
 
 

2018.gada 30.maijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Saulkrastos 

Nr. SN __/2018 

Apstiprināti 
Saulkrastu novada domes 
2018.gada 25.maija sēdē 

 (prot. Nr.__/2018§__) 
 

Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos 
 

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 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada pašvaldības izveidotās maksas autostāvvietas pie 
Saulkrastu tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos, lietošanas kārtību. 

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini: 

2.1. Maksas autostāvvieta – speciāli mehānisko transportlīdzekļu novietošanai izveidota un 
aprīkota Saulkrastu novada sarkano līniju un pašvaldības valdījumā esošās teritorijas robežās; 

2.2. Maksas autostāvvietas lietošana – mehānisko transportlīdzekļu iebraukšana maksas 
autostāvvietā tās darba laikā un apturēšana uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes; 

2.3. Maksas autostāvvietas lietotājs – mehāniskā transportlīdzekļa, kas novietots stāvēšanai 
maksas autostāvvietā, vadītājs, bet, ja tas nav zināms, reģistrācijas apliecībā norādītais 
transportlīdzekļa turētājs vai, ja transportlīdzekļa turētājs tajā nav norādīts, transportlīdzekļa 
īpašnieks (valdītājs), kā arī atļaujas par ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietošanu Latvijas 
Republikā saņēmējs vai komersants, kurš veic attiecīgā transportlīdzekļa tirdzniecību, ja 
transportlīdzeklis nodots tirdzniecībai (tam uzstādītas tirdzniecības valsts reģistrācijas numura 
zīmes vai transportlīdzeklis reģistrēts tirdzniecības reģistrā); 

2.4. Maksas autostāvvietas lietošanas priekšapmaksa – samaksa, ko maksas autostāvvietas 
lietotājs veic, izmantojot elektronisko kontroles iekārtu vai norēķinoties ar elektronisko naudu, 
ja maksas autostāvvietas pārvaldītājs šādu iespēju nodrošina; 

2.5. Maksas autostāvvietas pārvaldītājs – persona, kura, saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošina 
autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu, apkalpošanu un pārvaldīšanu ievērojot šos saistošos 
noteikumus; 

2.6. Elektroniskā kontroles iekārta – ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties par maksas 
autostāvvietas lietošanu ar priekšapmaksu, izmantojot maksas autostāvvietas pārvaldītāja 
noteikta nomināla metāla monētas vai bezskaidras naudas norēķinus, vai elektronisko naudu, 
un, kas, pamatojoties uz maksas autostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz maksājumu 
apliecinošu dokumentu – čeku, kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram samaksāts par maksas 
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autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu pārvaldītāja rekvizīti 
un pakalpojuma nosaukums; 

3. SMS apmaksas pakalpojums – apmaksas veids par maksas autostāvvietas faktisko lietošanu, 
kas nodrošina iespēju norēķināties ar elektronisko naudu. 

4. Šie saistošie noteikumi attiecas uz visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, kas lieto maksas 
autostāvvietu. 

II. Maksas autostāvvietas darba laiks 

5. Maksas autostāvvietas darba laiks ir norādīts ar papildzīmi zem 539.ceļa zīmes “Maksas 
stāvvieta”. 

6. Nepieciešamības gadījumā maksas autostāvvietu pārvaldītājs var ierobežot vai aizliegt maksas 
autostāvvietas lietošanu. 

III. Maksa par maksas autostāvvietas lietošanu 

7. Maksas autostāvvietas lietotājam jāmaksā maksa par autostāvvietas izmantošanu, kura veicama 
priekšapmaksas veidā, šādā apmērā: par pirmo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 2,00 
euro, bet par katru nākamo maksas autostāvvietas lietošanas stundu – 4,00 euro stundā. 
Minimālā maksa par maksas autostāvvietas lietošanu ir 2,00 euro.  

8. Maksimālais maksas autostāvvietu bezmaksas lietošanas laiks maksas autostāvvietas darba 
laikā ir 5 minūtes. 

9. Minimālais samaksas apjoms par maksas autostāvvietas lietošanu ir 60 minūtes (viena stunda). 

10. Tiesības lietot maksas autostāvvietu apliecina: 

10.1. elektroniskās kontroles iekārtas izsniegts čeks, kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram 
samaksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, samaksātā summa, kā arī maksas autostāvvietu 
pārvaldītāja rekvizīti un pakalpojuma nosaukums; 

10.2. Saulkrastu pašvaldības policijas rīcībā esošā informācija par norēķiniem, kas veikti, izmantojot 
SMS apmaksas pakalpojumu; 

10.3. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas 
izdota invalīdu stāvvietu izmantošanas karte. 

