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SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU VENTSPILS NOVADĀ  
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 4.punktu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka prasības, 

kādas ievērojamas sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, un administratīvo atbildību par Noteikumu pārkāpumiem. 

2. Persona, kura izdarījusi Noteikumu pārkāpumu Ventspils novada teritorijā, ir saucama pie 

Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības.  
 

II. Administratīvā atbildība par sabiedriskās kārtības prasību pārkāpumiem 

 

3. Izslēgts. 

      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.07.2020. Saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

4. Par mitināšanos (gulēšanu, nakšņošanu, u.tml.) publiskās vietās vai koplietošanas telpās  

piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz piecām naudas soda vienībām. 

5. Par ubagošanu, uzmācīgā veidā lūdzot žēlastības dāvanas, piemēro brīdinājumu vai uzliek 

naudas sodu no divām līdz piecām naudas soda vienībām. 

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. 

     (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.07.2020. Saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

7. Par uzbraukšanu ar mehānisko transportlīdzekli uz ledus ūdenstilpēs piemēro brīdinājumu 

vai naudas sodu no piecām līdz desmit naudas soda vienībām. 

8. Izslēgts. 



      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.07.2020. Saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

9. Izslēgts. 

      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.07.2020. Saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

10. Izslēgts. 

      (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.07.2020. Saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

11. Par klajas necieņas izrādīšanu Ventspils novada simbolikai piemēro brīdinājumu vai 

naudas sodu no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām. 

III. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 

12. Administratīvā pārkāpuma procesu par Noteikumos norādīto administratīvo pārkāpumu 

izdarīšanu līdz lietas izskatīšanai veic: 

12.1. Ventspils novada pašvaldības administrācijas Piltenes pilsētas pārvaldes un pagastu 

pārvalžu vadītāji un šo amatpersonu amata pienākumu izpildītāji; 

12.2. Ventspils novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību amatpersonas vai darbinieki 

atbilstoši savai kompetencei, kuras īpaši pilnvarotas ar attiecīgu Ventspils novada 

domes lēmumu; 

12.3. pašvaldības policija. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.07.2020. Saistošajiem noteikumiem Nr.12) 

13. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem izskata Ventspils novada 

domes Administratīvā komisija. 

IV. Noslēguma jautājumi 

14. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 

15. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Ventspils novada domes 2010.gada 

29.jūlija saistošie noteikumi Nr.21 „Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

(protokols Nr.21, 1.§). 
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Ventspils novadā  
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6  

„Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi”  

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. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 

9.panta piektā daļā noteikts, ka gadījumā, ja spēku zaudē 

normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats, tad spēku zaudē arī 

uz šā pamata izdotais normatīvais akts vai tā daļa. Ņemot vērā, 

ka saskaņā ar LAPK 5.pantu izdotajos Ventspils novada domes 

2010.gada 29.jūlija saistošos noteikumos Nr.21 „Ventspils 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi” (sēdes protokols Nr.21, 

1.§) izdarāmie grozījumi, lai tie atbilstu hierarhiski augstāka 

juridiskā spēka normatīvajam aktam, ievērojami pārsniedz pusi 

no visu normu apjoma, ir izdodams jauns tiesību akts. Saistošo 

noteikumu „Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 

projekts sagatavots, lai nodrošinātu normatīvā akta, kura 

izdošanas pilnvarojumu satur likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta pirmās daļas 4.punkts, atbilstību Administratīvās 

atbildības likuma normās ietvertajam tiesiskajam regulējumam.   

2. Īss projekta satura izklāsts Saistoši noteikumi nosaka: administratīvā pārkāpuma sastāvus, 

par kuriem atbildība nav paredzēta speciālajos nozaru likumos, 

kā arī administratīvo sodu veidus un sankcijas, kas atbilst 

Administratīvās atbildības likumam; kompetenci administratīvo 

pārkāpumu procesā, t.i., amatpersonas (institūcijas), kuras ir 



tiesīgas veikt procesu par Noteikumos norādīto administratīvo 

pārkāpumu izdarīšanu un par Noteikumu pārkāpumiem 

ierosināto administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu. Saistošie 

noteikumi nav papildināti ar  jauniem administratīvo pārkāpumu 

sastāviem sabiedriskās kārtības jomā, un tajos vairs nav iekļautas 

normas, par kuriem persona vairs nav saucama pie 

administratīvās atbildības vai tā jau ir paredzēta likumos. Tiesību 

normas izteiktas redakcijā, ievērojot  Administratīvās atbildības 

likumā lietoto terminoloģiju. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu „Ventspils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi” ievērošanas kontroles un uzraudzības pasākumus, 

administratīvā pārkāpuma procesa veikšanu un lēmumu 

pieņemšanu administratīvās pārkāpuma lietās turpinās īstenot tās 

pašas pašvaldības amatpersonas, un nav nepieciešama jaunu 

institūciju izveide. Turklāt, atšķirībā no LAPK, Administratīvās 

atbildības likums paredz pienākumu personām, kuras izdarījušas 

administratīvo pārkāpumu, atlīdzināt valstij vai pašvaldībai 

radītos izdevumus par lietvedību, jeb procesuālos izdevumus. 

Līdz ar to prognozējams, ka pašvaldības iestāžu un 

struktūrvienību darbība saistībā ar administratīvo pārkāpumu 

procesu, piemērojot izdoto normatīvo aktu, neradīs neplānotus 

papildus finansiālus izdevumus. 

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 precīzi 

noteiktas darbības, kādas ir tiesiski pieļaujamas un veicamas 

attiecīgajā procesa stadijā.   

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta izstrādē 

nav notikušas, jo noteikumi par sabiedrisko kārtību un 

administratīvo sodu piemērošana par to pārkāpumiem, vienlīdz 

kā kompetence administratīvā pārkāpuma procesā, kas nosakāma 

saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma prasībām, ir no 

valsts pārvaldes funkcijām izrietošs uzdevums, kura izpilde ir 

publiskās pārvaldes ekskluzīvā kompetencē ietilpstošs un ar 

sabiedrības interesēm nesaistīts jautājums, jo administratīvās 

atbildības juridiskā daba ir personiska rakstura. 
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