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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
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                                                                                                                            35 

Nr.  ___________                        

(protokols Nr.13, 15.§) 

                                                                                                   

„GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 29.JŪLIJA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.21 „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 4.punktu  

 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 

„Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi“ šādus grozījumus: 

1.1. izteikt 31.1.apakšpunkta sankciju šādā redakcijā:  

„izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām no 15 

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

(septiņdesmit) līdz 140 (simt četrdesmit) euro.”; 

1.2. izteikt 31.2.apakšpunkta sankciju šādā redakcijā: 

„izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām no 15 

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

(septiņdesmit) līdz 140 (simt četrdesmit) euro.”; 

1.3. aizstāt 31.4.apakšpunktā skaitli un vārdu „25 (divdesmit pieciem)” ar skaitli un 

vārdiem „35 (trīsdesmit pieciem)”, skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”, skaitli un vārdus „150 (simt piecdesmit)” ar 

skaitli un vārdiem „210 (divsimt desmit)”, skaitli un vārdus „300 (trīssimt) latiem” 

ar skaitli un vārdiem „430 (četrsimt trīsdesmit) euro”; 

1.4. Aizstāt 32.1.apakšpunktā skaitli un vārdus „10 (desmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „15 (piecpadsmit) euro”; 

1.5. aizstāt 32.2.apakšpunktā skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli un vārdiem 

„140 (simt četrdesmit) euro”, skaitli un vārdus „200 (divsimt) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „280 (divsimt astoņdesmit) euro”; 

1.6. izteikt 32.3.apakšpunkta sankciju šādā redakcijā: 

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

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

(septiņsimt) euro.”; 

1.7. aizstāt 32.4.apakšpunktā skaitli un vārdus „20 (divdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „30 (trīsdesmit) euro”; 



1.8. aizstāt 32.5.apakšpunktā skaitli un vārdus „15 (piecpadsmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „20 (divdesmit) euro”; 

1.9. aizstāt 32.9.apakšpunktā skaitli un vārdus „30 (trīsdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „40 (četrdesmit) euro”; 

1.10. aizstāt 32.13.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”, skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli 

un vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”; 

1.11. aizstāt 33.1.apakšpunktā skaitli un vārdus „30 (trīsdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „40 (četrdesmit) euro”; 

1.12. aizstāt 33.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „30 (trīsdesmit)” ar skaitli un vārdu „40 

(četrdesmit)”, skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un vārdiem „70 

(septiņdesmit) euro”; 

1.13. aizstāt 34.1.apakšpunktā skaitli un vārdus „30 (trīsdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „40 (četrdesmit) euro”; 

1.14. aizstāt 34.2.apakšpunktā skaitli un vārdus „30 (trīsdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „40 (četrdesmit) euro”; 

1.15. aizstāt 34.3.apakšpunktā skaitli un vārdus „30 (trīsdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „40 (četrdesmit) euro”; 

1.16. aizstāt 34.4.apakšpunktā skaitli un vārdu „30 (trīsdesmit)” ar skaitli un vārdu „40 

(četrdesmit)”, skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un vārdiem „70 

(septiņdesmit) euro”; 

1.17. aizstāt 34.5.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 (divdesmit)” ar skaitli un vārdu „30 

(trīsdesmit)”, skaitli un vārdus „200 (divsimt) latiem” ar skaitli un vārdiem „280 

(divsimt astoņdesmit) euro”; 

1.18. aizstāt 34.6.apakšpunktā skaitli un vārdu „200 (divsimt)” ar skaitli un vārdiem 

„280 (divsimt astoņdesmit)”, skaitli un vārdus „500 (piecsimt) latiem” ar skaitli 

un vārdiem „700 (septiņsimt) euro”; 

1.19. aizstāt 34.7.apakšpunktā skaitli un vārdus „10 (desmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „15 (piecpadsmit) euro”; 

1.20. aizstāt 35.1.apakšpunktā skaitli un vārdus „20 (divdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „30 (trīsdesmit) euro”; 

1.21. aizstāt 35.4.apakšpunktā skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”; 

1.22. aizstāt 35.5.apakšpunktā skaitli un vārdu „10 (desmit)” ar skaitli un vārdu „15 

(piecpadsmit)”, skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un vārdiem 

„70 (septiņdesmit) euro”; 

1.23. aizstāt 35.6.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”; 

1.24. aizstāt 36.2.apakšpunktā skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”; 

