SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Siguldā
2020. gada 20. februārī

Nr. 3
Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes
lēmumu (prot. Nr. 3, 5.§)

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

2.

Šie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka braukšanas maksas atvieglojumus Siguldas novada
sabiedriskā transporta maršrutos Sigulda–Institūts; Sigulda–Ķipari; Sigulda–Turaida–Krimulda;
Sigulda–Kaķīši–Institūts–Sigulda; Sigulda–Gleznotājkalns; Sigulda–Saltavots–Pelītes–Sigulda;
Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine; Sigulda–Nurmiži; Nītaure–More–Ķēči–Nītaure; Stīveri - Skola
– Sigulda - Stīveri; Sigulda–Institūts–Mednieki–Jūdaži; Sigulda–Allaži–Mālpils.
Braukšanas maksas atvieglojumus noteikumos noteiktajā kārtībā var saņemt noteikumu
II nodaļā noteiktās personu kategorijas, kuras neizmanto Ministru kabineta noteikumos
paredzētos braukšanas maksas atvieglojumus.
II. Pasažieru kategorijas un tām piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

3.

4.

Neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes
cenas ir tiesības saņemt Siguldas novadā reģistrēto vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem.
Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajām personām ir tiesības
saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes cenas, iedalot tos šādās
pasažieru kategorijās:
4.1. trūcīgās un maznodrošinātās personas;
4.2. ģimene, kurai ir Siguldas novada pašvaldības piešķirts statuss “Siguldas novada
pašvaldības ģimene, kuras aprūpē ir trīs un vairāk bērni”;
4.3. pensionāri;
4.4. pilna laika studenti;
4.5. personas ar III grupas invaliditāti;
4.6. personas, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;

darbspējas vecuma personas no 18 gadu vecuma, kuru mēneša vidējie ienākumi (pirms
nodokļu nomaksas) pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz 70% no Centrālās statistikas
pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī strādājošo pagājušā gada
mēneša vidējās darba samaksas apmēra pirms nodokļu nomaksas.
Neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes
cenas ir tiesības saņemt pavadošajai personai, kura nav jaunāka par 13 gadiem un pavada
obligātās pirmsskolas izglītības vecuma bērnu vai Siguldas novadā reģistrēto vispārējo izglītības
iestāžu 1. klases izglītojamo, laikā, kad nodrošina bērna pavadīšanu. Bērna, kuru pavada,
dzīvesvietai jābūt deklarētai Siguldas novada administratīvajā teritorijā.
Noteikumos minēto pasažieru kategoriju, kuriem piemērots braukšanas maksas atvieglojums,
pārvadājumu uzskaites kontroli norēķiniem ar pārvadātāju veic Siguldas novada pašvaldības
Transporta nodaļa, pēc pārvadātāja iesniegtām atskaitēm par izsniegtajām biļetēm.
4.7.

5.

6.

