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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
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    21  
                                            Nr.  ____________                         

(protokols Nr.21, 1.§) 

_____________________________________________________________________ 

ar grozījumiem:  25.11.2010. Saistošie noteikumi Nr.43 (sēdes protokols Nr.30, 5.§) 

                            28.07.2011. Saistošie noteikumi Nr.19 (sēdes protokols Nr.44, 7.§) 

                            31.10.2013. Saistošie noteikumi Nr.35 (sēdes protokols Nr.13, 15.§) 

_____________________________________________________________________ 

 

VENTSPILS NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu,  

41.panta pirmās daļas 1.punktu, 43.panta pirmās daļas 2.-7., 9. un 

13.punktu, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu  

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

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

sabiedrisko kārtību un drošības prasības, kādas ievērojamas Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā, kā arī administratīvo atbildību par šo Noteikumu 

pārkāpumiem. 

2. Noteikumu uzdevums ir Ventspils novadā nodrošināt sabiedrisko kārtību, 

aizsargāt iestāžu, organizāciju un personu tiesības un likumīgās intereses, novērst valsts, 

pašvaldības un iedzīvotāju u.c. juridisku vai fizisku personu īpašuma bojāšanu, saglabāt 

kultūrvēsturisko vidi un dabu, uzturēt sanitāro tīrību, veicināt iedzīvotāju tiesiskās 

apziņas, apzinīgas attieksmes pret sadzīves noteikumiem un atbildības pret sabiedrību 

izaugsmi, sekmēt morāles un vispārpieņemto uzvedības normu striktu ievērošanu, kā arī 

atturēt pārkāpējus. 

3. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pārkāpums, par kuru paredzēta 

administratīvā atbildība saskaņā ar Noteikumiem, izdarīts Ventspils novada 

administratīvajā teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai valdījumā esošā nekustamā 

īpašumā tas izdarīts, un ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, 

uzturas un darbojas un/vai ir reģistrētas (vai arī to darbība ir reģistrēta) Ventspils 

novadā. 

 

II. Noteikumos lietotie termini 

 

4. Apstādījumi – visas ar augiem apaudzētas un koptas platības, t.i., parki, dārzi, 

košumdārzi, skvēri, alejas, kapsētu teritorija, nogāžu nostiprinājumi u.c., kā arī šim 
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nolūkam paredzētas platības un tajās esošie koki, krūmi, vīteņaugi, puķu stādījumi, 

zālieni, ceļi, ūdenstilpes, takas un laukumi ar dārza mēbelēm, soliņiem, žogiem un u.c. 

labiekārtojuma elementiem. 

5. Būvobjekts – jaunbūve, renovējama, rekonstruējama vai restaurējama būve, 

būves daļa vai būvju kopums vai nojaucama būve ar šo būvdarbu veikšanai 

nepieciešamo teritoriju. 

6. Datorsaloni – vietas, kur par samaksu tiek sniegti interneta, datorspēļu un 

tamlīdzīga rakstura pakalpojumi, izņemot datortehnikas un datorprogrammu 

tirdzniecības vietas. 

7. Izklaides vieta – kafejnīca, tējnīca, bārs, restorāns, klubs, spēļu nams, spēļu zāle, 

diskotēka, 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 laika 

nav ilgāks par plkst.22:00. 

8. Īpašumam piegulošā teritorija – visa īpašuma zemes gabala garumā publiskā 

lietošanā esošā teritorija - gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), 

grāvji, caurtekas, zālāji līdz brauktuves malai vai braucamā daļa 1 metra platumā, ja nav 

ierīkota atsevišķa ietve, bet namīpašumos, kas atrodas pie parkiem, dārziem skvēriem – 

līdz parka, dārza, skvēra vai līdz ūdenstilpnes krastmalas robežām. 

9. Koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpas, gaiteņi, 

pagrabi, bēniņi un citas ar tām iekšējā saistībā esošās telpas un inženiertehniskās 

komunikācijas (ventilācijas šahtas, atkritumu vadi, elektroinstalācijas kabeļi u.tml.). 

10. Krasta kāpu aizsargjosla – normatīvajos aktos noteiktā Baltijas jūras piekrastes 

aizsargjosla, kuras platums sauszemes virzienā, skaitot no vietas, kur sākas dabiskā 

sauszemes veģetācija, nav mazāka par 300 metriem, bet ciemu teritorijās- atbilstoši 

teritoriālajam plānojumam, bet ne mazāk par 150 metriem. 

