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Kocēnu novada Kocēnu pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Kocēnu novada domes
16.03.2011. lēmumu (prot. Nr. 4; 19.)
Kocēnu novada domes
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 4/2011
„Maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas
noteikumi Kocēnu novada Vaidavas pagastā”

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,
2000. gada 23. marta LR likuma „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksā” pārejas noteikumu 5. punktu.
I Vispārīgie noteikumi
1.1. Noteikumi izstrādāti, lai noteiktu maksas autostāvvietu ierīkošanas, uzturēšanas
un lietošanas kārtību Kocēnu novada Vaidavas pagasta administratīvās teritorijas
ielu sarkano līniju un Kocēnu novada domes valdījumā esošo īpašumu robežās.
1.2. Šo noteikumu izpratnē:
1.2.1. maksas autostāvvieta (turpmāk tekstā – autostāvvieta) – ar Kocēnu
novada domes lēmumu noteikta teritorija Vaidavas pagasta Vaidavas ciema
sarkano līniju (brauktuves un ietves daļās) un Kocēnu novada domes
valdījumā esošo teritoriju robežās, kas paredzētas noteikta skaita transporta
līdzekļu novietošanai, ir aprīkota ar attiecīgām ceļa zīmēm un kurā transporta
līdzekļa novietošana laikā no plkst. 10.00 līdz 22.00 atļauta tikai par maksu
1.2.2. autostāvvietas lietotājs – autostāvvietā novietotā transporta līdzekļa
vadītājs, kas iebraucis transportlīdzekli maksas autostāvvietā tās darba laikā
un apturējis to uz laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.
1.2.3. autostāvvietas pārvaldītājs – ar Kocēnu novada domes lēmumu
apstiprināta struktūrvienība, kurai Kocēnu novada dome deleģējusi pārvaldes
uzdevumu veikt autostāvvietu ierīkošanu, apsaimniekošanu un pārvaldīšanu.
1.2.4. autostāvvietas kasieris (turpmāk tekstā – kasieris) – autostāvvietas
pārvaldītāja darbinieks, kura pienākumos ietilpst autostāvvietas lietotāju
apkalpošana un šo noteikumu ievērošanas kontrole.
1.2.5. biļete – noteikta parauga iespiests dokuments, kas apliecina veikto
priekšapmaksu par autostāvvietas lietošanu, uz kura norādīts tās nomināls

latos, samaksas datums, Kocēnu novada domes reģistrācijas dati, un kura
noteiktā kārtībā ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā.
1.2.6. atļauja stāvvietas izmantošanai bez maksas – noteikta parauga Kocēnu
novada domes Vaidavas pagasta pārvaldes izdota atļauja, kuras izskatu
raksturo šādi parametri: gaiši zaļa krāsa, izmēri 15x21cm, norādīts
reģistrācijas nr., izmantošanas laiks no (dd.mm.gggg.) līdz (dd.mm.gggg.),
kurā minēts fiziskās vai juridiskās personas, kurai izsniegta atļauja, dati, kuru
noteiktā kārtībā ir parakstījis Vaidavas pagasta pārvaldes vadītājs.
1.3. Ar Kocēnu novada domes Vaidavas pagasta pārvaldes izdotu atļauju publiskiem
sporta un atpūtas pasākumiem autostāvvietas šo pasākumu dalībniekiem ir
izmantojamas bez maksas, ko apliecina izsniegta un reģistrēta noteikta parauga
atļauja.
1.4. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras izmanto
autostāvvietas pakalpojumus Kocēnu novada Vaidavas pagasta administratīvajā
teritorijā.
1.5.Personas, kuras pārkāpj Noteikumus, ir saucamas pie Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā paredzētās administratīvās atbildības par konkrēto pārkāpumu.
II Amatpersonas un institūcijas, kuras ir tiesīgas veikt kontroli par šo
Noteikumu ievērošanu
2.1. Valsts policijas Vidzemes reģionālās pārvaldes Valmieras iecirkņa policists
dienesta pienākumu veikšanas laikā.
2.2. Pašvaldības pilnvarotas amatpersonas:
2.2.1. Vaidavas pagasta pārvaldes vadītājs;
2.2.2. autostāvvietas kasieris.
III Autostāvvietas ierīkošana, uzturēšana un apkalpošana
3.1. Autostāvvietu šo Noteikumu izpratnē ar savu lēmumu izveido Kocēnu novada
dome, nosakot tās robežas un pārvaldītāju.
3.2. Ar autostāvvietu ierīkošanu, uzturēšanu un apkalpošanu nodarbojas ar Vaidavas
pagasta pārvalde.
3.3. Autostāvvieta šo noteikumu izpratnē darbojas no 01. maija līdz 31. augustam,
bet ne vēlāk kā ar 01. jūniju.
3.4. Autostāvvietas pārvaldītājs:
3.4.1. nodrošina autostāvvietas aprīkošanu ar atbilstošām ceļa zīmēm,
uzturēšanu un apkalpošanu.
3.4.2. kontrolē šo noteikumu ievērošanu 3.3. punktā noteiktā laika periodā.
3.4.3. sadarbojas ar citām Kocēnu novada pašvaldības un valsts institūcijām
šo noteikumu izpildes nodrošināšanai.
3.4.4. izstrādā priekšlikumus, kas skar autostāvvietu darbību, un iesniedz tos
izskatīšanai Kocēnu novada domes finanšu komitejā.
IV Autostāvvietas lietošanas noteikumi
4.1. Maksu par autostāvvietas izmantošanu, kura veicama ar priekšapmaksu skaidrā
naudā, ar lēmumu apstiprina Kocēnu novada dome.
4.2. Maksas lielumus var mainīt tikai ar Kocēnu novada domes lēmumu,
pamatojoties uz autostāvvietas pārvaldītāja – Vaidavas pagasta pārvaldes priekšlikumu.
4.3. Autostāvvietas pakalpojumu sniegšanu un šo noteikumu ievērošanu kontrolē
autostāvvietas kasieris.
4.4. Kasierim, veicot savus darba pienākumus, jābūt ar noteikta parauga
identifikācijas karti (atbilstoši 1. pielikumam).

