrisko kārtību Babītes novadā”
projekts noteic, kāda darbība vai bezdarbība
Pašvaldībā
atzīstama
par
administratīvo
pārkāpumu, kādu administratīvo sodu, kāda
institūcija (amatpersona), un kādā kārtībā var
piemērot. Saistošo noteikumu projekts paredz
atbildību par sabiedriskās kārtības neievērošanu
Pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.2. Pašvaldības 22.12.2010. saistošie noteikumi
Nr.43 “Sabiedriskās kārtības noteikumi Babītes
novadā” (protokols Nr.18, 20§) ir kļuvuši
neatbilstoši pašreizējai situācijai. Pašreizējos
noteikumos nav ietverts pilnīgs pārkāpumu
uzskaitījums,
ar
kuriem
tiek apdraudēta

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija
sabiedriskā kārtība, aizskartas fizisko un
juridisko personu likumiskās intereses un par
kuriem pašvaldība ir tiesīga noteikt administratīvo
atbildību.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Saņemtā soda nauda par saistošo noteikumu
neievērošanu tiks ieskaitīta Pašvaldības budžetā;

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

3.2. Saistošo noteikumu kontroles nodrošināšanai
nav plānots veidot jaunas Pašvaldības institūcijas,
darbavietas vai paplašināt esošo institūciju
kompetenci, tādēļ saistošo noteikumu izpildei tiek
prognozēta pozitīva ietekme uz Pašvaldības
budžeta ienākumu sadaļu.
4.1. Plānotā projekta uzdevums ir aizsargāt
sabiedrisko kārtību Pašvaldības administratīvajā
teritorijā, kā arī iedzīvotāju, komersantu, iestāžu un
organizāciju tiesības un likumīgās intereses,
novērst tiesību pārkāpumus, audzināt pilsoņus
likumu precīzas un stingras ievērošanas garā,
ieaudzināt viņos cieņas pilnu attieksmi pret citu
pilsoņu tiesībām, godu un pašcieņu, pret sadzīves
noteikumiem, apzinīgu attieksmi pret saviem
pienākumiem un atbildību sabiedrības priekšā.
5.1. Saistošo
noteikumu
projekts
neskar
administratīvās
procedūras
un
nemaina
privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo
kārtību;
5.2. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un
sastādīt administratīvos pārkāpuma protokolus
atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas Pašvaldības
sabiedriskās kārtības sargi.
6.1. Papildu konsultācijas ar privātpersonām nav
notikušas.