11.  Mehāniskais transportlīdzeklis – pašgājējs transportlīdzeklis, traktortehnika, 

kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus - divriteņu, trīsriteņu vai 

četrriteņu transportlīdzeklis, kura motora darba tilpums ir mazāks par 50 

kubikcentimetriem (dzirksteļaizdedzes tipa motoriem) vai kura maksimālā jauda ir 

mazāka par 4 kW (elektromotoriem vai cita veida iekšdedzes tipa motoriem) un 

konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā. 

12. Nakts laiks – diennakts periods laikā no plkst.22:00 līdz 06:00.   

13. Namīpašnieks – namīpašumu, zemesgabalu un citu teritoriju īpašnieks un 

tiesiskais valdītājs (lietotājs). 

14. Namīpašums – juridiski noteiktā teritorijas pamatvienībā - uz zemesgabala 

uzbūvētas ēkas vai būves. 

15. Nepilngadīga persona – persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, izņemot 

tās personas, kuras saskaņā ar likumu izsludinātas par pilngadīgām vai stājušās laulībā 

pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas. 

16. Nolietots transportlīdzeklis — transportlīdzeklis, no kura tā īpašnieks atbrīvojas, 

ir nolēmis vai spiests atbrīvoties un kurš atbilst kādai no atkritumu klasifikatorā 

noteiktajām kategorijām un normatīvajos paredzētajā kārtībā atzīstams par atmestu 

nolietotu transportlīdzekli. 

17. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz 

neuzmanības ir izdarījusi darbības, par kuru šajos Noteikumos ir paredzēta 

administratīvā atbildība, vai persona, kura ar nodomu vai neuzmanības nav veikusi tai 

uzliktos pienākumus. 

18. Noteikumu pārkāpums – par Noteikumu pārkāpumu atzīstama prettiesiska, 

vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura 

apdraud sabiedrisko kārtību vai sanitāro tīrību novadā un par kuru Noteikumos 

paredzēta administratīvā atbildība. 

19. Pagalms – ēku, būvju vai stādījumu ierobežots laukums, ieskaitot žogu. 
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20. Peldvieta – ar informatīvām zīmēm, pārģērbšanās kabīnēm, bojām u.c. aprīkota 
publiskās ūdenstilpnes un tās krasta daļa, kas ir īpaši paredzēta un tiek izmantota atpūtai 

un peldēšanai. 

21. Pirotehnisks izstrādājums - izstrādājums, kas satur degošu vai eksplozīvu 

maisījumu un ir paredzēts dūmu, skaņas un/vai gaismas efekta radīšanai, signalizēšanai 

vai svētku uguņošanai. 

22. Pludmale - jūras krasta sauszemes daļa starp ūdens līmeni un vietu, kur sākas 

dabiskā sauszemes veģetācija. 

23. Publiska (sabiedriska) vieta – jebkura Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā esoša publiski pieejama 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. 

24. Publisks pasākums – normatīvajos aktos noteiktā kārtībā fiziskās vai juridiskās 

personas, plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta 

vai atpūtas pasākums publiskā vietā Ventspils novada administratīvajā teritorijā 

neatkarīgi no īpašuma piederības, kura rīkošanai nepieciešama noteiktā kārtībā izsniegta 

pašvaldības atļauja, izņemot, ja pasākumu rīko valsts un pašvaldības iestāde vai  tas 

notiek telpās, sporta bāzēs, vai gadījumos, kad notiek sapulce, gājiens vai pikets, bēru 

ceremonija vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrētu reliģisko organizāciju 

rīkots pasākums. 

25. Sabiedriska iestāde – speciāli izveidota, sabiedrībai brīvi pieejama slēgta vai 

atklāta tipa vieta vai ēka, tajā skaitā valsts vai pašvaldības organizācija. 

26. Sabiedriskā transporta pieturvieta – vieta uz ceļiem un laukumiem, kas 

paredzēta sabiedriskā transporta pasažieru iekāpšanai, izkāpšanai vai šī transporta 

gaidīšanai un kas aprīkota ar attiecīgu ceļa zīmi. 

27. Tabakas izstrādājumi – izstrādājumi, kuri pilnīgi vai daļēji pagatavoti no 

ģenētiski modificētas vai nemodificētas tabakas (piemēram, cigaretes, cigarellas, cigāri, 

pīpju un cita smēķējamā tabaka, šņaucamā, košļājamā, zelējamā un velmējamā tabaka) 

un kuri paredzēti smēķēšanai, šņaukšanai, košļāšanai vai zelēšanai. 

