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„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 daļu, 45.panta ceturto daļu,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

Izdarīt Ventspils novada pašvaldības 2010.gada 29.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21
„Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi“ šādus grozījumus:
1. Izteikt 31.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „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 normatīvus vai vides trokšņa robežlielumu, par ko vainīgā persona saucama
pie atbildības likumā paredzētajā kārtībā,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām no 10 (desmit) līdz 50
(piecdesmit) latiem, bet juridiskajām personām – no 50 (piecdesmit) līdz 100 (simt)
latiem.”.
2. Izslēgt 31.3.apakšpunktu.
3. Izteikt 31.4.apakšpunktu šādā redakcijā: „Par tādām pašām Noteikumu 31.1. un
31.2.punktos paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc
adminstratīvā soda uzlikšanas,uzliek naudas sodu – personām no 25 (divdesmit pieciem) līdz 100 (simt) latiem, bet
juridiskajām personām – no 150 (simtpiecdesmit) līdz 300 (trīsimt) latiem.”.
4. Aizstāt 32.2.apakšpunktā vārdus „ceļa zīmes, atkritumu konteineri, tualešu kabīnes” ar
vārdiem „informatīvo zīmju, atkritumu konteineru, tualešu kabīņu”, un izslēgt vārdus
„sabiedriskā transporta pieturvietu”.
5. Izslēgt 32.6.apakšpunktu.
6. Izslēgt 32.7.apakšpunktu.

7. Izteikt 32.8.apakšpunktu šādā redakcijā: „Par suņa vešanu pastaigā publiskās vietās
ciema teritorijas robežās apstādījumos, sporta vai bērniem paredzētos rotaļu laukumos, kā
arī ievešanu izklaides vietās vai publisku pasākumu norises vietās, izņemot dzīvnieku
demonstrēšanai publiskās izstādēs, tā īpašniekam vai personai, kurai ir tā valdījuma
tiesības,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 15 (piecpadsmit) latiem.”.
8. Izslēgt 32.10.apakšpunktu.
9. Izslēgt 32.11.apakšpunktu.
10. Izslēgt 32.12.apakšpunktu.
11. Papildināt ar 32.13.punktu šādā redakcijā: „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 50 (piecdesmit)
latiem, bet juridiskajām personām – līdz 100 (simt) latiem.”.
12. Izslēgt 33.2.apakšpunktu.
13. Aizstāt 33.3.apakšpunktā vārdus un skaitli „un 33.2.punktos” ar vārdu „punktā”.
14. Izslēgt 34.3.apakšpunktā vārdu „smēķēšanu”.
15. Izslēgt 35.2.apakšpunktu.
16. Izteikt 35.3.apakšpunktu šādā redakcijā: „Par mājdzīvnieku, lauksaimniecības (suņu,
zirgu u.tml.) vai citu dzīvnieku peldināšanu vai uzturēšanās pieļaušanu peldvietās to
īpašniekiem vai personām, kurām ir to valdījuma tiesības,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 20 (divdesmit) latiem.”.
17. Izslēgt 36.1.apakšpunktu.
18. Aizstāt 36.3.apakšpunktā skaitli „36.1.” ar skaitli „36.2.”.
19. Izslēgt 36.4.apakšpunktu.
20. Izteikt 36.5.apakšpunktu šādā redakcijā: „Par transportlīdzekļa novietošanu un turēšanu
publiskā vietā, ja LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā tas atzīts par ilgstoši atstātu uz
ceļa vai atmestu nolietotu transportlīdzekli, un nav pārkāpti ceļu satiksmes noteikumos
paredzētie transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumi,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 50 (piecdesmit)
latiem, bet juridiskajām personām – līdz 100 (simt) latiem.”.
21. Aizstāt 36.6.apakšpunktā skaitļus un vārdus „36.4. un 36.5.punktos” ar skaitli un vārdu
„36.5.punktā”.
22. Izslēgt 36.7.apakšpunktu.
23. Izslēgt 36.8.apakšpunktu.
24. Izslēgt 36.9.apakšpunktu.
25. Izteikt 36.10.apakšpunktu šādā redakcijā: „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 20 (divdesmit) latiem. ”.
26. Izslēgt 36.11.apakšpunktu.
27. Izteikt 36.12.apakšpunktu šādā redakcijā: „Par tādām pašām Noteikumu 36.10.punktā
paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas,uzliek naudas sodu no 20 (divdesmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem. ”.

28. Izslēgt 37.1.apakšpunktu.
29. Izslēgt 37.2.apakšpunktu.
30. Izteikt 37.3.apakšpunktu šādā redakcijā: „Par Ventspils novada domes noteiktās kārtības
pārkāpšanu un patvaļīgu reklāmas, afišu, izkārtņu, sludinājumu un citu informācijas
materiālu izvietošanu publiskās vietās,izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 100 (simt) latiem,
bet juridiskajām personām – no 50 (piecdesmit) līdz 200 (divsimt) latiem.”.
31. Izteikt 37.4.apakšpunktu šādā redakcijā: „uzliek naudas sodu – fiziskajām personām 50
(piecdesmit) līdz 150 (simtpiecdesmit) latiem, bet juridiskajām personām – no 100 (simt)
līdz 300 (trīsimt) latiem. ”.
32. Izslēgt 38.7.apakšpunktu.
33. Izteikt 40.1.apakšpunktu šādā redakcijā: „Par izvairīšanos no Ventspils novada domes
2010.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības
nodevām” paredzēto nodevu nomaksas par Ventspils novada simbolikas izmantošanu,uzliek naudas sodu – fiziskajām personām līdz 200 (divsimt) latiem, bet juridiskajām
personām – līdz 500 (piecsimt) latiem.”.
34. Papildināt 41.4.apakšpunktu pēc vārdiem „pārvalžu vadītāji” ar vārdiem „un viņu
pienākumu izpildītāji”.
35. Papildināt 41.5.apakšpunktu pēc vārdiem „iestāžu direktori” ar vārdiem „un viņu
vietnieki”.
36. Aizstāt 41.8.apakšpunktā vārdus „priekšsēdētāja rīkojumu” ar vārdu „lēmumu”.
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