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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
2021.gada 8.septembrī

protokols Nr.11/2021

LĒMUMS Nr.19
Par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2021
“Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu
Izskatot jautājumu par Ķekavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.22/2021 “Par azartspēļu
organizēšanu Ķekavas novadā” apstiprināšanu, konstatēts:
1. Ir zinātniski pierādīts1, ka azartspēļu atkarība izraisa nelabvēlīgas sekas gan indivīda, gan
ģimenes, gan kopienas, gan sabiedrības līmenī. Tipiskākās seku grupas ir šādas:
1.1. kaitējums psihiskajai veselībai (depresija, trauksme, personības traucējumi, vielu atkarības
u.c.);
1.2. nelabvēlīga ietekme uz fizisko veselību (sirds un asinsvadu sistēmas, jeb kardioloģiski
traucējumi, imūnās sistēmas traucējumi u.c.);
1.3. attiecību un ģimenes disfunkcija;
1.4. finansiālas problēmas;
1.5. problēmas ar nodarbinātību / darbu / studijām / mācībām;
1.6. likumpārkāpumi.
2. Kā viens no būtiskākajiem riska faktoriem atzīstams arī netiešais vides faktors, piemēram, augsta
azartspēļu pieejamība.
3. Ņemot vērā nepieciešamību Ķekavas novadā sistēmiski nodrošināt preventīvus, kā arī atkarību
mazinošos pasākumus azartspēļu organizēšanas procesā, tostarp būtiski ierobežojot iespēju
indivīdam izmantot azartspēļu organizētāju pakalpojumus, kā arī to, ka, saskaņā ar samērīguma
principu, azartspēļu organizatoru ieguvumi neatsver ar azartspēļu organizēšanu saistītos riskus
Ķekavas novada iedzīvotājiem, azartspēļu organizēšana visā Ķekavas novada administratīvajā
teritorijā, izņemot tajās vietās, kur ir izsniegta azartspēļu organizēšanas vietas licence vai citos
normatīvajos tiesību aktos ir atļauts organizēt azartspēles, ir aizliedzama.
4. Lēmuma konstatējošās daļas 3.punktā minētais aizliegums organizēt azartspēles, ir nosakāms,
izdodot attiecīgus saistošos noteikumus.
Pamatojoties uz:
- likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu,
43.panta pirmās daļas 13.punktu, 43.1 panta pirmo daļu, 45.pantu;
- Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 11.punktu un 42.panta desmito daļu;
- kā arī ņemot vērā Ķekavas novada domes Attīstības komitejas 2021.gada 25.augusta sēdes
atzinumu un Finanšu komitejas 2021.gada 26.augusta sēdes atzinumu,

Atklāti balsojot
ar 16 balsīm ,,Par”- (Edgars Brigmanis, Andris Ceļmalnieks, Dace Cīrule, Agnese Geduševa,
Rihards Gorkšs, Juris Jerums, Inese Jēkabsone, Kristīne Legzdiņa, Gatis Līcis, Voldemārs Pozņaks,
Indra Priede, Karina Putniņa, Ineta Romanovska, Valts Variks, Aigars Vītols, Andris Vītols), ,,Pret”
– nav, ,,Atturas” – nav,
Finanšu ministrijas izstrādātais pamatnostādņu projekts "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2021.-2027.
gadam", pieejams http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40468195
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Ķekavas novada dome NOLEMJ:
1.

Apstiprināt Ķekavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.22/2021 “Par azartspēļu
organizēšanu Ķekavas novadā” un to paskaidrojuma rakstu (pielikumā).

2.

Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

3.

Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu, ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par saistošo noteikumu tiesiskumu vai Ķekavas
novada pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav nosūtīts, publicēt oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.

4.

Saistošos noteikumus pēc to spēkā stāšanās publicēt Ķekavas novada pašvaldības mājaslapā
www.kekavasnovads.lv un nodrošināt saistošo noteikumu pieejamību Ķekavas novada
pašvaldības administrācijas ēkā un Ķekavas novada pašvaldības pārvaldēs, Baldonē, Baložos
Daugmalē.

5.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Sēdes vadītāja

(PARAKSTS*)

A.Geduševa

*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU
ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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