28. Tara – iesaiņojums vai trauks. 

29. Trokšņošana – personai ar savu balsi vai citu rīcību radīt troksni, kā arī pieļaut 

troksni, ko rada valdījumā esošs skaņas avots neatkarīgi no tā atrašanās vietas 

(piemēram, skaļa klaigāšana un dziedāšana, mūzikas instrumentu spēlēšana, svilpšana, 

audioierakstu atskaņošana un skaņu pastiprinošas aparatūras lietošana, būvdarbu 

veikšana, transporta līdzekļa ilgstoša vai skaņu radošu tehnisku ierīču darbināšana 

u.tml.).   

30. Zaļā zona – apstādījumu teritorijas, meži, liegumi un īpaši aizsargājamās dabas 

teritorijas. 
 

 

III. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu 

 

31. Par sabiedriskā miera traucēšanu:  

 31.1. Par trokšņošanu vai jebkāda cita veida rīcību, ja tā traucē iedzīvotāju mieru, 

iestāžu, organizāciju vai uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) normālu darbību, bet kas nav 

saistīta ar ceļu satiksmes kustību, publiskiem pasākumiem, kuru rīkošanai pašvaldība ir 

izsniegusi atļauju, un izņemot gadījumus, kad skaņas avots ir pastāvīgs un tā radītais 

troksni pārsniedz normatīvajos aktos noteiktos akustiskā trokšņa pieļaujamos 
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normatīvus vai vides trokšņa robežlielumu, par ko vainīgā persona saucama pie 

atbildības likumā paredzētajā kārtībā,-  

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām no 15 (piecpadsmit) 

līdz 70 (septiņdesmit) euro, bet juridiskajām personām – no 70 (septiņdesmit) līdz 140 

(simts četrdesmit) euro. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; ar grozījumiem,   

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

31.2. Par trokšņošanu vai jebkāda cita veida rīcību dzīvojamās mājās, dzīvokļos vai 

namu koplietošanas telpās, uz ielām un citās publiskās vietās, kas traucē iedzīvotāju 

naktsmieru laikā no plkst.23:00 līdz plkst.07:00, izņemot publiskus pasākumus, kuri 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saskaņoti ar pašvaldību,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām no 15 (piecpadsmit) 

līdz 70 (septiņdesmit) euro, bet juridiskajām personām – no 70 (septiņdesmit) līdz 140 

(simts četrdesmit) euro. 

           (ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

31.3. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

31.4. Par tādām pašām Noteikumu 31.1. un 31.2.punktos paredzētajām darbībām, ja tās 

izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,- 

 uzliek naudas sodu – personām no 35 (trīsdesmit pieciem) līdz 140 (simt četrdesmit) 

euro, bet juridiskajām personām – no 210 (divsimt desmit) līdz 430 (četrsimt trīsdesmit) 

euro. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

32. Par pārkāpumiem, kas apdraud sabiedrisko drošību un kārtību: 

32.1. Par koplietošanas telpu, zaļās zonas, ielu un citu publisku vietu piegružošanu ar 

sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem 

u.tml.), kā arī spļaušanu pa dzīvokļu logiem un lodžijām, uz ielas, ēku koplietošanas 

telpās un citās sabiedriskās vietās,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) euro. 

            (ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

32.2. Par valsts un pašvaldības sabiedriskā inventāra (informatīvo zīmju, atkritumu 

konteineru, tualešu kabīņu u.c.), saimniecisko celtņu vai sabiedrisko iestāžu, 

apstādījumu, pieminekļu vai piemiņas plākšņu, bērnu rotaļlaukumu vai citu būvju un 

sabiedrisko labiekārtojuma objektu vai to elementu bojāšanu, t.sk. ar dažādiem 

smērējumiem, uzrakstiem un zīmējumiem, iznīcināšanu vai patvaļīgu pārvietošanu, kā 

arī uzrakstu, izkārtņu un reklāmas, ēku numuru un ielu nosaukuma plāksnīšu bojāšanu 

vai patvaļīgu noņemšanu,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 140 (simts 

četrdesmit) euro, bet juridiskajām personām – līdz 280 (divsimt astoņdesmit) euro. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

32.3. Par tādām pašām Noteikumu 32.2.punktos paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas 

atkārtoti gada laikā pēc adminstratīvā soda uzlikšanas,- 

uzliek naudas sodu – fiziskajām personām no 70 (septiņdesmit) līdz 350 (trīssimt 

piecdesmit) euro, bet juridiskajām personām – no 350 (trīssimt piecdesmit) līdz 700 

(septiņsimt) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
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32.4. Par uzmākšanos ar ubagošanu, zīlēšanu un buršanu,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 (trīsdesmit) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
32.5. Par mitināšanos (gulēšanu, nakšņošanu u.tml.) publiskās vietās, būvobjektos vai 

koplietošanas telpās,-   

izsaka izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 (divdesmit) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
32.6. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

