Paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā Ādažu novadā”
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 sabiedrību (mērķgrupām) un
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
5.Informācija par administratīvajām
procedūrām

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
1.1. Likuma „Par publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanu” 2.panta pirmā daļa nosaka, ka rīcībai ar publiskas
personas finanšu līdzekļiem ir jābūt likumīgai, tas ir jebkurai rīcībai ar
mantu jāatbilst ārējos normatīvajos aktos paredzētajam mērķi, kā arī
normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
1.2. Likuma „Par pašvaldībām” 12.pants nosaka, ka pašvaldība
attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi
realizēt savas iniciatīvās ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai
citu pašvaldību kompetencē vai arī, ja šāda darbība nav aizliegta ar
likumu.
1.3. Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešā daļa
nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas
atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas
maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus
pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta. Nosakot braukšanas maksas
atvieglojumus, par vienīgo kritēriju nedrīkst izmantot personas
deklarēto dzīvesvietu.
2.1. Saistošie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru
un piešķiršanas kārtību Ādažu novadā.
3.1. Saistošo noteikumu īstenošanai tiek prognozēta finansiāla ietekme
uz pašvaldības budžetu. Uz saistošo noteikumu pieņemšanas brīdi
Ādažu novadā dzīvesvietu deklarējuši 558 pensionāri, kuri ir 75 gadus
veci un vecāki un 35 politiski represētās personas. 2014.gada
pašvaldības budžetā šim mērķim ir paredzēti EUR 19’920.
3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams
veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo
institūciju kompetenci.
4.1.Mērķgrupa, uz kuru attiecināms noteikumu tiesiskais regulējums, ir
pensionāri, kuri ir 75 gadus veci un vecāki un politiski represētās
personas.
4.2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi nav paredzēta.
5.1. Institūcijas, kurās privātpersona var vērsties saistošo noteikumu
piemērošanā ir Ādažu novada dome.
5.2. Saistošo noteikumu projekts nosaka administratīvās procedūras un
kritērijus, kas būs jāievēro lai saņemtu braukšanas maksas
atvieglojumus sabiedriskajā transportā Ādažu novadā.
6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas
ar sabiedrības pārstāvjiem.
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Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Ādažu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Sabiedriskā transporta pakalpojumu
likuma 14.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Šie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus, kā arī atvieglojumu apmēru un piešķiršanas kārtību Ādažu novadā.

2.

Braukšanas maksas atvieglojumi darbojas desmit braucieniem kalendārajā mēnesī ar
pasažieru pārvadātāja SIA "Ekspress Ādaži" autobusiem Ādažu novada administratīvajā
teritorijā, izmantojot personalizētu elektronisko biļeti.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.01.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.5/2015., ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 28.02.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.4/2018
3.

Mēnesī neizmantotie braucieni nepārceļas uz nākošo mēnesi.
II. Piemērojamie braukšanas maksas atvieglojumi

4.

Braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no vienas biļetes cenas Ādažu novada
administratīvajā teritorijā ir tiesīgas saņemt personas, kuras ir sasniegušas 70 gadu
vecumu vai vecākas, un savu pamata dzīves vietu ir deklarējušas Ādažu novada
administratīvajā teritorijā.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2015.
5.

Svītrots ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2015.
III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

6.

Lai saņemtu Noteikumu 4.1.punktā noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus,
personīgi jāiesniedz Ādažu novada domes Klientu apkalpošanas centrā (turpmāk tekstā –
KAC) attiecīgs iesniegums, pievienojot savu fotogrāfiju (3x4), kas uzņemta ne vēlāk kā 1
gadu pirms atvieglojumu pieprasīšanas.

7.

Svītrots ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2015.

8.

Gadījumā, ja nav iespējams iesniegumam pievienot fotogrāfiju, tad KAC nodrošina
personas fotogrāfēšanu iesnieguma pieņemšanas brīdī.

9.

Iesniedzot Noteikumu 6.punktā minēto iesniegumu, personai ir pienākums uzrādīt
personu apliecinošu dokumentu.

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 24.02.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.12/2015.
10. Iesniegumus par braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu izskata un lēmumus par
atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu pieņem Ādažu novada domes Kancelejas vadītājs
(turpmāk tekstā – Kancelejas vadītājs).
11. Kancelejas vadītāja lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada domes Administratīvo aktu
strīdus komisijā. Administratīvo aktu strīdus komisijas lēmumu par apstrīdēto
administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
12. Personalizēta elektroniskā biļete tiek izsniegta KAC 2 nedēļu laikā no lēmuma par
braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu pieņemšanas dienas.
13. Pirmreizējā elektroniskā biļete tiek izsniegta bez maksas. Par atkārtotas elektroniskās
biļetes izsniegšanu persona sedz tās izgatavošanas izmaksas, kuras apmēru nosaka SIA
"Ekspress Ādaži".
14. Elektroniskās biļetes nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā, persona iesniedz KAC
pieprasījumu atkārotas elektroniskās biļetes saņemšanai, pievienojot maksājuma
dokumentu, kas apliecina elektroniskās biļetes izgatavošanas izmaksu samaksu.
15. Persona zaudē tiesības saņemt Noteikumos noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus
dienā, kad persona savu dzīvesvietu deklarē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
IV. Nobeiguma jautājumi
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūnijā.

Domes priekšsēdētājs
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