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Saistošie noteikumi Nr.7 
par transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu 

glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību 

Zilupē 

 

2010.gada 30.septembrī 

 
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 6.panta otro daļu, 8.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta 

pirmās daļas 23.punktu, 43.panta trešo daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta otro daļu un 41.pantu, Ceļu 

satiksmes likuma 4.panta pirmo daļu, Ministru kabineta 07.09.2004. noteikumu Nr.767 "Noteikumi par 

transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu un transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa" 4. un 5.punktu 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

 

1.1. Šie saistošie noteikumi nosaka transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu 

un transportlīdzekļu glabāšanas speciālā stāvvietā maksu un maksāšanas kārtību. 

1.2. Transportlīdzekļi, kuri piespiedu kārtā pārvietoti uz speciālu stāvvietu, tiek glabāti speciālā 

stāvvietā pēc adreses Latgales iela 251c, Ludza, Ludzas novads. 

 

2. Transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas uz speciālu stāvvietu un transportlīdzekļu 

glabāšanas speciālā stāvvietā maksa un maksāšanas kārtība 

 

2.1. Maksa par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu ir Ls 0,40 par vienu 

kilometru. 

2.2. Maksa par transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā ir Ls 1,00 (tajā skaitā pievienotās 

vērtības nodoklis) diennaktī. 

2.3. Kopējos maksājumus atbilstoši šo saistošo noteikumu 2.1. un 2.2.punktā noteiktajām tarifa 

likmēm samaksā transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona. 

2.4. Maksājumi par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu un 

transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā veicami skaidrā naudā vai bezskaidrā naudā 

speciālajā stāvvietā, kurā ir nogādāts transportlīdzeklis. 

2.5. Transportlīdzekļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona ir tiesīga saņemt transportlīdzekli tikai 

tad, kad ir veikts maksājums par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu stāvvietu 

un transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā. 

 

 

 



3. Noslēguma jautājumi 

 

3.1. Transportlīdzekļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai, kuras transportlīdzeklis piespiedu 

kārtā pārvietots uz speciālu stāvvietu, ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt 

sūdzību par maksu, kas aprēķināta par transportlīdzekļa piespiedu pārvietošanu uz speciālu 

stāvvietu un transportlīdzekļa glabāšanu speciālā stāvvietā. 

3.2. Saistošie noteikumi publicējami likuma "Par pašvaldībām" 45.panta otrajā daļā noteiktajā 

termiņā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 

3.3. Zilupes novada pašvaldības domes Attīstības komiteja ir atbildīga par saistošo noteikumu 

izpildes novērošanu un analīzi. 
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