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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.2022/8
Aizkrauklē
APSTIPRINĀTI
ar Aizkraukles novada domes
2022.gada 17.marta sēdes
lēmumu Nr.121 (protokols Nr.6., 3.p.)

PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM
SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ
Izdoti saskaņā ar
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

l. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību un pasažieru kategorijas, kuras ir
tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus Aizkraukles novadā.

2.

Mērķis – atvieglot pensionāru un invalīdu dzīves apstākļus, sekmēt veselīgu dzīvesveidu un
rast iespēju nokļūt ģimenes dārziņu rajonā pavasara - rudens periodā.
II. Pasažieru kategorijas un tām piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

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 90 braukšanas reizes sezonā laika periodā no 15.aprīļa līdz 15.oktobrim.
III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

4.

Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (turpmāk –
Pakalpojumu centrs) 3.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām izsniedz kartes braukšanas
maksas atvieglojumu saņemšanai (turpmāk – karte), kā arī atjauno karšu darbību un veic to
uzskaiti.

5.

Kartes saņemšanai vai darbības atjaunošanai šo noteikumu 3.punktā minētajām iedzīvotāju
kategorijām Pakalpojumu centrā jānorāda deklarētā dzīvesvieta un pensionāriem jāuzrāda
pensionāra apliecību, personām ar 3.grupas invaliditāti – invalīda apliecība.

6.

Pēc kartes derīguma termiņa beigām vai pašvaldībai konstatējot kartes lietotāja statusa
neatbilstību šo noteikumu 3.punktā noteiktajām prasībām, tā tiek deaktivizēta. Lai atjaunotu
kartes derīguma termiņu, minētās personu kategorijas Pakalpojumu centrā uzrāda šo
noteikumu 5.punktā minētos dokumentus.

7.

Pirmreizējā braukšanas karte tiek izsniegta bez maksas. Kartes nozaudēšanas vai kartes
fiziskas bojāšanas dēļ (ja netiek konstatēts tehnisks bojājums), karte tiek atjaunota par maksu
– 2,00 euro.

8.

Braukšanas karšu izsniegšana un atjaunošana notiek līdz 15.jūnijam.
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IV. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība
9.

Ja Pakalpojumu centrā tiek atteikta kartes izsniegšana vai derīguma termiņa atjaunošana,
Pakalpojumu centrs rakstveidā informē pieprasītāju par atteikuma iemesliem, norādot
pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

10.

Šo saistošo noteikumu 9.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Aizkraukles novada domē.
V. Noslēguma jautājumi

11.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”.

12.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Aizkraukles novada domes
2017.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr.2017/19 “Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs

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