III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Atvieglojuma saņemšanai novadā deklarētie iedzīvotāji izmanto Siguldas novada iedzīvotāju
identifikācijas karti un novadā nedeklarētie, Siguldas novadā reģistrēto vispārējās izglītības
iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie – pieejas karti (turpmāk abas
kartes – karte). Noteikumu 5.punktā noteiktā pavadošā persona braukšanas maksas
atvieglojumu saņem, validējot pavadāmā bērna karti atpazīšanas iekārtā.
Karti var saņemt vai saņemtai kartei aktivizēt noteikumos paredzēto atvieglojumu var Siguldas
novada pašvaldības iekšējo noteikumu “Par Siguldas novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un
pieejas karšu izsniegšanas kārtību” noteiktajā kārtībā, uzrādot:
8.1. noteikumu 3.punktā gadījumā - Siguldas novadā reģistrēto vispārējās un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamā skolēnu apliecību vai izziņu no izglītības iestādes;
8.2. noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajā gadījumā – izziņu par trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statusu;
8.3. noteikumu 4.3. apakšpunktā minētajā gadījumā - pensionāra apliecību;
8.4. noteikumu 4.4. apakšpunktā minētajā gadījumā - studenta apliecību vai izziņu no
augstskolas;
8.5. noteikumu 4.5. apakšpunktā minētajā gadījumā - invaliditātes apliecību;
8.6. noteikumu 4.6. apakšpunktā minētajā gadījumā - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas
seku likvidācijas dalībnieka apliecību;
8.7. noteikumu 5. punktā minētajā gadījumā - pirmsskolas vecuma bērnu dzimšanas apliecību
vai vispārējās izglītības iestādes izglītojamo skolēnu apliecību.
Informāciju par noteikumu 4.2. un 4.7. apakšpunktā minēto statusa atbilstību Siguldas novada
pašvaldības Pakalpojumu centra vai Siguldas novada Tūrisma informācijas centra speciālisti
iegūst patstāvīgi.
Termiņš braukšanas atvieglojumu saņemšanai noteikumu:
10.1. 3. punktā minētām personu kategorijām – kamēr apmeklē Siguldas novadā reģistrēto
vispārējās izglītības iestādi un profesionālās ievirzes izglītības iestādi;
10.2. 4.1. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – uz izziņā norādīto statusa laiku;
10.3. 4.2. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – uz statusa laiku;
10.4. 4.3. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – nenoteikts laiks;
10.5. 4.4. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – līdz kārtēja gada 31. augustam;
10.6. 4.5. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – uz invaliditātes apliecības derīguma
laiku;
10.7. 4.6. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – nenoteikts laiks;
10.8. 4.7. apakšpunktā minētajām personu kategorijām – līdz kārtējā gada 1. martam;
10.9. 6. punktā minētajām personu kategorijām – līdz pavadāmā persona pabeidz Siguldas
novadā reģistrētās vispārējās izglītības iestādes 1.klasi.
Pēc noteikumu 10.1., 10.2., 10.3., 10.5., 10.6., 10.8., 10.9. apakšpunktā noteiktā termiņa
beigām vai konstatējot, ka braukšanas atvieglojumu saņēmējs neatbilst noteikumu noteiktajām
prasībām atvieglojumu saņemšanai, kartei tiek deaktivizēta braukšanas maksas atvieglojumu
saņemšanas pozīcija.
Kartei deaktivizēto atvieglojumu var aktivizēt noteikumu 8. punktā noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi
13.
14.

Noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.
Ar noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Siguldas novada pašvaldības domes 2014. gada
10. marta saistošie noteikumi Nr. 10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā
transportā”.
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Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu izstrādi noteica nepieciešamība aktualizēt Siguldas
novada pašvaldības domes 2014. gada 10. marta saistošie noteikumi
Nr. 10 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”.
Tā kā aktualizējamo normu apjoms pārsniedz vairāk kā ½ no spēkā esošo
normu apjoma, izstrādāti noteikumi jaunā redakcijā.
Aktualizācijas ietvaros paredzēts:
- konkretizēt atbalsta saņēmēju kategorijas, paredzot, ka bērnu
pavadošajai personai atbalsts tiek paredzēts gadījumos, kad tiek
nodrošināta bērna pavadīšana. Šis nosacījums iestrādāts, ņemot
vērā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā
noteikto, ka vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir
pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez
pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes;
- izslēgt punktus, kuri dublējas ar noteikumiem “Par Siguldas
novada iedzīvotāju identifikācijas karšu un pieejas karšu
izsniegšanas kārtību”.
Noteikumos paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu nevar saņemt
personas, kuras brauciena laikā izmanto Ministru kabineta noteikumos
paredzētos braukšanas maksas atvieglojumus.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā var saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus Siguldas novada sabiedriskā transporta maršrutos:
Sigulda–Institūts; Sigulda–Ķipari; Sigulda–Turaida–Krimulda; Sigulda–
Kaķīši–Institūts–Sigulda; Sigulda–Gleznotājkalns; Sigulda–Saltavots–
Pelītes–Sigulda;
Sigulda–Jūdaži–More–Eglaine;
Sigulda–Nurmiži;
Nītaure–More–Ķēči–Nītaure; Stīveri–Skola–Sigulda–Stīveri; Sigulda–
Institūts–Mednieki–Jūdaži; Sigulda–Allaži–Mālpils.
Noteikumos paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu nevar saņemt
personas, kuras brauciena laikā izmanto Ministru kabineta noteikumos
paredzētos braukšanas maksas atvieglojumus.
Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas
un/vai jaunas štata vietas. Precīzu saistošo noteikumu īstenošanas
finansiālās ietekmes prognozi uz pašvaldības budžetu noteikt nav
iespējams.
Projekts atstās labvēlīgu ietekmi uz sociālekonomisko stāvokli.
Noteikumos noteiktajām personu kategorijām ir iespēja izmantojot
sabiedrisko transportu nokļūt uz darba vietu un atpakaļ.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina pašvaldības Pakalpojumu centrs
Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā vai Siguldas novada Tūrisma
informācijas centrs Ausekļa ielā 6, Siguldā, Siguldas novadā.
Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada
pašvaldības tīmekļa vietnē: www.sigulda.lv.
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