32.7. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

32.8. Izslēgts 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.44) 

32.9. Par mājdzīvnieku ganīšanu zaļā zonā vai citās tam neparedzētās vietās,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 (četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

32.10. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

32.11.Izslēgts. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

32.12. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

32.13.Par ilgstošu (ilgāk par 7 diennaktīm) lielgabarīta objektu (piemēram, malkas, 

būvmateriālu u.c. kravu, mehānismu, cisternu, piekabju u.tml.) novietošanu un turēšanu 

publiskās vietās, vai kā rezultātā tiek traucēta teritorijas uzkopšana, ēku remonts 

u.tml.darbu veikšana, vai tas rada draudus personu dzīvībai, veselībai vai īpašumam,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) 

euro, bet juridiskajām personām – līdz 140 (simt četrdesmit) euro. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

33. Par alkoholisko dzērienu lietošanas aizliegumiem publiskās vietās: 

33.1. Par atrašanos ar atvērtu vai vaļēju alus ar absolūtā spirta daudzumu virs 0,5 

tilpumprocentiem, vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu jebkādā vaļējā tarā 

sabiedriskajā transportā, koplietošanas telpās vai publiskās vietās, izņemot vietas, kur 

alkoholisko dzērienu lietošanu atļāvusi pašvaldība,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 (četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
33.2. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

33.3. Par tādām pašām Noteikumu 33.1.punktā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas 

atkārtoti gada laikā pēc adminstratīvā soda uzlikšanas,- 

uzliek naudas sodu no 40 (četrdesmit) līdz 70 (septiņdesmit) euro.  
 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
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34. Par nepilngadīgām personām noteikto ierobežojumu pārkāpšanu: 

34.1. Par nepilngadīgas personas, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, atrašanos 

mācību laikā bez izglītības iestādes administrācijas rakstveida atļaujas vai nakts laikā 

interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās tamlīdzīgās vietās, kur par 

maksu sniedz interneta vai datorspēļu pakalpojumus,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 (četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
34.2. Par nepilngadīgas personas, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, atrašanos 

sabiedriskā vietā, publiskā pasākumā vai izklaides vietā bez vecāku, aizbildņa, 

audžuģimenes vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas uzraudzības nakts laikā,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 (četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
34.3. Par tabakas izstrādājumu šņaukšanu, košļāšanu vai zelēšanu, ko izdarījušas 

nepilngadīgas personas, kā arī par tabakas izstrādājumu atrašanos pie nepilngadīgām 

personām (apģērba kabatās, somā u.tml.),- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 (četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
34.4. Par tādām pašām Noteikumu 34.1., 34.2., 34.3.punktos paredzētajām darbībām, ja 

tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc adminstratīvā soda uzlikšanas,- 

uzliek  naudas sodu no 40 (četrdesmit) līdz 70 (septiņdesmit) euro.   
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
34.5. Par nepilngadīgu personu ielaišanu viņiem neparedzētos publiskos pasākumos vai 

izklaides vietās, azartspēļu zālēs, kā arī nakts laikā 16 gadu vecumu nesasniegušas 

nepilngadīgas personas interneta zālēs, datorsalonos, interneta kafejnīcās un citās 

tamlīdzīgās vietās, kur par maksu sniedz interneta vai datorspēļu pakalpojumus, 

pasākuma organizatoram, izklaides vietas vai azartspēļu zāles īpašniekam vai 

komersanta pilnvarotai atbildīgai personai,-  

uzliek naudas sodu no 30 (trīsdesmit) līdz 280 (divsimt astoņdesmit) euro.  
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
34.6. Par tādām pašām Noteikumu 34.5.punktā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,- 

uzliek naudas sodu no 280 (divsimt astoņdesmit) līdz 700 (septiņsimts) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
34.7. Par nepilngadīgo personu rotaļāšanos uz ielas braucamās daļas, būvlaukumos vai 

būvobjektos,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) euro.  
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
  

35. Par peldvietu izmantošanas un vides aizsardzības noteikumu 

pārkāpumiem: 

35.1. Par peldēšanos vietās, kur tas ir aizliegts,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 (trīsdesmit) euro.  
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
35.2. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