1.25. aizstāt 36.3.apakšpunktā skaitli un vārdu „50 (piecdesmit)” ar skaitli un vārdu „70 

(septiņdesmit)”, skaitli un vārdus „150 (simtpiecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „210 (divsimt desmit) euro”; 

1.26. aizstāt 36.5.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”, skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli 

un vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”; 

1.27. izteikt 36.6.apakšpunkta sankciju šādā redakcijā: 

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

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

(divsimt astoņdesmit) euro.”; 

1.28. aizstāt 36.10.apakšpunktā skaitli un vārdus „20 (divdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „30 (trīsdesmit) euro”; 



1.29. aizstāt 36.12.apakšpunktā skaitli un vārdu „20 (divdesmit)” ar skaitli un vārdu „30 

(trīsdesmit)”, skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un vārdiem „70 

(septiņdesmit) euro”; 

1.30. svītrot 37.4.apakšpunktu; 

1.31. aizstāt 38.1.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”, skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli 

un vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”; 

1.32. aizstāt 38.2.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”, skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli 

un vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”; 

1.33. aizstāt 38.3.apakšpunktā skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”, skaitli un vārdus „250 (divsimt piecdesmit) 

latiem” ar skaitli un vārdiem „350 (trīssimt piecdesmit) euro”; 

1.34. aizstāt 38.4.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”; 

1.35. aizstāt 38.5.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”; 

1.36. aizstāt 38.6.apakšpunktā „100 (simt) latiem” ar skaitli un vārdiem „140 (simt 

četrdesmit) euro”; 

1.37. aizstāt 38.8.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”, skaitli un vārdus „200 (divsimt) latiem” ar 

skaitli un vārdiem „280 (divsimt astoņdesmit) euro”; 

1.38. aizstāt 38.9.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”, skaitli un vārdu „100 (simt)” ar skaitli un 

vārdiem „140 (simt četrdesmit)”, skaitli un vārdus „200 (divsimt) latiem” ar 

skaitli un vārdiem „280 (divsimt astoņdesmit) euro”; 

1.39. aizstāt 38.10.apakšpunktā skaitli un vārdus „150 (simtpiecdesmit) latiem”  ar 

skaitli un vārdiem „210 (divsimt desmit) euro”, skaitli un vārdu „200 (divsimt)” ar 

skaitli un vārdiem „280 (divsimt astoņdesmit)”, skaitli un vārdus „500 (piecsimt) 

latiem” ar skaitli un vārdiem „700 (septiņsimt) euro”; 

1.40. aizstāt 39.1.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”; 

1.41. aizstāt 39.2.apakšpunktā skaitli un vārdus „30 (trīsdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „40 (četrdesmit) euro”; 

1.42. aizstāt 39.3.apakšpunktā skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”, skaitli un vārdus „200 (divsimt) latiem” ar 

skaitli un vārdiem „280 (divsimt astoņdesmit) euro”; 

1.43. aizstāt 39.4.apakšpunktā skaitli un vārdus „20 (divdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „30 (trīsdesmit) euro”; 

1.44. aizstāt 39.5.apakšpunktā skaitli un vārdus „20 (divdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „30 (trīsdesmit) euro”; 

1.45. aizstāt 39.6.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”; 

1.46. svītrot 40.2.apakšpunktu; 

1.47. aizstāt 40.3.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „70 (septiņdesmit) euro”; 

1.48. aizstāt 40.4.apakšpunktā skaitli un vārdus „50 (piecdesmit) latiem” ar skaitli un 

vārdu „70 (septiņdesmit)”, skaitli un vārdus „100 (simt) latiem” ar skaitli un 

vārdiem „140 (simt četrdesmit) euro”; 

1.49. aizstāt 44.punktā skaitli „1” ar skaitli „2”, skaitli un vārdu „20 latiem” ar skaitli un 

vārdu „30 euro”; 



1.50. aizstāt 45.punktā skaitli un vārdus „1 (viens) lats” ar skaitli un vārdiem „2 (divi) 

euro”, skaitli un vārdus „250 (divsimt piecdesmit) latiem” ar skaitli un vārdiem 

„350 (trīssimt piecdesmit) euro”, skaitli un vārdus „1000 (tūkstoš) latiem” ar 

skaitli un vārdiem „1400 (tūkstoš četrsimt) euro”; 

1.51. papildināt ar 48.
1
 punktu šādā redakcijā: 

„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.” 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                         A. MUCENIEKS 
 

 
 

 

 