4.5. Transporta līdzekļi autostāvvietā jānovieto atbilstoši izvietotajām ceļa zīmēm un
horizontāliem ceļa apzīmējumiem.
4.6. Pēc transporta līdzekļa novietošanas autostāvvietā tās izmantotājam jāveic
priekšapmaksa par autostāvvietas izmantošanu, samaksājot kasierim skaidrā naudā
un saņemot biļeti, uz kuras norādīts biļetes iegādes datums.
4.7. Biļete novietojama redzamā vietā transporta līdzekļa iekšpusē aiz priekšējā stikla
tā, lai no ārpuses būtu redzams biļetē norādītais datums.
4.8. Iegādātā biļete derīga tikai tās iegādes datuma dienā līdz plkst. 22.00.
4.9. Autostāvvietas biļete nav derīga, ja:
4.9.1. pārkāptas Noteikumu 4.7. punktā noteiktās prasības;
4.9.2. pēc biļetē norādītā datuma, par kuru veikta samaksa.
4.10. Tiesības izmantot autostāvvietu bez maksas ir šādām iedzīvotāju kategorijām:
4.10.1. I un II grupas invalīdiem, kuru transporta līdzeklis aprīkots atbilstoši
„Ceļu satiksmes noteikumu” prasībām un personām, kuras pavada I grupas
invalīdu, uzrādot invalīda apliecību;
4.10.2. operatīvā transporta līdzekļa vadītājam, pildot dienesta pienākumus;
4.10.3. transporta līdzekļa vadītājam, kuram izsniegta Kocēnu novada domes
Vaidavas pagasta pārvaldes noteikta parauga atļauja autostāvvietas
izmantošanai bez maksas (atbilstoši 2. pielikumam), kuras tiek reģistrētas
atbilstoši iekārtotā žurnālā (atbilstoši 3. pielikumam). Atļaujai jābūt novietotai
redzamā vietā transporta līdzekļa iekšpusē aiz priekšējā stikla tā, lai no
ārpuses būtu redzams atļaujā norādītais datums;
4.10.4. transporta līdzekļu vadītājiem uz laiku līdz 5 minūtēm.
4.11. Autostāvvietas netiek apsargātas, pārvaldītājs un kasieris nenes materiālo
atbildību par novietotajiem transporta līdzekļiem un tajos atstātajām mantām,
izņemot gadījumus, kad transporta līdzeklim nodarīto bojājumu vai stāvvietas
lietotājam radušos zaudējumu cēlonis bijis kasiera ar nodomu vai aiz neuzmanības
veikta darbība.
V Kasiera tiesības un pienākumi
5.1. Autostāvvietas kasiera pienākumi:
5.1.1. koordinēti nodrošināt transporta līdzekļu novietošanu autostāvvietā
atbilstoši ceļa zīmēm un horizontāliem ceļa apzīmējumiem;
5.1.2. iekasēt par autostāvvietas izmantošanu noteikto maksu atbilstoši
Kocēnu novada domes lēmumam;
5.1.3. informēt autostāvvietas lietotājus par autostāvvietas lietošanas
noteikumiem;
5.1.4. par Noteikumu pārkāpšanu ziņot Noteikumu II daļā minētām
amatpersonām un/vai institūcijām.
5.2. Autostāvvietas kasiera tiesības:
5.2.1. pieprasīt no autostāvvietas lietotājiem ar Kocēnu novada domes
lēmumu apstiprināto maksu, par transporta līdzekļa atrašanos autostāvvietā,
ja ir pagājis ilgāks laiks, kas nepieciešams pasažieru izkāpšanai un
iekāpšanai, bet ne ilgāks laiks par 5 minūtēm, vai ja uz transporta līdzekli
nevar attiecināt Noteikumu 4.10. punktā minētos nosacījumus;
5.2.2. pieprasīt no autostāvvietas lietotājiem ievērot sabiedrisko kārtību.
VI Autostāvvietas lietotāja tiesības un pienākumi
6.1. Autostāvvietas lietotāja tiesības:
6.1.1. ievērot Noteikumus par autostāvvietu lietošanu;
6.1.2. veikt priekšapmaksu skaidrā naudā par autostāvvietas lietošanu pēc
kasiera pieprasījuma saskaņā ar Kocēnu novada domes lēmumā apstiprināto
maksu un Noteikumu IV daļas prasībām.