35.3. Izslēgts 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.44) 

35.4. Par jebkādu augu vākšanu, zaru laušanu u.c. veida veģetācijas un zemsedzes 

bojāšanu, kā arī stāvkrasta bojāšanu krasta kāpu aizsargjoslā,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 (simt četrdesmit) euro. 
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(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
35.5. Par patvaļīgu telšu celšanu un ugunskuru kurināšanu zaļajā zonā, peldvietā, 

pludmalē vai citās publiskās vietās, izņemot tam speciāli paredzētajās vietās,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 15 (piecpadsmit) līdz 70 (septiņdesmit) 

euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
35.6. Par koku sulu tecināšanu, koku bojāšanu, tajā skaitā piestiprinot uzrakstus vai 

vadus, veļas mazgāšanu ūdenstilpnēs un žāvēšanu koku zaros zaļajā zonā, apstādījumos 

un publiskās vietās,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 (septiņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
 

36. Par  transportlīdzekļu lietošanas, tehniskās apkopes un turēšanas 

ierobežojumu pārkāpumiem: 

36.1. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

36.2. Par mehānisko transportlīdzekļu (tai skaitā mopēdu) tehnisko apkopi (eļļas vai 

citu dzinēja šķidrumu maiņa, motora mazgāšana u.tml.), remontu vai mazgāšanu 

pludmalē, pie ūdenstilpnēm, zaļā zonā vai publiskās vietās ārpus speciāli šim nolūkam 

paredzētām vietām,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 (simt četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem,  kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35)  
36.3. Par tādām pašām darbībām, kas noteiktas Noteikumu 36.2.punktā, ja tās rezultātā 

īpašumam nodarīts kaitējums apkārtējai videi, vai tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc 

administratīvā soda uzlikšanas,- 

uzliek naudas sodu no 70 (septiņdesmit) līdz 210 (divsimt desmit) euro.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
36.4. Izslēgts.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

36.5. Par transportlīdzekļa novietošanu un turēšanu publiskā vietā, ja LR Ministru 

kabineta noteiktajā kārtībā tas atzīts par atmestu nolietotu transportlīdzekli, un nav 

pārkāpti ceļu satiksmes noteikumos paredzētie transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumi,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) 

euro, bet juridiskajām personām – līdz 140 (simt četrdesmit) euro. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; ar grozījumiem, 

kas izdarīti ar 28.07.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.44; ar grozījumiem,  kas izdarīti 

ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

36.6. Par tādām pašām Noteikumu 36.5.punktā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,- 

uzliek naudas sodu – fiziskajām personām no 70 (septiņdesmit) euro līdz 140 (simt 

četrdesmit) euro, bet juridiskajām personām – no 140 (simt četrdesmit) līdz 280 

(divsimt astoņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; (ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
36.7. Izslēgts.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 
36.8. Izslēgts.  
 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 
36.9. Izslēgts. 
 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 
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36.10. Par patvaļīgu jebkāda veida mehānisko transportlīdzekļu novietošanu ārpus ceļa 

robežām zaļā zonā vai pie publiskām ūdenstilpnēm (upes, ezeri) tuvāk par 10m, izņemot 

speciāli ierīkotas piebrauktuves un stāvvietas, kā arī uz ledus ūdenstilpnēs,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 (trīsdesmit) euro.  
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; (ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
36.11. Izslēgts. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

36.12. Par tādām pašām Noteikumu 36.10.punktā paredzētajām darbībām, ja tās 

izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas,- 

uzliek naudas sodu no 30 (trīsdesmit) līdz 70 (septiņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43; (ar grozījumiem,  

kas izdarīti ar 31.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

 

37. Par noteikto nodevu, atļauju un tirdzniecības kārtības neievērošanu: 

37.1. Izslēgts. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 
37.2. Izslēgts. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

 37.3. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.44) 

37.4. Izslēgts. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

 

38. Par namīpašumu un teritorijas apsaimniekošanas noteikumu neievērošanu:  

38.1. Par savlaicīgu zemesgabalu un namīpašumu, citu apsaimniekojamo teritoriju un 

būvju neuzturēšanu kārtībā, labiekārtošanas nenodrošināšanu un sanitārās tīrības 

neievērošanu (tai skaitā pagalmu, grāvju, caurteku un iebrauktuvju nekopšanu, 

apkārtnes kopskatu bojājoša ēkas fasāžu, logu, durvju, lodžiju, izkārtņu, žogu, vārtu 

netīrību, bojāta krāsojuma vai apmetuma, celtnes vai tās daļas elementu, kas rada vai 

var radīt draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, neremontēšana), kā arī namīpašumiem 

piegulošās teritorijas nekopšanu (atkritumu, lapu, zaru, nevākšanu un netīrīšanu, 

apaudzēšanu ar kokiem vai augiem, kas traucē ielu pārredzamību, apdraudot satiksmes 

drošību un traucējot gājēju pārvietošanos, zāles nepļaušanu, sniega nenovākšanu u.tml.) 

namīpašniekam,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) 

euro, bet juridiskām personām – līdz 140 (simt četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

