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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.45/2013 

 

     apstiprināti ar Alūksnes novada  

  domes 28.11.2013. lēmumu Nr.552 

(protokols Nr.21, 22.p.)  
 

precizēti ar Alūksnes novada  

  domes 19.12.2013. lēmumu Nr.598 

(protokols Nr.22, 30.p.) 

 
Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) apstiprināšanu  

par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem  

Alūksnes novadā 

 

Izdoti saskaņā ar  

Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu  

 

 

1. Noteikt šādu maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar 

vieglo taksometru Alūksnes novada administratīvajā teritorijā (noteiktā maksa (tarifs) - 

bez pievienotās vērtības nodokļa): 

1.1. iekāpšanas maksa – EUR0,57; 

1.2. dienas tarifs (no pulksten 6.00 līdz pulksten 22.00) - EUR0,57 par vienu 

kilometru; 

1.3. nakts tarifs (no pulksten 22.00 līdz pulksten  6.00) - EUR0,71 par vienu kilometru; 

1.4. stāvēšanas (gaidīšanas) maksa maršruta laikā - EUR0,10 par vienu minūti. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Alūksnes novada domes 

21.01.2010. saistošie noteikumi Nr.3/2010 „Par maksimālās braukšanas maksas (tarifu) 

apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes 

novadā”.  

 

Domes priekšsēdētājs                      A.DUKULIS 

 

  



Paskaidrojuma raksts par  saistošo noteikumu „Par maksimālās braukšanas maksas 

(tarifu) apstiprināšanu par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem 

Alūksnes novadā”” projektu 

 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

 

 

Informācija 

 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

 

Saistošo noteikumu projekts sagatavots, ņemot vērā euro kā 

maksāšanas līdzekļa ieviešanu Latvijas Republikā no 01.01.2014., 

Eiropas Savienības Padomes noteikto kursu latu apmaiņai pret euro un 

pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likuma 31.panta trešo daļu, 

kas nosaka, ka pašvaldība izdod to saistošo noteikumu grozījumus, kuri 

ir saistīti ar euro ieviešanu un kuru sagatavošanai ir nepieciešams zināt 

Eiropas Savienības Padomes noteikto euro maiņas kursu. 

 

 

2. Īss projekta 

satura izklāsts 

 

Saistošie noteikumi paredz maksimālās braukšanas maksas pasažieru 

pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā apmēru 

euro. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības 

budžetu 

 

Neizmaina, tā kā iepriekš noteiktās maksimālās braukšanas maksas 

pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā 

apmēru apmērs ir matemātiski pārrēķināts euro. 

 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Neizmaina, tā kā iepriekš noteiktās maksimālās braukšanas maksas 

pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novadā 

apmēru apmērs ir matemātiski pārrēķināts euro. 

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada 

pašvaldības interneta mājas lapā www.aluksne.lv . 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 

Par euro ieviešanas izmaiņām konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                             A.DUKULIS 

 

http://www.aluksne.lv/

