
   

 

 

 

 

Apstiprināti 

ar Ādažu novada domes 

25.07.2017. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.13 § 35)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2017.gada 25.jūnijā                                    Nr.28/2017 

 

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

„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu 

novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 

35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu 

 

Veikt 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. Aizstāt visā Noteikumu tekstā vārdus “domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks” ar vārdiem 

“domes priekšsēdētāja vietnieks”. 

2. Izteikt Noteikumu 15.punktu šādā redakcijā: 

„15. Kartītes tiek izsniegtas 3 darba dienu laikā pēc tam, kad tās pieprasītājs ir veicis 

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājumu par taksometru, 

pilnībā aprīkojis transportlīdzekli atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām vieglajiem taksometriem un iesniedzis Vietniekam: 

15.1.  transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju, kurā norādīts taksometra 

reģistrācijas numurs; 

15.2.    transportlīdzeklim uzstādītā elektroniskā skaitītāja tehniskās pases, ar atzīmi 

par skaitītāja verificēšanu un reģistrēšanu Valsts ieņēmumu dienestā, kopiju; 

15.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājuma 

apliecinājumu.” 

3. Papildināt Noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā: 

“15.1 Ja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu avansa maksājums par 

taksometru nav veikts pilnā apmērā par visu licences darbības termiņu, Kartīte tiek 

izsniegta tikai par to kalendāra mēnesi, par kuru taksometram ir veikts valsts sociālās 

apdrošināšanas obligāto iemaksu avanss.” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                           M.Sprindžuks 



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes 2017.gada 25.jūlijā saistošajiem noteikumiem Nr.28/2017 “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 Ādažu novada domes 25.03.2015. 

saistošajos noteikumos Nr. 19/2015 „Par pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas 

kārtību Ādažu novadā” (turpmāk – Noteikumi) tiek veikti 

pamatojoties uz Ministru kabineta 03.07.2012. noteikumu 

Nr.468 “Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar 

vieglajiem taksometriem” 10.punkta ievaddaļu, kas nosaka, 

ka pašvaldība, kas izsniegusi speciālo atļauju (licenci) un 

pieņēmusi lēmumu par licences kartītes izsniegšanu 

taksometram, izsniedz licences kartīti tikai tad, ja par 

taksometru ir veikts obligāto iemaksu avansa maksājums. 

1.2.  20.06.2017. pieņemts jauns Ādažu novada pašvaldības 

nolikums, kas paredz tikai vienu domes priekšsēdētāja 

vietnieka amatu.   

2.Īss projekta satura izklāsts 2.1. Nepieciešams papildināt Noteikumos noteiktu licenču 

kartīšu izsniegšanas kārtību, atbilstoši Ministru kabineta 

2016.gada 13.decembra noteikumu Nr.807 “Grozījumi 

Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 

“Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem 

taksometriem”” 1.2.punktam. 

2.2. Noteikumi paredz, ka licenci un kartīti pasažieru 

pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Ādažu novada 

administratīvajā teritorijā izsniedz, pārreģistrē, anulē vai 

tās darbību aptur uz laiku Ādažu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks.  
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 

https://likumi.lv/ta/id/249996-noteikumi-par-pasazieru-parvadasanu-ar-vieglajiem-taksometriem
https://likumi.lv/ta/id/249996-noteikumi-par-pasazieru-parvadasanu-ar-vieglajiem-taksometriem
https://likumi.lv/ta/id/249996-noteikumi-par-pasazieru-parvadasanu-ar-vieglajiem-taksometriem#p10

