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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 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. 
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Ventspilī 

      

Ventspils novada domes saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Ventspils novada domes 

2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 „Ventspils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi““ paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļa nosaka, ka 

latu konvertācijā uz euro izmanto Eiropas Savienības Padomes 

noteikto maiņas kursu no latiem uz euro. Saskaņā ar Euro 

ieviešanas kārtības likuma 31.panta pirmās daļas prasībām 

pašvaldības sagatavo euro ieviešanai nepieciešamos pašvaldību 

saistošo noteikumu grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā 

noteiktajai kārtībai, ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro 

ieviešanas dienā, un šā likuma panta trešā daļa paredz, ka ne 

vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad Eiropas Savienības 

Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod to saistošo 

noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru 

sagatavošanai ir nepieciešams zināt Eiropas Savienības Padomes 

noteikto maiņas kursu, līdz ar ko saistošie noteikumi izdodami 

šo tiesību normu izpildes ietvaros. 
2. Īss saistošo noteikumu 

satura izklāsts 
Saistošie noteikumi paredz grozīt Ventspils novada domes 

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

novada sabiedriskās kārtības noteikumi“,    aizstājot - neatkarīgi 

no administratīvā pārkāpuma sastāva - noteikumos ietverto 

vērtību latos ar atbilstošu vērtību euro, kā arī ievērojot Euro 

ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 2.punktā 

noteiktos noapaļošanas principus un Latvijas Administratīvo 

pārkāpumu kodeksa 26.panta trešās daļas nosacījumus par 

maksimāliem naudas soda apmēriem, kādus saistošos 

noteikumos pašvaldības tiesīgas noteikt par administratīviem 

pārkāpumiem, un papildināt noteikumus ar 48.
1
punktu, nosakot, 

ka uzlikto soda naudas maksājumiem, kuru samaksu personas 

izdara  skaidrā naudā un Euro ieviešanas kārtības likumā 

noteiktajā vienlaicīgās apgrozības periodā veic latos, 

piemērojams Eiropas Savienības Padomes  noteiktais  euro kurss 

(EUR 1 = LVL 0.702804) un Euro ieviešanas kārtības likuma 

6.panta otrā daļā paredzētais latu konvertācijai uz euro 

noapaļošanas princips.  

Saistošos noteikumos svītrots 37.4.apakšpunkts un 
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40.2.apakšpunkts, jo šo tiesību normu dispozīcijā ietverto 

nodarījumu kvalificējošās pazīmes veidoja Ventspils novada 

domes 2010.gada 29.jūlija saistošos noteikumos Nr.21 

„Ventspils novada sabiedriskās kārtības noteikumi“ 37.3. un 

40.1.apakšpunktā,  kuri ir izslēgti no Ventspils novada domes 

2010.gada 29.jūlija saistošiem noteikumiem Nr.21 „Ventspils 

novada sabiedriskās kārtības noteikumi“ (ar grozījumiem, kas 

izdarīti ar Ventspils novada domes 2011.gada 28.jūlija 

saistošiem noteikumiem Nr.19) un vairs neparedz  

administratīvās atbildības iestāšanos par tajos norādīto 

nodarījumu izdarīšanu, noteikto administratīvi sodāmo darbību 

atkārtotība. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projektā veiktais euro vērtības aprēķins un 

noapaļošana nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi uz 

pašvaldības budžetu, jo pēc tiesību normu sankcijā noteikto 

naudas sodu summu konvertācijas no latiem uz euro un 

noapaļošanas rezultāts vienlaikus ir gan labvēlīgāks, gan 

nelabvēlīgāks ietekmētajām sabiedrības grupām – par 

vieglākiem nodarījumiem paredzēta naudas sodu noapaļošana 

par labu privātpersonai, savukārt par smagākiem 

administratīviem pārkāpumiem to noteikšanai izmantota 

matemātiska noapaļošana līdz tuvākajiem desmitiem vai 

simtiem gan uz augšu, gan leju, kas kopumā izlīdzinās soda 

apmēra izmaiņu ietekmi gan uz iedzīvotājiem, gan pašvaldības 

ieņēmumiem, ko veido samaksātie naudas sodi. Ņemot vērā, ka 

to kopsumma ir salīdzinoši neliela, kārtējā nākamā saimnieciskā 

gada budžeta izstrādāšanas procesā netiek plānoti pašvaldības 

iespējamie ieņēmumi saistībā ar iekasētajiem naudas sodiem par 

Ventspils novada domes apstiprināto sabiedriskās kārtības 

noteikumu pārkāpumiem, un uz šo prognožu pamata – šādā 

veidā iegūto finanšu līdzekļu izlietojums. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināmi 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām  

 

Nav attiecināmi 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām normatīvā akta projekta 

izstrādē netika veiktas, jo saistošie noteikumi nemaina pastāvošo 

tiesisko regulējumu pēc būtības, bet tikai aizstāj latus ar euro, un 

izslēdz normas, kurās noteikto nodarījumu izdarīšanas gadījumā 

vainīgo personu saukšana pie administratīvās atbildības 

Ventspils novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošos 

noteikumos Nr.21„Ventspils novada sabiedriskās kārtības 

noteikumi“ nav paredzēta.  


