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GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 25.MARTA SAISTOŠOS 

NOTEIKUMOS NR.11 „SAISTOŠIE NOTEIKUMI PAR PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU AR 

VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LICENCĒŠANU VENTSPILS NOVADĀ“  

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 14.panta otro daļu, 

15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās daļas  

14.punkta f)apakšpunktu, 43.panta trešo daļu, 

Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu 

 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta saistošos noteikumos Nr.11 „Saistošie 

noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ventspils 

novadā“ šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 1.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 1,50 (viens lats 50 santīmu)“ ar 

skaitli un vārdu „2,10 euro“; 

1.2. aizstāt 1.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „Ls 0,60 (sešdesmit santīmu)“ ar skaitli 

un vārdu „0,85 euro“; 

1.3. aizstāt 1.punktā skaitli un vārdus „6,- (seši lats lati)“ ar skaitli un vārdu „8,50 euro“; 

1.4. aizstāt 12.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 25 (divdesmit pieci lati)“ ar 

skaitli un vārdu „35,50 euro“; 

1.5. aizstāt 12.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 12,50 (divpadsmit lati, 50 

santīmi)“ ar skaitli un vārdu „17,70 euro“; 

1.6. aizstāt 12.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 5 (pieci lati)“ ar skaitli un vārdu 

„7,10 euro“; 

1.7. aizstāt 12.punktā apzīmējumu, skaitli un vārdus „LVL 2,50 (divi lati, 50 santīmi)“ ar 

skaitli un vārdu „3,50 euro“; 

1.8. papildināt saistošos noteikumus ar 32.punktu šādā redakcijā: 

„32. Licences pārvadātājam kuras ir iegādātas pirms 2014.gada 1.janvāra, un kurās 

cenas ir norādītas latos, ir derīgas līdz tam noteiktā termiņa beigām.“; 

1.9. papildināt saistošos noteikumus ar 33.punktu šādā redakcijā: 

„33. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā 

vienlaicīgās apgrozības periodā veic latos, piemēro Ventspils novada domes 

2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Ventspils novadā“  noteiktās 

cenu likmes latos.“ 

2. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

Domes priekšsēdētājs                                                                              A.MUCENIEKS 
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Ventspils novadā 

Ventspils novada domes saistošo noteikumu “Grozījumi Ventspils novada domes 2010.gada 

25.marta saistošos noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar 

vieglajiem taksometriem licencēšanu Ventspils novadā““ paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības 

pamatojums 

Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmā daļas nosaka, 

ka latu konvertācijā uz euro izmanto Padomes noteikto maiņas 

kursu no latiem uz euro. Euro ieviešanas kārtības likuma 

31.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldības sagatavo euro 

ieviešanai nepieciešamos pašvaldību saistošo noteikumu 

grozījumu projektus atbilstoši šajā pantā noteiktajai kārtībai, 

ievērojot, lai šie noteikumi stātos spēkā euro ieviešanas dienā., 

bet trešā daļa nosaka, ka ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc 

dienas, kad Padome noteikusi maiņas kursu, pašvaldības izdod 

to saistošo noteikumu grozījumus, kuri ir saistīti ar euro 

ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt 

Padomes noteikto maiņas kursu. 

2. Īss Saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz grozīt Ventspils novada domes 

2010.gada 25.marta saistošos noteikumus Nr.11 „Saistošie 

noteikumi par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem 

taksometriem licencēšanu Ventspils novadā“: 

1. 1. aizstājot noteikumos ietverto vērtību latos ar atbilstošu 

vērtību euro; 

2. 2. papildinot noteikumus ar 32.punktu, tajā nosakot, ka 

licences pārvadātājam kuras ir iegādātas pirms 2014.gada 

1.janvāra, un kurās cenas ir norādītas latos, ir derīgas līdz tam 

noteiktā termiņa beigām; 

3. 3. papildinot noteikumus ar 33.punktu, nosakot, ka naudas 

maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā 

noteiktajā vienlaicīgās apgrozības periodā veic latos, piemēro 

Ventspils novada domes 2010.gada 25.marta saistošos 

noteikumos Nr.11 „Saistošie noteikumi par pasažieru 

pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu 

Ventspils novadā“  noteiktās cenu likmes latos 

3. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu projektā ietvertā euro vērtība ir aprēķināta 

saskaņā ar Euro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās 

daļas 2.punktu, piemērojot oficiālo euro kursu EUR 1=LVL 

0.702804 un veicot noapaļošanu uz leju. 

Noapaļošanas rezultāts nerada vērā ņemamu negatīvu ietekmi 

uz pašvaldības budžetu un nav personai nelabvēlīgāks, jo 

noapaļošanas rezultātā tiek samazināts licences izsniegšanas, 

licences pārreģistrēšanas, licences dublikāta izsniegšanas, 

licences kartītes izsniegšanas un licences kartītes dublikāta 

izsniegšanas maksa, kā arī iekāpšanas tarifs. 

4. Informācija par plānoto projekta 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu piemērošana nerada negatīvu ietekmi 

uzņēmējdarbības videi 
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5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Ventspils novada domes 

sēdē, nosūtīti Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības 

ministrijai, publicēti Ventspils novada informatīvajā izdevumā 

„Ventspils Novadnieks”, pieejami Ventspils novada domē, 

Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes 

mājas lapā internetā.  

6. 7. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām. 

Konsultācijas ar privātpersonām noteikumu projekta izstrādē 

netika veikta, jo projekts nemaina pastāvošo tiesisko 

regulējumu pēc būtības. 


