
2016.gada 29.jūnijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 13/2016 
 Saulkrastos, Saulkrastu novadā (prot.Nr.8/2016§10) 

 
Izdoti  

Saulkrastu novada domes  
2016.gada 29.jūnija sēdē  

(prot. Nr.8/2016 §10)  
 

 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta saistošajos 

 noteikumos Nr.SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru 
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) 

noteikšanu” 
 

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

 
Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta saistošajos 

noteikumos Nr.SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu” (turpmāk - 
Noteikumi):  

1. Izteikt Noteikumu norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā: 
 “Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu”. 

2. Svītrot Noteikumu 2.punktā vārdus “normatīvajos aktos un”. 
3. Svītrot Noteikumu 6., 8., 12., 17., 28. un 30.punktu. 
4. Svītrot Noteikumu 9.2., 10.7., 19.2. un 25.2.apakšpunktu. 
5. Svītrot Noteikumu 27.punkta otro teikumu. 
6. Izteikt Noteikumu 32.punktu šādā redakcijā:  

“32. Par šo Noteikumu izpildi, kā arī citu ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto tiesību 
aktu ievērošanu, ja normatīvajos aktos nav noteikts savādāk, sastādīt administratīvā pārkāpuma 
protokolus un veikt autopārvadājumu kontroli ir pilnvarotas Saulkrastu pašvaldības policijas 
amatpersonas.”. 

 
 

Domes priekšsēdētājs        Ervīns Grāvītis 
  



29.06.2016. Saistošo noteikumu Nr. SN13/2016 
“ Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016.gada 30.marta saistošajos 

 noteikumos Nr.SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru 
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) 

noteikšanu” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz 
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu  un 39.panta 
piekto daļu un ievērojot 2016.gada 6.maija Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - 
ministrija) iebildumus Nr. 18-6/3487. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Saistošie noteikumi precizē dokumentus, kādi 
iesniedzami, pieprasot izsniegt vai pārreģistrējot licenci, 
licences kartīti, kā arī par pārvadātāju pārbaudāmo 
informāciju.  
2. Saistošie noteikumi precizē atbildību par šo noteikumu 
pārkāpšanu un pilnvaro Saulkrastu pašvaldības policiju veikt 
autopārvadājumu kontroli. 
3. Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti Saulkrastu 
novada domes 2016.gada 30.marta saistošajos  noteikumos 
Nr.SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu 
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un 
maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu”. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

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

Noteikumu izdošana veicinās drošu, sakārtotu vidi 
uzņēmējdarbībai. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs       Ervīns Grāvītis 
 

 


