AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS DOME
Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē
2019.gada 28.februārī

protokols Nr.2, 38.p.

LĒMUMS Nr.81
Par saistošo noteikumu Nr.2017/19
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
precizēšanu
Aizkraukles novada pašvaldība ir saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas 20.02.2019. vēstuli Nr.1-18/1543 “Par saistošajiem noteikumiem” (pašvaldībā
reģistrēts 20.02.2019. ar Nr. 2.1-19/1/19/196), kurā ministrija lūdz precizēt saistošos noteikumus.
Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtā daļa nosaka, ka, ja saņemts ministrijas atzinums,
kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos
noteikumus atbilstoši atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 45. panta ceturto daļu, atklāti balsojot: ar 14
balsīm "Par" (Anita BICKA, Ingūna GRANDĀNE, Guntis JANKOVSKIS, Armands
KASPARĀNS, 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.

Veikt Aizkraukles novada domes 28.12.2017. saistošajos noteikumos Nr.2017/19 „Par
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
šādus precizējumus:
1.1. precizēt Noteikumu numerāciju un veikt redakcionālus labojumus;
1.2. Noteikumu 3.punktu izteikt šādā redakcijā:

“3.

Ar Noteikumiem tiek noteikti braukšanas maksas atvieglojumi 100% apmērā no biļešu cenas
Aizkraukles novadā deklarētiem pensionāriem un personām ar 3.invaliditātes grupu, kuru
ģimenei ir dārziņi Daugavas kreisajā krastā vai Aizkraukles pagastā vietējās nozīmes
maršrutos: Mēness iela – Līčupe (Sērene); Aizkraukles Autoosta – Aizkraukles pagasts, turp
un atpakaļ kopā 210 braukšanas reizes sezonā laika periodā no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim.”

2.

Precizētos saistošos noteikumus publicēt laikrakstā “Domes Vēstis” un izlikt pašvaldības un
Aizkraukles pagasta ēkās redzamā vietā.

3.

Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4.

Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
“Domes Vēstis”.
Pielikumā: Precizētie saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts pavisam kopā uz 3 lp.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu

L.Līdums

pielikums
APSTIPRINĀTS
ar Aizkraukles novada domes
2019.gada 28.februāra sēdes
lēmumu Nr.81 (protokols Nr.2, 38.p.)
Aizkraukles novada domes 28.12.2017.
Saistošo noteikumu Nr.2017/19
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli
(uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā

Norādāmā informācija

Pašvaldība par katru kartes izsniegšanu maksā pasažieru
pārvadātājam. 2018.gada pavasara - rudens periodā bijuši vairāki
gadījumi, kad personas neuzmanības dēļ (pazaudēšana, bojāšana),
pašvaldība personai izsniedz jaunu braukšanas karti, par kuru
atkārtoti samaksā pasažieru pārvadātājam, tādā veidā tiek
nelietderīgi izšķērdēti pašvaldības finanšu līdzekļi.
Ņemot vērā sabiedriskā transporta braukšanas maksas
palielināšanos, nepieciešams ar saistošo noteikumu grozījumiem
samazināt braukšanas reizes, savukārt laika periodu nesamazināt
(sezonas laika periodā no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim).
Kartes nozaudēšanas vai kartes fiziskas bojāšanas rezultātā (ja
netiek konstatēts tehnisks bojājums) karte tiek atjaunota par
maksu.
Ar sabiedriskā transporta braukšanas maksas palielināšanos,
saistošo noteikumu 2.punktā 258 braukšanas reižu vietā, tiek
noteiktas 210 braukšanas reizes.
Netiks nelietderīgi izšķērdēti pašvaldības finanšu līdzekļi par
atkārtoti jaunas kartes izsniegšanu.

Labvēlīga.

5.Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi tiks nosūtīti izskatīšanai un atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai,
tiks publicēti "Domes Vēstis" un novada domes mājas lapā.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Aizkraukles novada Valsts
un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs.

6.Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas.
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Šis dokuments ir elektroniski
parakstīts ar drošu elektronisko
parakstu un satur laika zīmogu
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