
 
2011. gada 11.maijā                                                                  Saistošie noteikumi Nr.7 
 

        Apstiprināti 
Saulkrastu novada domes sēdē 

2011.gada 11.maijā 
(prot. Nr. 10, § 1) 

 
 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  
Grozījumi ar:  

SND 25.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.23; 
SND 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.13 
SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 20/2015 

I. Vispārīgie jautājumi  

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības izveidoto maksas 
autostāvvietu, kas atrodas Saulkrastu novada administratīvās teritorijas ielu 
sarkano līniju robežās, lietošanas kārtību.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SND 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.13) 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:  

2.1. Autostāvvietas kontrolieris - autostāvvietas pārvaldītāja darbinieks, kura 
pienākumos ietilpst autostāvvietas lietotāju apkalpošana un šo noteikumu 
ievērošanas kontrole. 

2.2. Elektroniskā kontroles iekārta - ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par 
maksas autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu un, kas, pamatojoties uz 
maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājumu 
apliecinošu dokumentu - čeku, kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram 
samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī 
maksas autostāvvietu pārvaldītāja rekvizīti. 

2.3. Maksas autostāvvieta - speciāli mehānisko transportlīdzekļu novietošanai 
izveidota un aprīkota Saulkrastu novada sarkano līniju un pašvaldības 
valdījumā esošās teritorijas robežās.  

2.4. Maksas autostāvvietas lietošana- transportlīdzekļa iebraukšana maksas 
autostāvvietā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes. 

2.5. Maksas autostāvvietas lietotājs- transportlīdzekļa vadītājs, kas iebraucis 
transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darba laikā un apturējis to uz laiku, 
kas pārsniedz 5 minūtes. 

2.6. Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa - samaksa, ko maksas 
autostāvvietas lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu. 

2.7. Maksas autostāvvietas pārvaldītājs – persona, kura, saskaņā ar noslēgto 
līgumu, nodrošina autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu, apkalpošanu un 
pārvaldīšanu, ievērojot šos saistošos noteikumus. 
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar SND 27.08.2014.saistošajiem noteikumiem Nr.13) 
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2.8. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015 

3. Šie saistošie noteikumi ir obligāti visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, kas 
apturējuši transportlīdzekli maksas autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 5 
minūtes. 

4. Maksas autostāvvietas darba laiks ir katru dienu no plkst. 8:00 līdz plkst. 23:00 
laika periodā no kārtējā gada 20.aprīļa līdz 10.oktobrim.  
 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SND 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.13) 

 

II. Samaksa par maksas autostāvvietas lietošanu 

5. Maksas autostāvvietas lietotājam jāmaksā maksa (pamattarifs) par autostāvvietas 
izmantošanu, kura veicama priekšapmaksas veidā. 

6. Maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja faktiskais maksas autostāvvietas 
lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto maksas autostāvvietas 
lietošanas laiku, tiek noteikta 15 euro apmērā. 

7. Maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja tas lietotājs nav veicis maksājumu pēc 
iebraukšanas autostāvvietā, tiek noteikta 21 euro apmērā.  

8. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes. 
9. Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 60 minūtes 

(viena stunda). 
10. Samaksu, kas veikta par maksas autostāvvietas lietošanu, apliecina elektroniskās 

kontroles iekārtas izsniegtais čeks, kurā tiek norādīts datums, laiks, līdz kuram 
samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas 
autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti.  

11. Tiesības izmantot autostāvvietu bez maksas (izņemot stāvvietu ar rezervētu 
transporta līdzekļa novietošanas vietu), ja tiek ievērotas šo noteikumu prasības, ir 
noteiktas sekojošām lietotāju kategorijām: 
11.1. invalīdiem, kuriem izsniegta CSDD “Invalīdu stāvvietu izmantošanas karte” 

novietojot redzamā vietā transporta līdzekļa iekšpusē aiz priekšējā stikla; 
11.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja 

operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu 
prasībām; 

 

III. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība 

12. Maksas autostāvvietas lietotājam, iebraucot un apturot transportlīdzekli maksas 
autostāvvietā, ir jāievēro šāda kārtība: 

12.1. ievērot ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes; 

12.2. izmantojot elektronisko kontroles iekārtu maksas autostāvvietas lietošanas 
apmaksai, maksas autostāvvietas lietotājs veic priekšapmaksu par visu 
paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku. 

13. Maksas autostāvvietas lietotājs par maksas autostāvvietas lietošanu, kas pārsniedz 
faktiski apmaksāto autostāvvietas lietošanas laiku vai par neapmaksātu 
autostāvvietas lietošanu, veic samaksu saskaņā ar saistošo noteikumu 2.2. un 
2.3.punktu. 

IV. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole 
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14. Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli veic maksas 
autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris). 

15. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris) ir tērpies 
formas tērpā ar atšķirības zīmi vai bez tās un tam ir maksas autostāvvietu 
pārvaldītāja izsniegta apliecība, kas apliecina tiesības veikt maksas autostāvvietas 
lietošanas noteikumu ievērošanas kontroli. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja 
atbildīgajam darbiniekam (kontrolierim) ir pienākums uzrādīt apliecību pēc 
maksas autostāvvietas lietotāja pirmā pieprasījuma. 

16. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris): 

16.1. kontrolē, vai maksas autostāvvietas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas 
lietošanas priekšapmaksu, pārbaudot, vai uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa 
ir atstāta elektroniskās kontroles iekārtas izdotais čeks; 

16.2. pēc maksas autostāvvietas lietotāja pieprasījuma sniedz informāciju par 
maksas autostāvvietas lietošanas noteikumiem un elektronisko kontroles 
iekārtu darbību; 

16.3. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015; 

16.4. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015; 

16.4.1. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015; 

16.4.2. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015.  

17. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015.  

18. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015. 

19. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015. 

20. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015. 

21. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015. 

22. Svītrots ar SND 30.09.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.20/2015. 

23. Maksas autostāvvietu lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību par kārtību maksas 
autostāvvietās maksas autostāvvietu pārvaldītājam. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

24. Svītrots (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar SND 27.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.11). 

25. Maksas autostāvvietu lietotājam par maksas autostāvvietu pārvaldītāja darbībām ir 
tiesības iesniegt sūdzību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

26. Administratīvā atbildība par maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu 
pārkāpumu tiek noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

27. Saistošie noteikumi publicējami likuma Par pašvaldībām 45.panta otrajā daļā 
noteiktajā termiņā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā 
Latvijas Vēstnesis. 

 

VI. Cena (pamattarifs) par maksas autostāvvietas izmantošanu maksas 
autostāvvietās Saulkrastu novadā ielu sarkano līniju robežās 

 

28. „A„zona – uz laiku līdz vienai stundai 1,40 euro, t.sk. PVN. Par katru nākamo 
stundu 0,70 euro. Minimālā maksa 1,40 euro, t.sk. PVN. 

29. Noteikumu 6., 7. un 28.punkts stājas spēkā euro ieviešanas dienā. 
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Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs     Ervīns Grāvītis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