38.2. Par savlaicīgu ēku un būvju jumtu, dzegu, balkonu, lodžiju, notekreņu, 

notekcauruļu neattīrīšanu no gružiem, sniega, lāstekām un ledus vietās, kur tas var 

apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību vai transportlīdzekļus u.c. īpašumu, vai atbilstoši 

nenorobežojot šo darbu veikšanas vietas nolūkā nepieļaut personu un viņu mantas 

apdraudējumu, namīpašniekam,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) 

euro, bet juridiskajām personām – līdz 140 (simt četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

38.3. Par tādām pašām Noteikumu 38.1. un 38.2.punktos paredzētajām darbībām, ja tās 

izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,- 

uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 140 (simt četrdesmit) euro, bet 

juridiskajām personām –  līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 
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38.4. Par savākta sniega, ledus novietošanu uz ielas vai ceļa braucamās daļas, kur tas 

traucē gājēju pārvietošanos un transporta satiksmi, kā arī apstādījumos, citām personām 

piederošajās vai apsaimniekojamās teritorijās, vai citās tam neparedzētās vietās,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 (septiņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

38.5. Par mākslīgā mēslojuma, ķimikāliju, izdedžu u.c. smilšu aizstājēju lietošanu 

sniega vai ledus notīrīšanai no ielām un ietvēm, vai par ledus kapāšanu uz ietvēm un 

ielām pielietojot asus vai cita veida neatbilstošus priekšmetus, kas bojā ietves segumu,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 (septiņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

38.6. Par tādām pašām Noteikumu 38.4. un 38.5.punktos paredzētajām darbībām, ja tās 

izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,- 

uzliek naudas sodu līdz 140 (simt četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

38.7. Izslēgts. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 
38.8. Par namīpašumu, kas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku ir neapdzīvoti vai kuros 

nenotiek saimnieciska darbība, nenoslēgšanu (ieejas, pagrabu durvis un logus), lai 

novērstu nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos, kā arī to teritorijas 

neiežogošanu vai nenorobežošanu citā veidā, ja tajās var rasties veselībai un dzīvībai 

bīstamas situācijas, namīpašniekiem,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) 

euro, bet juridiskajām personām –  līdz 280 (divsimt astoņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

38.9. Par patvarīgu sastatņu, nožogojumu, būvmateriālu, būvgružu un būvierīču 

novietošanu un uzstādīšanu zaļā zonā, uz ielām, ietvēm un citās publiskās vietās,- 

uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 70 (septiņdesmit) euro, bet juridiskajām 

personām –  no 140 (simt četrdesmit) līdz 280 (divi simti astoņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

38.10. Par tādām pašām Noteikumu 38.8. un 38.9.punktos paredzētajām darbībām, ja 

tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,- 

uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 210 (divsimt desmit) euro, bet 

juridiskajām personām – no 280 (divsimt astoņdesmit) līdz 700 (septiņsimt)  euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

 

39. Par pārkāpumiem koplietošanas telpās un daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājās: 

39.1. Par koplietošanas telpu nolaidīgu ekspluatāciju, tīšu bojāšanu, nesaudzīgu 

attieksmi pret sanitārtehniskām un citām iekārtām, izraisot to bojāšanos, kā arī to 

izmantošanu tām neparedzētiem mērķiem,-  

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 (septiņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

39.2. Par malkas, taras, būvmateriālu, mājsaimniecības vai citu priekšmetu glabāšanu 

pie daudzdzīvokļu mājām, koplietošanas telpās, pagalmos u.c. publiskās vietās ārpus 

dzīvokļa īpašniekam piederošā vai īrniekam lietošanā nodotā malkas šķūņa vai pagraba, 

vai citas īpaši šim mērķim noteiktas vietas, kā arī dzīvojamo telpu, malkas šķūņa un 

pagraba izmantošanu tam neparedzētiem mērķiem,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40 (četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

39.3. Par ugunsnedrošu un sprādzienbīstamu priekšmetu vai vielu glabāšanu 

koplietošanas vai dzīvojamās telpās (tai skaitā uz balkoniem, lodžijām, pagrabos, 

malkas šķūņos u.tml.),- 
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izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 140 (simt 

četrdesmit) euro, bet juridiskajām personām – līdz 280 (divsimt astoņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

39.4. Par antisanitāru apstākļu radīšanu koplietošanas telpās,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 (trīsdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

39.5. Par veļas žāvēšanu namu pagalmos tam neparedzētās vietās, balkonu un lodžiju 

atklātajā daļā vai saimniecībā nolietoto mantu, mēbeļu un sadzīves priekšmetu 

novietošanu, kā arī ēdiena gatavošanu uz atklātas uguns balkonos un lodžijās,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 30 (trīsdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

