
 

 

 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ādažu novada domes 

26.05.2015. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.10 § 22)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2015.gada 26.maijā                         Nr. 29/2015 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 

„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā” 

Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 

39.panta piekto daļu 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.19/2015 „Par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” 

(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto 

daļu.” 

1.2. Papildināt Noteikumus ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā: 

„2.1 Vietnieka lēmumus licences pieprasītājs viena mēneša laikā var pārsūdzēt Ādažu 

novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. 

2.2 Administratīvo aktu strīdus komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt 

Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.” 

1.3. Svītrot Noteikumu 4.punktu. 

1.4. Izteikt Noteikumu 5.punktu šādā redakcijā: 

„5. Lai saņemtu licenci un Kartīti, pārvadātājam nedrīkst būt Valsts ieņēmumu 

dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda, kura kopsumma pārsniedz likuma 

„Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 8.punktā noteikto nodokļu 

(nodevu) parāda kopsummu, no kuras sākot, nodokļu administrācija nodrošina 

publisku informācijas pieejamību.” 

1.5. Svītrot Noteikumu 31. un 32.punktu. 

2. Noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu Vēstis”. 

   

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 

http://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam
http://likumi.lv/ta/id/33946-par-nodokliem-un-nodevam#p18


Paskaidrojuma raksts 

saistošajiem noteikumiem Nr. 29/2015 „Grozījumi Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta 

saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanas kārtību Ādažu novadā”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. Grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 „Par pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā” (turpmāk – Noteikumi) tiek izdarīti pamatojoties uz Vides 

aizsardzības un reģionālās ministrijas (turpmāk - VARAM) 

13.05.2015. vēstuli Nr.18-6/3923. 

1.2. Autopārvadājuma likuma 35.panta pirmā daļa nosaka, ka 

pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai tad, ja 

pārvadātājs ir saņēmis speciālo atļauju (licenci), ko izsniedz 

pašvaldība. Tā apstiprina licencēšanas noteikumus un vieglo 

taksometru stāvvietu izvietojumu, kā arī nosaka pašvaldības atšķirības 

zīmi un tās izvietojumu ārpusē uz taksometra virsbūves. 
1.3. Autopārvadājuma likuma 39.panta piektā daļa nosaka, ka 

maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem 

ar vieglo taksometru nosaka pašvaldība, kura izsniedz speciālās 

atļaujas (licences) šiem pārvadājumiem. 

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

2.1. Nepieciešams grozīt Noteikumus atbilstoši VARAM atzinumam. 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

3.1. Grozījumu projektam nav plānota finansiālā ietekme uz pašvaldības 

budžetu.   

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu grozījumu tiesiskais 

regulējums, pasažieru pārvadātāji, kuri vēlas veikt vieglo taksometru 

pārvadājumus novada administratīvajā teritorijā.  

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

5.1. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un 

nemaina veicamās darbības līdzšinējo kārtību. 
 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem.  

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                            M.Sprindžuks 
 

 


