
 
2015.gada 30.septembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Saulkrastos 

Nr. SN 20/2015 

Izdoti 

Saulkrastu novada domes 

2015.gada 30.septembra sēdē 

 (prot. Nr.14§26) 

 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 

maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”  
 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

15.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 14.punkta  

a) apakšpunktu un 43.panta trešo daļu  

 

 Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.7 „Par 
maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus:  
 

1. Svītrot Noteikumu 2.8.apakšpunktu. 
2. Svītrot Noteikumu 16.3. un 16.4.apakšpunktu. 
3. Svītrot Noteikumu 17., 18., 19., 20., 21. un 22.punktu. 

 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 



Saulkrastu novada domes 2015.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.SN 20/2015 
 “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2011.gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.7 

„Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās”” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Grozījumi veikti, ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības 
centra 2010.gada 1.decembra lēmumu Nr.4-lg par 
nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma noteikumiem, kas 
pieņemts izvērtējot SIA “Parking Control” rīcību. 
Grozījumi veikti, ņemot vērā, ka esošajā maksas 
autostāvvietā, uz kuru atteicas 2011.gada 11.maija 
saistošajos noteikumos Nr.7 „Par maksas autostāvvietām, 
kas atrodas Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās” 
netiek izmantotas transporta līdzekļu riteņu bloķēšanas 
iekārtas. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. No saistošajiem noteikumiem svītrotas normas, kuras 
faktiski netiek pielietotas Saulkrastu novadā.  
2. Par līdzīgām normām Patērētāju tiesību aizsardzības 
centrs norāda, ka tās pārkāpj Civillikuma normas, kas 
regulē aizturējuma tiesības gan arī Patērētāju tiesību 
aizsardzības likuma noteikto līgumslēdzēju pušu tiesiskās 
vienlīdzības principu un labticīguma prasības, nostādot 
patērētāju neizdevīgā stāvoklī.  

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.  

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Nav attiecināms. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
 

 
 
 
Domes priekšsēdētājs   E.Grāvītis 

 



 