39.6. Par koplietošanas telpu pastāvīgu piegružošanu un ilgstošu neuzkopšanu remonta 

laikā ar celtniecības un remontdarbu būvgružiem un citām mantām,- 

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 (septiņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

 

40. Par Ventspils novada simbolikas izmantošanas kārtības pārkāpumiem: 

40.1. Izslēgts. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.07.2011. Saistošajiem noteikumiem Nr.44) 

40.2. Izslēgts. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

40.3. Par klajas necieņas izrādīšanu pret Ventspils novada simboliku,-  

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 70 (septiņdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

40.4. Par tādām pašām Noteikumu 40.3.punktā paredzētām darbībām, ja tās izdarītas 

atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,- 

uzliek naudas sodu no 70 (septiņdesmit) euro līdz 140 (simt četrdesmit) euro. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

 

IV. Noteikumu ievērošanas kontrole, administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā 

soda piemērošanas un izpildes kārtība 

 

41. Noteikumu ievērošanu kontrolēt, sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu 

vai piemērot administratīvo sodu par Noteikumu prasību pārkāpšanu un nodrošināt 

pārējo lietvedības uzdevumu adminstratīvo pārkāpumu lietās izpildi ir tiesīgi: 

41.1. Ventspils novada domes deputāti;  

41.2. Ventspils novada domes izpilddirektors;  

41.3. Ventspils novada domes Administratīvā komisija; 

41.4. Ventspils novada pagasta/pilsētas pārvalžu vadītāji un viņu pienākumu izpildītāji; 

41.5. Ventspils novada izglītības iestāžu direktori un viņu vietnieki; 

41.6. Ventspils novada Būvvalde; 

41.7. Ventspils novada pašvaldības policijas amatpersonas; 

41.8. Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību un iestāžu amatpersonas vai 

darbinieki atbilstoši savai kompetencei, kuras īpaši pilnvarotas ar attiecīgu Ventspils 

novada domes lēmumu; 

41.9. Valsts policijas u.c. institūciju amatpersonas LR normatīvajos aktos noteikto 

pilnvaru ietvaros un kārtībā. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.11.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr.43) 
42. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, izņemot 

gadījumus, kad administratīvais sods tiek piemērots pārkāpuma izdarīšanas vietā, 

izskata un lēmumus tajās pieņem Ventspils novada pašvaldības Administratīvā 

komisija. 
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43. Administratīvā pārkāpuma lietas par Noteikumu pārkāpumiem, izņemot 

gadījumus, kad administratīvais sods tiek piemērots pārkāpuma izdarīšanas vietā, 

izskata un lēmumus tajās pieņem Ventspils novada pašvaldības Administratīvā 

komisija. 

44. Noteikumu pārkāpuma izdarīšanas vietā bez administratīvā pārkāpuma 

protokola sastādīšanas (izsniedzot Noteikumu pārkāpējam LR normatīvajos aktos 

noteikta parauga naudas soda kvīti) Noteikumu 41.1.-41.9.punktos norādītās 

amatpersonas/darbinieki ir tiesīgi uzlikt Noteikumu pārkāpējam naudas sodu no 2 līdz 

30 euro un to iekasēt, ja Noteikumu pārkāpējs to neapstrīd, vai piemērot adminstratīvo 

sodu, noformējot brīdinājumu. Gadījumā, ja Noteikumu pārkāpējs apstrīd viņam uzlikto 

naudas sodu par Noteikumu pārkāpšanu vai ir citi apstākļi, kas traucē uzlikt sodu 

pārkāpuma izdarīšanas vietā, tad attiecīgā amatpersona sastāda administratīvā 

pārkāpuma protokolu par izdarīto Noteikumu pārkāpumu un nosūta administratīvā 

pārkāpuma lietu Ventspils novada pašvaldības Administratīvai komisijai. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

45. Minimālais naudas sods, ko uzliek par Noteikumu pārkāpumu, ir 2 (divi) euro, 

un maksimālais naudas sods – fiziskajām personām līdz 350 (trīssimt piecdesmit) euro, 

bet juridiskajām personām – līdz 1400 (tūkstoš četrsimt) euro. 

 (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

46. Brīdinājumu kā administratīvā soda līdzekli nepiemēro gadījumos, ja 

Noteikumu pārkāpējs atkārtoti gada laikā jau ir saukts pie administratīvās atbildības par 

to pašu vai līdzīgu Noteikumu pārkāpumu. 