IV. Maksas autostāvvietas lietošanas kārtība un lietošanas noteikumu ievērošanas kontrole 

11. Maksas autostāvvietas lietotājs, iebraucot un apturot mehānisko transportlīdzekli maksas 
autostāvvietā: 

11.1. ievēro ceļa zīmju un ceļa horizontālā apzīmējuma norādes; 

11.2. pēc mehāniskā transportlīdzekļa novietošanas maksas autostāvvietā izvēlas kādu no šajos 
saistošajos noteikumos noteiktajiem maksas autostāvvietas lietošanas apmaksas veidiem un 
veic priekšapmaksu par visu paredzamo maksas autostāvvietas lietošanas laiku; 

11.3. novieto elektroniskās kontroles iekārtas izsniegtu maksājumu apliecinošu dokumentu redzamā 
vietā – uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa tā, lai kontrolējošajai personai būtu iespējams 
nepārprotami pārliecināties par šī dokumenta esamību un autostāvvietas lietošanas datumu un 
apmaksas laiku (izņemot, ja apmaksa veikta izmantojot SMS apmaksas pakalpojumu). 

12. Tiesības lietot maksas autostāvvietu bez maksas ir: 
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12.1. personām ar invaliditāti. Ja maksas autostāvvietā īpaši personu ar invaliditāti mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem paredzētās stāvvietas ir aizņemtas vai nav ierīkotas, personām ar invaliditāti 
ir tiesības bez maksas izmantot jebkuru citu brīvu vietu maksas autostāvvietas darbības 
teritorijā; 

12.2. operatīvā transportlīdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja operatīvais 
transportlīdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām; 

12.3. maksas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgajiem darbiniekiem, kas nodrošina maksas 
autostāvvietu tehniskās uzraudzības funkciju izpildi. 

13. Apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpuma fiksēšanu, lietvedības veikšanu 
administratīvajā pārkāpuma lietā un administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanu veic 
Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas. 

14. Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas (protokolus) par šo saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu un uzlikt administratīvos sodus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktā kārtībā ir tiesīgs Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks vai Saulkrastu 
pašvaldības policijas priekšnieka noteiktas pašvaldības policijas amatpersonas. 

 

V. Noslēguma jautājumi 

15. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2011.gada 
11.maija saistošie noteikumi Nr.7 “Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada 
ielu sarkano līniju robežās”. 

 

Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 
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2018.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.SN __/2018 “Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu 
tūrisma objekta “Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos” 

paskaidrojuma raksts 
 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma 
“Par pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 2.punktu. 

 Baltā kāpa Saulkrastos kopā ar Inčupes ieteku jūrā ir 
unikāls dabas piemineklis Vidzemes jūrmalā un visā Latvijā. 
Vienlaicīgi šis ir ļoti jūtīgs dabas piemineklis, kas pakļauts 
visa veida erozijām, bet īpaši cilvēka ietekmei, un prasa 
nepārtrauktu uzraudzību, kopšanu, atjaunošanu. Maksas 
autostāvvieta tiek ierīkota, lai iegūtu līdzekļus teritorijas 
uzturēšanai, kā arī, lai vasaras mēnešos nodrošinātu pēc 
iespējas lielākam skaitam Latvijas iedzīvotāju un tūristu 
iespēju apskatīt Balto kāpu, ilgtermiņa mašīnas novietošanai 
izvēloties citu vietu. 

 
 

 Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izskaidro noteikumos lietotos 
terminus kā arī  nosaka autostāvvietas izmantošanas maksas 
apmēru,  autostāvvietas lietošanas kārtību un lietošanas 
noteikumu ievērošanas kontroli. 

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli. 

Informācija par administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu izpildi attiecībā uz autostāvvietas 
ierīkošanu, uzturēšanu, apkalpošanu un pārvaldīšanu 
nodrošina maksas autostāvvietas pārvaldītājs - pašvaldības 
kapitālsabiedrība "Saulkrastu komunālserviss".  

Kontroli par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpumiem nodrošina Saulkrastu pašvaldības policija. 

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Nav notikušas. 

 
 
 
 

Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 
 

 


