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GROZĪJUMS VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 26.MAIJA SAISTOŠAJOS 

NOTEIKUMOS NR.17 „PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA UN ORGANIZĒTA 

IELU TIRDZNIECĪBA VENTSPILS NOVADĀ“  
 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 12.maija   

noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem,  

kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības  

organizēšanas kārtību” 9.punktu 

 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par kārtību, 

kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ventspils novadā“ šādu grozījumu: 

1.1. Izteikt VII nodaļu šādā redakcijā: 

„7. Kompetence administratīvo pārkāpumu procesā 

7.1. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumu pārkāpumu izdarīšanu līdz lietas 

izskatīšanai veic: 

7.1.1. pašvaldības policija; 

7.1.2. pašvaldības administrācijas Piltenes pilsētas pārvaldes un pagastu pārvalžu vadītāji. 

7.2. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Ventspils novada domes Administratīvā komisija.”. 

2. Noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu. 
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Ventspils novadā  
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7  

„Grozījums Ventspils novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.17 

„Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība 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 

tirdzniecības jomā – Patērētāju tiesību aizsardzības likumā. 

Ņemot vērā, ka saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 

2.panta nosacījumiem pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru 

pārkāpumiem paredzēta administratīvās atbildības iestāšanās, arī 

ir administratīvās atbildības sistēmas daļa, saistošie noteikumi 

„Grozījums Ventspils novada domes 2011.gada 26.maija 

saistošajos noteikumos Nr.17 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un 

organizēta ielu tirdzniecība Ventspils novadā“”  (turpmāk – 

Saistošie noteikumi) izdoti, lai nodrošinātu normatīvā akta 

atbilstību Administratīvās atbildības likuma normās ietvertajam 

tiesiskajam regulējumam. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistoši noteikumi paredz Ventspils novada domes 2011.gada 

26.maija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par kārtību, kādā tiek 

saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība Ventspils novadā“ 

izteikt VII nodaļu, kuras nosaukums un tajā iekļauto tiesību 

normu saturs noteikts saskaņā ar LAPK procesuālo regulējumu, 

redakcijā, kas atbilst Administratīvās atbildības likuma prasībām, 

t.sk. ievērojot šajā likumā lietoto terminoloģiju. Saistošie 

noteikumi nosaka arī pašvaldības amatpersonas, kuras tiesīgas 



veikt administratīvā pārkāpuma procesu par ielu tirdzniecības 

noteikumu pārkāpumiem Ventspils novadā līdz administratīvā 

pārkāpuma lietas izskatīšanai. Šajā daļā Saistošie noteikumi 

precizēti saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas 2020.gada 3.jūlija atzinumā Nr.1-18/6055 „Par 

saistošajiem noteikumiem Nr.7“, kas sniegts likuma „Par 

pašvaldībām” 45.panta otrā daļā paredzētajā kārtībā, izteiktajiem 

iebildumiem par to atbilstības Administratīvās atbildības likuma 

115.panta pirmajai daļai nodrošināšanu. 

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.   

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta izstrādē 

nav notikušas, jo administratīvo sodu piemērošana par 

tirdzniecības kārtības neievērošanu un tās noteikumu 

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 jautājums. 
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