Saistošie noteikumi
2014.gada 19.marts

Siguldā

Nr.10
(prot. Nr.7, §12)

„Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”
Izdoti saskaņā ar
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu
*ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2016.gada 13.janvāra saistošajiem
noteikumiem Nr.4 „Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” (prot.
Nr.1, §17)
**ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada Domes 2016.gada 16.marta saistošajiem
noteikumiem Nr.8 „Grozījumi Siguldas novada Domes 2014.gada 19.marta saistošajos
noteikumos Nr.10 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” (prot.
Nr.4, §4)
*** ar grozījumiem, kas izdarīti ar Siguldas novada pašvaldības domes 2018.gada
20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.37 ,,Grozījumi Siguldas novada pašvaldības
domes 2014.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par braukšanas maksas
atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”” (prot.Nr.17, 6.§)
I. Vispārīgais jautājums
1.

Saistošie 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; Allažmuiža–Stīveri; Sigulda–Institūts–Mednieki–Jūdaži;
Sigulda–Allaži–Mālpils un to saņemšanas kārtību. ***
II. Pasažieru kategorijas un tām piešķirtie braukšanas maksas atvieglojumi

2.

Neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no
biļetes cenas ir tiesības saņemt Siguldas novadā reģistrēto vispārējās un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem.

3.

Siguldas novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajām personām ir
tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes cenas, iedalot
tos šādās pasažieru kategorijās:
3.1.
pirmsskolas vecuma bērnu, vispārējo izglītības iestāžu izglītojamo, līdz 6.klasei,
pavadošā persona;
3.2.
trūcīgās un maznodrošinātās personas;
3.3.
daudzbērnu ģimenes;
3.4.
pensionāri;

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

4.

pilna laika studenti;
personas ar III invaliditātes grupu;
personas, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā;
personas, kuru mēneša vidējie ienākumi pēdējos 12 mēnešos nepārsniedz 70% no
Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētā valstī
strādājošo pagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēra.

Noteikumos minēto pasažieru kategoriju pārvadājumu uzskaites kontroli norēķiniem ar
pārvadātāju veic Siguldas novada pašvaldības Transporta nodaļa, pēc pārvadātāja
iesniegtām atskaitēm par izsniegtajām biļetēm.***
III. Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība

5. Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrs (turpmāk – Pakalpojumu centrs) izsniedz
šo noteikumu 2. un 3.punktā minētajām iedzīvotāju kategorijām kartes braukšanas maksas
atvieglojumu saņemšanai (turpmāk – karte), kā arī atjauno karšu darbību un veic to uzskaiti.
6. Kartes saņemšanai vai darbības atjaunošanai šo noteikumu 2.punktā minētajām iedzīvotāju
kategorijām Pakalpojumu centrā jānorāda deklarētā dzīvesvieta un jāuzrāda Siguldas novadā
reģistrēto vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamā skolēnu apliecību.
7. Kartes saņemšanai vai darbības atjaunošanai šo noteikumu 3.punktā minētajām iedzīvotāju
kategorijām Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā jānorāda deklarētā dzīvesvieta
un jāuzrāda šādi dokumenti:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

pirmsskolas vecuma bērnu dzimšanas apliecību vai vispārējās izglītības
iestādes izglītojamo skolēnu apliecību – 3.1.apakšpunktā minētās personas;
pensionāra apliecību – 3.4.apakšpunktā minētās personas;
studenta apliecību – 3.5.apakšpunktā minētās personas;
invaliditātes apliecību – 3.6.apakšpunktā minētās personas;
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas dalībnieka apliecību –
3.7.apakšpunktā minētās personas.

8. Informāciju par noteikumu 3.punkta 3.2., 3.3. un 3.8.apakšpunktā minēto personu statusa
atbilstību pašvaldība iegūst patstāvīgi.
9. Noteikumu 3.punktā minētie braukšanas maksas atvieglojumi nav attiecināmi uz tām
personām, kuras Siguldas novada administratīvajā teritorijā deklarējušas tikai papildu adresi.
10. Karšu derīguma termiņš šo noteikumu 2. un 3.punktā minētām personu kategorijām ir
kārtējā gada 1.marts, izņemot šo noteikumu 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajām personu
kategorijām, kurām kartes derīguma termiņš ir seši mēneši.
11. Pēc kartes derīguma termiņa beigām vai pašvaldībai konstatējot kartes lietotāja statusa
neatbilstību šo noteikumu 2. un 3.punktā noteiktajām prasībām, tā tiek deaktivizēta. Lai
atjaunotu kartes derīguma termiņu, 2. un 3.punktā minētās personu kategorijas Pakalpojumu
centrā uzrāda šo noteikumu 6. un 7.punktā minētos dokumentus.
IV. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

12. 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.
13. Šo saistošo noteikumu 12.punktā minēto lēmumu var apstrīdēt Siguldas novada
pašvaldības domē. Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.***
V.

Noslēguma jautājumi

14.Braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtība sabiedriskajā transportā tiek
piemērota no 2016.gada 1.jūnija.**
15. (svītrots ar 16.03.2016.grozījumiem)**
16. Noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

***stājas spēkā 2019.gada 16.janvārī

U.Mitrevics

