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2018.gada 30.maijā

SĒDES PROTOKOLA PIELIKUMS
Aizkrauklē
Lēmums Nr.133 (protokols Nr.6)

3.§
Par saistošo noteikumu Nr.2018/6
“Grozījumi Aizkraukles novada domes 25.09.2013.
saistošajos noteikumos Nr.2013/21
„Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā” apstiprināšanu
Ņemot vērā 27.04.2018. VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcijas” 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” un grozījumus
Autopārvadājumu likumā, kas stājās spēkā 2018.gada 1.martā, Aizkraukles novada pašvaldībai
nav tiesiska pamata izsniegt speciālās atļaujas (licences).
Pamatojoties uz 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.

Pieņemt saistošos noteikumus Nr.2018/6 “Grozījumi Aizkraukles novada domes
25.09.2013. saistošajos noteikumos Nr.2013/21 „Par pašvaldības nodevām
Aizkraukles novadā” (pielikums).

2.

Saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā pēc to parakstīšanas
elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3.

Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pašvaldībai likuma noteiktajā
termiņā iebildumus nav izteikusi, publicēt saistošos noteikumus laikrakstā „Domes Vēstis”
un izlikt pašvaldības un Aizkraukles pagasta ēkās redzamā vietā.

4.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

5.

Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības Kancelejai.

Pielikumā: Saistošie noteikumi Nr.2018/6 „Grozījumi Aizkraukles novada domes 25.09.2013.
saistošajos noteikumus Nr.2013/21 “Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā”
un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 2 lapām.
Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.____

APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2018.gada __.maija
lēmumu Nr.___ (protokols Nr.__,__.§)

GROZĪJUMI
AIZKRAUKLES NOVADA DOMES 2013.gada 25.septembra
SAISTOŠAJOS NOTEIKUMS Nr.2013/21
„PAR PAŠVALDĪBAS NODEVĀM AIZKRAUKLES NOVADĀ”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
14.panta trešo daļu,
likuma “Par nodokļiem un nodevām”
12.pantu pirmās daļas 1., 2., 4., 7.punktu
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu
Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas”16. un 16.1 punktu

Izdarīt Aizkraukles novada domes 25.09.2013. saistošajos noteikumos Nr.2013/21 „Par
pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā” šādus grozījumus:
1.
2.
3.

Svītrot 4.5.apakšpunktu;
Svītrot 4.6.apakšpunktu;
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
“9. No nodevas tiek atbrīvoti prezentācijas pasākumi, dalībnieki pašvaldības rīkotajos
pasākumos un nekomerciāla rakstura izklaides organizatori.”

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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pielikums

Saistošo noteikumu Nr.___
“Grozījumi Aizkraukles novada domes 2013.gada 25.septembra
saistošajos noteikums Nr.2013/21
„Par pašvaldības nodevām Aizkraukles novadā”
paskaidrojuma raksts
Izstrādāts saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.1 pantu
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija

Grozījumi saistošajos noteikumos veikti sakarā ar to, ka
Aizkraukles novada pašvaldībai nav tiesiska pamata izsniegt
speciālās atļaujas, līdz ar to saistošajos noteikumus nav
nepieciešams iekļaut nodevas maksu par licences izsniegšanu
vieglo taksometru vadītājiem.
No nodevas atbrīvo nekomerciāla rakstura pasākumu
organizatorus, lai veicinātu biedrību iesaistīšanos pasākumu
organizēšanā.

2. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 6.marta noteikumiem
Nr. 148 “Prasības plānošanas reģiona un republikas pilsētas
speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtība, kāda veicami
pasažieru komercpārvadājumi ar taksometru” un grozījumiem
Autopārvadājumu likumā, kas spēkā stājās 2018.gada 1.martā,
Aizkraukles novada pašvaldībai nav tiesiska pamata izsniegt
speciālās atļaujas. Autopārvadājuma likuma 35.panta pirmā daļa
nosaka, ka speciālās atļaujas izsniedz republikas pilsētu
pašvaldības un plānošanas reģioni.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu. Ieņēmumi par
nodevām pašvaldības budžetā ir niecīgi.

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi,
pašvaldības teritorijā, tie ir labvēlīgāki.

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām

Personas var griezties saistošo
Aizkraukles novada pašvaldībā.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

noteikumu

piemērošanā

3
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domes priekšsēdētājs

L.Līdums
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