
   

 

 

 

 

Apstiprināti 

ar Ādažu novada domes 

29.05.2018. sēdes lēmumu  

(protokols Nr.12 § 36)  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2018.gada 29.maijā                                    Nr.18/2018 

 

Par Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par 

pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” 

atzīšanu par spēku zaudējušiem  

 

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu 

likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta 

piekto daļu 

 

Atzīt par spēku zaudējušiem Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošos noteikumus 

Nr.19/2015 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību 

Ādažu novadā”.  

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                      P.Balzāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paskaidrojuma raksts 

 

Ādažu novada domes 2018.gada 29.maija saistošajiem noteikumiem Nr.18/2018 par Ādažu 

novada domes 2015.gada 25.marta saistošo noteikumu Nr. 19/2015 „Par pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību Ādažu novadā” atzīšanu par 

spēku zaudējušiem 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

1.1. 2018.gada 1.martā ir stājušies spēkā Saeimā pieņemtā likuma 

“Grozījumi Autopārvadājumu likumā” 35.panta grozījumi, ar 

kuriem tika paredzēts, ka speciālās atļaujas (licences) pasažieru 

komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz republikas pilsētu 

pašvaldības un plānošanas reģioni. 

1.2. 2018.gada 21.martā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 

2018.gada 6.marta noteikumi Nr. 148 “Prasības plānošanas reģiona 

un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un 

kārtība, kādā veicami pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru”, 

ar kuriem Ministru kabineta 2012. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 468 

"Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem 

taksometriem" tika atzīti par spēku zaudējušiem. 

1.3. Ņemot vērā, ka ir mainījies tiesiskais regulējums, VAS “Ceļu 

satiksmes drošības direkcija” ar 2018.gada 10.maiju pārtrauca 

piekļuvi Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistram.  

2.Īss projekta satura 

izklāsts 

Ādažu novada domes 2015.gada 25.marta saistošie noteikumi 

Nr.19/2015 “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem 

licencēšanas kārtību Ādažu novadā” tiek atzīti par spēku 

zaudējušiem, jo pašvaldībai vairs nav pilnvarojums izsniegt 

speciālās atļaujas (licences) pārvadājumiem ar pasažieru 

taksometriem, kā arī noteikt to izsniegšanas kārtību un maksu.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu    

Saistošo noteikumu projektam finansiālā ietekme nav būtiska, jo 

pieprasījums pēc speciālām atļaujām (licencēm) bija ļoti neliels.   

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Lai saņemtu speciālās atļaujas (licences) pārvadājumiem ar 

pasažieru taksometriem, ieinteresētām personām ir jāvēršas Rīgas 

plānošanas reģionā. 

5.Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav veiktas administratīvas procedūras. 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināms.  

 
 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks                                      P.Balzāns 

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

