
 

 

 

 

 

A P S T I P R I N Ā T I  

ar Ādažu novada domes  

27.01.2015. sēdes lēmumu  

                     (protokols Nr.1 §5) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 Ādažu novadā 

 

2015.gada 27.janvārī                               Nr. 5/2015 

  

 

Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie 

noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu 

novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu un Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu likuma 14.panta 

trešo daļu 

   

 

1. Izdarīt Ādažu novada domes 2014.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie 

noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu novadā” šādus 

grozījumus: 

 

1.1. Aizstāt Noteikumu 2.punktā  vārdu „četriem”  ar vārdu „astoņiem”.  

 

1.2. Aizstāt Noteikumu 4.1.apakšpunktā  skaitli „75”  ar skaitli „70”.  

 

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

 

 

Domes priekšsēdētājs           M. Sprindžuks    

 



 

Paskaidrojuma raksts 

 

Grozījumi Ādažu novada domes 25.03.2014. saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie 

noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Ādažu 

novadā” 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas  Norādāmā informācija  

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums  

1.1.Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka 

pašvaldība attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvās ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 

ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav 

aizliegta ar likumu.     

1.2. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta 

trešā daļa nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt 

braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā 

teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu 

noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā 

kompensē no pašvaldības budžeta.  

2. Īss projekta satura izklāsts  2.1. Grozījumi, turpmāk - Noteikumi, 25.03.2014. 

saistošajos noteikumos Nr.7 „Saistošie noteikumi par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 

Ādažu novadā” paredz palielināt braukšanas maksas 

atvieglojumu no četriem uz astoņiem braucieniem 

kalendārajā mēnesī, kā arī samazināt vecumu no 75 uz 70 

gadiem pensionāriem, kuru pamatdzīvesvieta deklarēta 

Ādažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.     

3.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu    

3.1. Noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta 

finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. Uz Noteikumu 

pieņemšanas brīdi Ādažu novadā dzīvesvietu deklarējuši 

853 pensionāri, kuri ir 70 gadus veci un vecāki. 

Finansējums tiek paredzēts 2014.gada budžeta ietvaros 

EUR 19’920.  

3.2. Noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams 

veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai 

paplašināt esošo institūciju kompetenci. 

4.Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā  

 4.1.Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Noteikumu tiesiskais 

regulējums, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētie 

pensionāri, kuri ir 70 gadus veci un vecāki.  

4.2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties 

Noteikumu piemērošanā ir Ādažu novada dome. 

5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras 

un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo 

kārtību.   

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā ir notikušas 

konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem – biedrību „Ādažu 



 

novada pensionāru biedrība”, kā arī projekts ir izskatīts 

Ādažu novada domes Sociālā komitejā.       

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                           M. Sprindžuks 

 