6.1.3. ievērot sabiedriskās kārtības noteikumus;
6.1.4. segt zaudējumus, kuri radušies autostāvvietas pārvaldītājam sakarā ar
autostāvvietas lietošanas noteikumu pārkāpumu, ko ar nodomu vai aiz
neuzmanības izdarījis autostāvvietas lietotājs.
6.2. Autostāvvietas lietotāja pienākumi:
6.2.1. saņemt no kasiera informāciju par autostāvvietas lietošanu
reglamentējošiem dokumentiem;
6.2.2. saņemt no kasiera biļeti par veikto priekšapmaksu atbilstoši ar Kocēnu
novada domes lēmumu apstiprinātai maksai;
6.2.3. iesniegt sūdzību autostāvvietas pārvaldītājam - Vaidavas pagasta
padomei - par konstatētajiem pārkāpumiem autostāvvietas kasiera darbībā.
Sūdzības iesniegšana neatbrīvo autostāvvietas lietotāju no pienākuma veikt
samaksu par autostāvvietas lietošanu Noteikumos paredzētā kārtībā un
saskaņā ar Kocēnu novada domes lēmumiem.
VII Maksa par autostāvvietas izmantošanu
7.1. Maksa par maksas autostāvvietas izmantošanu Vaidavas pagasta Vaidavā tiek
noteikta šādā apmērā:
7.1.1. Motocikliem, mopēdiem, motorolleriem: Ls 0,50;
7.1.2. Vieglajām automašīnām, tricikliem, kvadracikliem: Ls 1,00;
7.1.3. Vieglajām automašīnām ar piekabi, autobusiem, kravas automašīnām:
Ls 2,00.
VIII Maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu ievērošanas kontroles
atbildīgo darbinieku lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšanas kārtība
8.1. Ieinteresētā persona var apstrīdēt maksas autostāvvietas lietošanas noteikumu
ievērošanas kontroles atbildīgo darbinieku lēmumus vai faktisko rīcību Kocēnu
novada domes izpilddirektoram, apstrīdēšanas iesniegumu iesniedzot Kocēnu
novada domes Lietvedības nodaļā Alejas ielā 8, Kocēnos, Kocēnu pagastā, Kocēnu
novadā.
IX Pārejas noteikumi
9.1. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Vaidavas pagasta padomes
30.05.2008. saistošie noteikumi Nr. 4 „Maksas autostāvvietu ierīkošanas,
uzturēšanas, apkalpošanas un lietošanas noteikumi Vaidavas pagastā”, apstiprināti
ar Vaidavas pagasta padomes 30.05.2008. lēmumu (prot. Nr.7 2.p.).
9.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā
kārtībā.

Domes priekšsēdētājs
Jānis Olmanis

