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GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2020.GADA 26.JŪNIJA  

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.6 „VENTSPILS NOVADA SABIEDRISKĀS 

KĀRTĪBAS NOTEIKUMI” 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

Izdarīt Ventspils novada domes 2020.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos Nr.6 „Ventspils 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi“ šādus grozījumus:  

1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:  

„Saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību Ventspils novadā”. 

2. Svītrot 3.punktu.  

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā: 

„6. Par apstādījumu vai citu publisku vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem 

(izsmēķiem, izlietotiem iepakojumiem, ēdienu atliekām u.tml.), piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu no divām līdz septiņām naudas soda vienībām. 

4. Svītrot 8., 9. un 10. punktu. 

5. Svītrot 12.3.apakšpunktā vārdus „Valsts policija un”. 
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Ventspils novadā  
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.12  

„Grozījumi Ventspils novada domes 2020.gada 26.jūnija saistošajos noteikumos 

Nr.6 „Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

pašvaldības dome precizē izdotos saistošos noteikumus 

atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas (turpmāk – VARAM) sniegtajam atzinumam, kurā 

pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, un 

publicē precizētos saistošos noteikumus. Ņemot vērā, ka 

VARAM 2020.gada 11.augusta atzinums Nr.1-18/7320 par 

Ventspils novada domes 2020.gada 26.jūnija saistošajiem 

noteikumiem Nr.6 „Ventspils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” nosūtīts un Ventspils novada pašvaldībā saņemts 

2020.gada 31.augustā, t.i., pēc šā normatīvā akta stāšanās 

spēkā, to precizēšana, ievērojot atzinumā norādītos 

iebildumus, nav tiesiski pieļaujama, un tajos izdarāmi 

grozījumi, kā to paredz Latvijas Republikas Ministru kabineta 

2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu 

projektu sagatavošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi 

Nr.108) 138.punkta nosacījumi. Ventspils novada domes 

2020.gada 24.septembra saistošo noteikumu „Grozījumi 

Ventspils novada domes 2020.gada 26.jūnija saistošajos 

noteikumos Nr.6 „Ventspils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi”” projekts sagatavots, lai nodrošinātu grozītā 

normatīvā akta, kura izdošanas pilnvarojumu satur likuma 

„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4.punkts, atbilstību 

hierarhiski augstāku tiesību aktu normās, t.sk. Administratīvo 

sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās 

kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 10. un 11.pantā, 

ietvertajam regulējumam.     

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi paredz Ventspils novada domes 

2020.gada 26.jūnija saistošo noteikumu Nr.6 „Ventspils 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi” nosaukumu izteikt 



redakcijā, kas atbilst MK noteikumu Nr.108 177. un 

178.punkta prasībām, svītrot 3., 8., 9., 10.punktu, un precizēt 

6.punktu, lai noteiktu, ka personas izdarītā administratīvā 

pārkāpuma sastāvu veido dispozīcijā minētās darbības, ja tās 

veiktas publiskās vietās, kā arī izslēgt 12.3.apakšpunktā 

norādīto valsts institūciju, kas neietilpst Administratīvās 

atbildības likuma 115.panta trešās daļas tvērumā. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nan ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms.  

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Administratīvās procedūras neietekmē, jo tās regulē 

Administratīvās atbildības likums: 1) procesa uzsākšana; 2) 

lietas sagatavošana izskatīšanai; 3) lietas izskatīšana un 

lēmuma pieņemšana; 4) soda izpilde. Likumdevējs precīzi 

noteicis darbības, kādas veicamas katrā no iepriekš minētajām 

administratīvā pārkāpuma procesa pamatstadijām. Šī 

procesuālā kārtība nav nosakāma savādāka vai grozāma ar 

pašvaldības domes izdotiem saistošiem noteikumiem. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.  
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