47. Noteikumos noteikta administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo Noteikumu 

pārkāpēju no tā pienākumu izpildīšanas, par kura nepildīšanu uzlikts administratīvais 

sods, kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīta mantiska zaudējuma atlīdzības Latvijas 

Administratīvā pārkāpuma kodeksa 39., 320., 321.pantos paredzētajā kārtībā. 

48. Lēmuma par Noteikumu pārkāpēja saukšanu pie administratīvās atbildības un 

brīdinājuma vai naudas soda uzlikšanu izpilde veicama Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksā paredzētajā kārtībā. 

48.
1
 Noteikumu pārkāpējam uzliktā naudas soda maksājumam, kura samaksa izdarīta 

skaidrā naudā un Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgās apgrozības 

periodā veikts latos, piemēro Eiropas Savienības Padomes noteikto maiņas kursu no 

latiem uz euro un ievēro Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta otrā daļā noteikto 

naudas summas noapaļošanas principu. 

(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 31.10.2013.Saistošajiem noteikumiem Nr.35) 

49. Nepilngadīgai personai vecumā no 14 līdz 18 gadiem, kura izdarījusi Noteikumu 

pārkāpumu un kurai uzlikts naudas sods, ja viņai nav patstāvīgas izpeļņas, naudas sodu 

piedzen no vecākiem vai personām, kas viņus aizstāj. 

50. Gadījumā, ja Noteikumu pārkāpuma izdarīšanas brīdī nepilngadīgā persona nav 

sasniegusi 14 gadu vecumu, par izdarīto Noteikumu pārkāpumu pie paredzētās 

administratīvās atbildības sauc nepilngadīgās personas vecākus vai personas, kuras 

viņus aizstāj. 

51. Noteikumu pārkāpumu izdarījušajai nepilngadīgajai personai vecumā no 11 līdz 

18 gadiem Ventspils novada domes Administratīvā komisija var piemērot audzinoša 

rakstura piespiedu līdzekļus. 

 

V. Iekasētās soda naudas izlietojums 

 

52. Soda nauda par šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu ieskaitāma 

Ventspils novada pašvaldības budžetā un izlietojama likumdošanā noteikto pašvaldības 

funkciju izpildes nodrošināšanai. Naudas soda iekasēšanas izdevumus sedz naudas soda 

maksātājs. 
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53. Noteikumu 44.punktā minētajā kārtībā par pārkāpumiem iekasētā soda nauda ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no administratīvā soda piemērošanas iemaksājama 

Ventspils novada pašvaldības norēķina kontā. 

 

VI. Noslēguma jautājumi 

 

54. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

55. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē: 

55.1. Puzes pagasta padomes 30.11.2006. saistošie noteikumi Nr.9 „Par sabiedrisko 

kārtību Puzes pagastā”; 

55.2. Ances pagasta padomes 21.09.2006. saistošie noteikumi Nr.4 „Par sabiedrisko 

kārtību Ances pagastā”; 

55.3. Vārves pagasta padomes 28.12.2006. saistošie noteikumi Nr.9 „Suņu un kaķu 

turēšanas noteikumi Vārves pagastā”; 

55.4. Vārves pagasta padomes 31.01.2008. saistošie noteikumi Nr.3 „Vārves pagasta 

sabiedriskās kārtības noteikumi”; 

55.5. Jūrkalnes pagasta padomes 28.07.2005. saistošie noteikumi Nr.2 „Par sabiedrisko 

kārtību pagastā”; 

55.6. Jūrkalnes pagasta padomes 30.08.2007. saistošie noteikumi Nr.2 „Par Baltijas 

jūras piekrastes joslas aizsardzību”; 

55.7. Ugāles pagasta padomes 29.08.2007. saistošie noteikumi Nr.16 „Par sabiedrisko 

kārtību Ugāles pagastā”; 

55.8. Ziru pagasta padomes 01.11.2006. saistošie noteikumi Nr.9 „Ziru sabiedriskās 

kārtības noteikumi”; 

55.9. Usmas pagasta padomes 24.04.2008. saistošie noteikumi Nr.5 „Usmas ezera 

apsaimniekošanas noteikumi”; 

55.10. Zlēku pagasta padomes 26.04.2001. saistošie noteikumi Nr.1 „Par sabiedrisko 

kārtību Zlēku pagastā”; 

55.11. Zlēku pagasta padomes 26.04.2001. saistošie noteikumi Nr.8 „Suņu un kaķu 

turēšanas noteikumi”. 

55.12. Užavas pagasta padomes 28.09.2006. saistošie noteikumi Nr.5 „Par sabiedrisko 

kārtību Užavas pagastā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                            A.MUCENIEKS 

 


