PROJEKTS
APSTIPRINĀTI
ar Dobeles novada domes
2014.gada 24.aprīļa
lēmumu Nr.__/4
(protokols Nr.4)
2014.gada 27.februārī

Saistošie noteikumi Nr.6

Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu

Izdarīt Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi“ šādus
grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas kārtību un maksimālo maksu
(tarifiem) Dobeles novadā”.
2. Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu”.
3. Izteikt saistošo noteikumu 1.2.punktu šādā redakcijā:

„1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība (turpmāk Pašvaldība) izsniedz, pārreģistrē un anulē licences un licences kartītes pasažieru
pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī
nosaka maksimālo maksu (tarifus) par pasažieru pārvadājumiem. Ar saistošajiem noteikumiem
noteikta Pašvaldības atšķirības zīme un tās izvietojums ārpusē uz taksometra virsbūves.“
4. Svītrot saistošo noteikumu 2.nodaļas nosaukumā vārdus „piešķiršanas un”.
5. Svītrot saistošo noteikumu 2.1.1.punktā vārdu un skaitli iekavās „un 4.”
6. Svītrot saistošo noteikumu 2.1.2. un 2.1.4.apakšpunktu.
7. Aizstāt saistošo noteikumu 2.2.punktā vārdu „piešķiršanu” ar vārdu „izsniegšanu”.
8. Aizstāt saistošo noteikumu 2.6.punktā vārdu „piešķirta” ar vārdu „izsniegta”.
9. Svītrot saistošo noteikumu 3.2.punktā vārdus „un Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par to, ka
Pārvadātājam nav nodokļu parādu (izziņa derīga 30 dienas pēc tās izsniegšanas)”.
10. Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu 5.nodaļu šādā redakcijā:
„5. Maksimālā maksa (tarifs) par pasažieru pārvadājumiem

5.1. Pašvaldības administratīvajā teritorijā par pasažieru pārvadājumiem ar vieglo taksometru tiek
noteikta šāda maksimālā maksa (tarifs), iekļaujot pievienotās vērtības nodokli:
5.1.1. taksometra nolīgšanas tarifs – 2,13 euro;
5.1.2. attāluma tarifs par vienu kilometru:
5.1.2.1. diennakts laikā no pulksten 06:00 līdz pulksten 21:59 – 0,71 euro;
5.1.2.2. diennakts laikā no pulksten 22:00 līdz pulksten 05:59 – 0,85 euro;
5.1.3. laika tarifs par vienu minūti - 0,16 euro.”
11. Uzskatīt saistošo noteikumu līdzšinējo 5.nodaļu par 6.nodaļu.
12. Svītrot saistošo noteikumu 3.pielikumā vārdus „uzņēmumu reģistra izsniegtas komersanta apliecības un
statūtu kopija” un „Valsts ieņēmumu dienesta izsniegta izziņa par to, ka nav nodokļu parādu”.
13. Svītrot saistošo noteikumu 4.pielikumu.

Priekšsēdētājs

A.SPRIDZĀNS

Saistošo noteikumu Nr.6
„Grozījumi Dobeles novada pašvaldības 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi””
paskaidrojuma raksts
Sadaļas nosaukums
Sadaļas paskaidrojums
1.
Projekta Saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu maksimālo
nepieciešamības
maksu (tarifus) par pasažieru un bagāžas pārvadājumiem ar vieglo
pamatojums
taksometru nosaka pašvaldība, kura izsniedz speciālās atļaujas

2. Īss
izklāsts

projekta

(licences) šiem pārvadājumiem. Ievērojot teikto, pašvaldība ar
grozījumiem 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.29
„Pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas
noteikumi” nosaka maksimālo maksu par pārvadājumiem ar
vieglajiem taksometriem Dobeles novadā.
Komerclikuma 13.panta pirmajā daļā izdarīti grozījumi, kas nosaka,
ka reģistrācijas apliecību komersantam izsniedz tikai pēc rakstveida
pieprasījuma saņemšanas komercreģistra iestādē, atbilstoši kuriem
grozīti arī citi normatīvie akti, un Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem
subjektiem, piemēram, uzņēmējiem, biedrībām u.c., turpmāk vairs
nav pienākums valsts un pašvaldību iestādēs uzrādīt reģistrācijas
apliecību vai iesniegt tās kopiju. Par to, vai konkrētais subjekts ir
reģistrēts Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, ir jāpārliecinās pašai
iestādei, kam tas nepieciešams.
satura Grozījumi saistošajos noteikumos izdarīti, pamatojoties uz
Autopārvadājumu likuma 39.panta piekto daļu. Saistošie noteikumi ir
papildināti ar jaunu 5.nodaļu, kas nosaka maksimālo maksu (tarifu)
par pasažieru pārvadājumiem, atbilstoši MK 2012.gada 3.jūlija
noteikumu Nr.468 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar
vieglajiem taksometriem” 16.punkta nosacījumiem, kas nosaka, ka
par braucienu vadītājs izsniedz pasažierim čeku, kurā jānorāda arī
taksometra nolīgšanas tarifs; attāluma tarifs par kilometru un laika
tarifs par minūti.
Ņemot vērā papildus iekļauto nodaļu saistošajos noteikumos,
nepieciešams izteikt jaunā redakcijā arī saistošo noteikumu
nosaukumu un papildināt to izdošanas tiesisko pamatojumu.
Ir precizētas arī vairākas saistošo noteikumu normas, atbilstoši
grozījumiem normatīvajos aktos.

3.Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz
pašvaldības budžetu
4.Informācija par plānoto
projekta
ietekmi
uz
uzņēmējdarbības
vidi
pašvaldības teritorijā
5.Informācija
administratīvajām
procedūrām
6.
Informācija
konsultācijām
privātpersonām
Priekšsēdētājs

Nav ietekmes
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attieksies uz personām, kuras veic
pasažieru pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Dobeles novadā. Tiek
noteiktas vienotas prasības attiecībā uz maksimālo tarifu, netiek ierobežotas
pārvadātāja tiesības noteikt zemākus tarifus, atbilstoši tirgus situācijai un
individuālam ieskatam.

par Nav attiecināms
par Notikušas konsultācijas ar komersantiem, kuri veic pasažieru
ar pārvadājumus ar vieglajiem taksometriem Dobeles novadā.
A.SPRIDZĀNS

