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SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.132 (protokols Nr.6)

2.§
Par Aizkraukles novada Licencēšanas komisijas pasažieru pārvadājumi
ar vieglajiem taksometriem likvidēšanu
Aizkraukles novada pašvaldība 27.04.2018. saņēmusi VAS “Ceļu satiksmes drošības
direkcijas”(turpmāk-CSDD) vēstuli Nr.11.11-10/943, par to, ka 2018.gada 21.martā stājās spēkā
Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumi Nr.148 “Prasības plānošanas reģionu un republikas
pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru
komercpārvadājumi ar taksometru.” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz
Grozījumiem Autopārvadājumu likumā, kas stājās spēkā ar 2018.gada 1.martu. Saskaņā ar
Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu līdz 2018.gada 21.martam speciālās atļaujas
(licences) un licences kartītes izsniedza pašvaldības, kurām tad arī bija pieeja datu Reģistram.
Ņemot vērā iepriekš minēto, CSDD informē, ka mainoties tiesiskajam regulējumam un noteiktajai
kārtībai CSDD ar 2018.gada 10.maiju pārtrauc piekļuvi Reģistram tām pašvaldībām, kas nav
republikas pilsētas un atbilstoši jaunajam regulējumam, nav institūcijas, kas izsniedz speciālās
atļaujas (licences). Vienlaicīgi ar šo paziņojumu CSDD lauž līgumus, kas noslēgti starp CSDD un
pašvaldībām, kas nav republikas pilsētas, par piekļuvi Reģistram.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, 61.pantu un
saskaņā ar Aizkraukles novada domes 2010.gada 25.februāra noteikumiem “Licencēšanas
noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem Aizkraukles novadā”,
Aizkraukles novada dome 01.03.2010. izveidoja Licencēšanas komisiju pasažieru pārvadājumi ar
vieglajiem taksometriem.
Aizkraukles novada pašvaldība 02.07.2012. noslēdza sadarbības līgumu ar CSDD par
pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem nodrošināšanu Pašvaldībai iespēju bez
atlīdzības tiešsaistes datu pārraides režīmā iegūt informāciju no transportlīdzekļu un to vadītāju
valsts reģistra un ievadīt reģistrā informāciju par izsniegtajām un anulētajām speciālajām atļaujām
(licencēm) vai licences kartītēm (patentiem).
Pamatojoties uz Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu, līdz 2018.gada 21.martam
speciālās atļaujas (licence) un licences kartītes izsniedza pašvaldības. Aizkraukles novada
pašvaldībai līdz šim bija piekļuve Reģistram un datiem par transportlīdzekļiem, kuri nepieciešami
speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai, kā arī nodrošinātas iespējas datu par izsniegtajām
speciālajām atļaujām (licencēm) ievadīšanai Reģistrā.
Ņemot vērā grozījumus Autopārvadājumu likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 1.martā un
Ministru kabineta atbilstoši 2018.gada 6.marta noteikumiem Nr.148“ Prasības plānošanas reģionu
un republikas pilsētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kādā veicami pasažieru
komercpārvadājumi ar taksometru”, kas stājās spēkā 2018.gada 21.martā, Aizkraukles novada
pašvaldībai nav tiesiska pamata izsniegt speciālās atļaujas (licences).
Izvērtējot augstāk minētos normatīvos aktus un CSDD 27.04.2018. vēstuli Nr.11.11-10/943,
par liegumu ar 2018.gada 10. maiju piekļuvei Reģistram un 02.07.2012. Sadarbības līguma Nr.08R1/639/12 starp CSDD un Aizkraukles novada pašvaldību laušanu, līdz ar ko neesot tiesiskajam
pamatam piekļuvei Reģistram un tā datiem, Aizkraukles novada pašvaldībai ar 2018.gada 10.maiju
nav tiesiska pamata izsniegt speciālās atļaujas (licences).

Pamatojoties uz augstāk minēto, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,
atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Edgars BRICIS, Ingūna GRANDĀNE, Guntis
JANKOVSKIS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS,
Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Arvis UPĪTS, Ludmila UŠAKOVA,
Einārs ZĒBERGS), PRET – nav, ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1.

Likvidēt Aizkraukles novada Licencēšanas komisiju pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem.

2.

Atzīt par spēku zaudējušu Aizkraukles novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumu Nr.144
“Par pasažieru licencēšanas komisijas apstiprināšanu pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem (protokols Nr.8, 4.§).

3.

Atzīt par spēku zaudējušu Aizkraukles novada domes 2010.gada 25.februāra lēmumu Nr.69
Noteikumi “Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanu Aizkraukles
novadā (protokols Nr.3, 14.§).

4.

Lēmums stājas spēkā ar 2018.gada 31.maiju.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs
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