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GROZĪJUMS VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 25.APRĪĻA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.9 „PAR SADZĪVES ATKRITUMU 

APSAIMNIEKOŠANU VENTSPILS NOVADĀ” 
 

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 

8.panta pirmās daļas 3.punktu 

 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Par 

sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā” šādu grozījumu: izslēgt XI 

nodaļu.  

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Latvijas Republikas Administratīvās atbildības 

likumu. 
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Ventspils novadā  
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.8  

„Grozījums Ventspils novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 

„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā””  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Latvijas Republikas Saeima 2018.gada 25.oktobrī ir pieņēmusi 

Administratīvās atbildības likumu, ar kura spēkā stāšanās 

dienu spēku zaudēs Latvijas Administratīvo pārkāpumu 

kodekss (turpmāk – LAPK). Šā likuma mērķis ir ieviest 

mūsdienu tiesiskajiem standartiem atbilstošu administratīvo 

sodu sistēmu un no procesuālā viedokļa vienkāršu un ātru 

administratīvo pārkāpumu procesu, kas nodrošinātu: 

cilvēktiesību ievērošanu; procesuālo taisnīgumu; soda 

neizbēgamību. Šajā nolūkā  likumdevējs būtiski mainījis 

kārtību, kādā tika veikta administratīvo pārkāpumu lietvedība, 

soda piemērošana un tā izpilde. Savukārt personu 

administratīvā atbildība noteikta speciālajos nozaru likumos, 

tostarp par izdarītajiem pārkāpumiem atkritumu 

apsaimniekošanas jomā – Atkritumu apsaimniekošanas 

likumā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 2.panta 

nosacījumiem, pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru 

pārkāpumiem paredzēta administratīvās atbildības iestāšanās, 

arī ir administratīvās atbildības sistēmas daļa. Ņemot vērā, ka 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 

3.punkts (redakcijā, kas – kā noteikts šā likuma pārejas 

noteikumu 46.punktā – stājas spēkā vienlaikus ar 

Administratīvās atbildības likumu) vairs neparedz tiesības 

pašvaldības domei noteikt kompetenci administratīvā 

pārkāpumu procesā, saistošie noteikumi „Grozījums Ventspils 

novada domes 2013.gada 25.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.9 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils 

novadā“” (turpmāk – Saistošie noteikumi) izdoti, lai 

nodrošinātu normatīvā akta atbilstību Administratīvās 

atbildības likuma normās ietvertajam tiesiskajam 

regulējumam. 



2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz Ventspils novada domes 2013.gada 

25.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Par sadzīves atkritumu 

apsaimniekošanu Ventspils novadā” izslēgt XI nodaļu 

„Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu”, kurā normas 

par administratīvās atbildības piemērošanu un amatpersonām 

(institūcijām), kas tiesīgas sastādīt administratīvo pārkāpumu 

protokolus un pieņemt lēmumus administratīvo pārkāpumu 

lietās iekļautas saskaņā ar LAPK.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmē, jo pēc Saistošo noteikumu 

stāšanās spēkā administratīvā pārkāpuma procesa veikšanu un 

lēmumu pieņemšanu administratīvās pārkāpuma lietās turpinās 

īstenot tās pašas pašvaldības amatpersonas, un nav 

nepieciešama jaunu institūciju izveide. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām, kuras regulē 

Administratīvās atbildības likums: 1) procesa uzsākšana; 2) 

lietas sagatavošana izskatīšanai; 3) lietas izskatīšana un 

lēmuma pieņemšana; 4) soda izpilde. Katrā no iepriekš 

minētajām administratīvā pārkāpuma procesa pamatstadijām 

likumdevējs precīzi noteicis darbības, kādas ir tiesiski 

pieļaujamas un veicamas attiecīgajā procesa stadijā. Savukārt 

kompetences administratīvā pārkāpumu procesā pilnīgu un 

izsmeļošu regulējumu satur Atkritumu apsaimniekošanas 

likums, kas noteikts atbilstoši Administratīvās atbildības 

likuma prasībām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta 

izstrādē nav notikušas, jo atbildība par atkritumu 

apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem un kompetence 

administratīvā pārkāpuma procesā, ir no valsts pārvaldes 

funkcijām izrietošs uzdevums, kura izpilde ietilpst publiskās 

pārvaldes ekskluzīvā kompetencē.  
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