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Saistošie noteikumi Nr.22/2021

“Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Azartspēļu un izložu likuma 41.panta otrās daļas 11.punktu un 42.panta desmito daļu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka azartspēļu organizēšanas kārtību Ķekavas
novada administratīvajā teritorijā.
2. Ķekavas novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts organizēt azartspēles.
3. Noteikumu 2.punkta noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kur līdz noteikumu spēkā stāšanās
brīdim ir izsniegta azartspēļu organizēšanas vietas licence vai citos normatīvajos tiesību aktos ir
atļauts organizēt azartspēles.
Domes priekšsēdētāja vietniece: (PARAKSTS*)
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*ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Saistošo noteikumu Nr.22/2021
“Par azartspēļu organizēšanu Ķekavas novadā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrā daļa nosaka vietas,
kurās nav atļauts organizēt azartspēlēs, tai skaitā azartspēles
nav atļauts organizēt pašvaldības vietās vai teritorijās, kuras
noteiktas pašvaldības saistošajos noteikumos, bet likuma 42.
panta desmitā daļa nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības izdot
saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un
teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošo noteikumu projekta mērķis ir aizsargāt attiecīgās
teritorijas iedzīvotāju intereses.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz budžetu

0 – ar saistošajiem noteikumiem netiek mainīts azartspēļu
organizēšanas vietu skaits, līdz ar ko nekādu ietekmi uz
budžetu saistošo noteikumu apstiprināšana neatstās.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmēs pašreizējo uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā. Pēc saistošo noteikumu
apstiprināšanas jaunas azartspēļu organizēšanas vietas
pašvaldības administratīvajā teritorijā nebūs iespējams
atvērt.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā, ir Ķekavas novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav nepieciešamas.
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