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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES
PROTOKOLS

2019.gada 9.septembrī

Nr. 25/2019

Sēde sasaukta 2019. gada 9.septembrī plkst. 16:30
Domes zāle
Sēdi atklāj plkst. 16:30
Sēdi vada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis
Sēdi protokolē Lietvedības nodaļas vecākā lietvede Alise Štrombaha
Piedalās deputāti: Santa Ancāne, Aiva Aparjode, Alens Horsts, Sandra Ozola – Ozoliņa, Līga
Vaidere, Antra Deniškāne, Oksana Vanaga, Guna Lāčauniece
Nepiedalās deputāti:
Ervīns Grāvītis (iemesls nav zināms)
Andris Dulpiņš (iemesls nav zināms)
Bruno Veide (atvaļinājumā)
Mārtiņš Kišuro (iemesls nav zināms)
Ivars Veide (iemesls nav zināms)
Selga Osīte (aizņemta pamatdarbā)
Sēdē piedalās domes administrācijas darbinieki un pašvaldības iestāžu vadītāji.
Domes sēdes laikā tiek veikts audioieraksts.
Domes priekšsēdētājs N.Līcis atklāj domes ārkārtas sēdi, paskaidro ārkārtas sēdes sasaukšanas
iemeslu.
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība:
1. Par Saulkrastu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 7/2019
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu novadā”
spēkā stāšanos
§1
Par Saulkrastu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. SN 7/2019
“Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu novadā”
spēkā stāšanos
Ziņo N.Līcis.

Juridiskās nodaļas vadītāja Gita Lipinika informē, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrija ir atsūtījusi atzinumu, kurā vērš uzmanību, ka nepieciešams noteikt tādu kārtību, kurā
skolēns var nopirkt transporta līdzeklī biļeti, un pēc tam dome to atmaksā, bet uz doto mirkli
Saulkrastu novada pašvaldībā ir noteikta kārtība, ka ar kartiņu tiek veikts norēķins, un pēc tam
pakalpojuma sniedzējs iesniedz domei detalizētu uzskaiti par sniegtajiem pakalpojumiem.
N.Līcis papildus informē, ka atzinumā ministrija lūdz arī aizstāt vārdus “audzēkņi vai to likumiskie
pārstāvji” ar vārdu “privātpersona”, bet uzskata, ka precīzāk būtu aizstāt ar vārdu “izglītojamais
vai to likumiskie pārstāvji”.
Juridiskās nodaļas juriste Vita Spitane skaidro, ka ministrija savā atzinumā lūdz svītrot saistošo
noteikumu 6. un 7.punktu, jo uzskata, ka pietiek ar to, ka Saulkrastu novada dome ir noteikusi
kritērijus, kad atsevišķas iedzīvotāju kategorijas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus.
N.Līcis noskaidro, vai lēmuma lemjošajā daļā ir korekti noformulēts lēmums par to, ka Dome
nolemj neprecizēt Saulkrastu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošos noteikumus Nr. SN
7/2019 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu novadā”.
G.Lipinika skaidro, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām”, domei jāpieņem pamatots lēmums,
kādēļ dome nepiekrīt ministrijas labojumiem. Ierosina lēmuma 1.punktā aizstāt vārdu
“Neprecizēt” ar vārdiem “Atstāt spēkā”.
N.Līcis aicina deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu ar iepriekš minēto precizējumu.
2019.gada 4.septembrī Saulkrastu novada domē ir saņemts Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - Ministrija) atzinums Nr.1-18/8370 (turpmāk Atzinums) par Saulkrastu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN
7/2019 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu novadā”
(turpmāk – Saistošie noteikumi).
Atzinuma 1.punktā Ministrija lūdz “aizstāt saistošo noteikumu Nr.SN7/2019
4.1.apakšpunktā vārdus “audzēkņi vai to likumiskie pārstāvji” ar vārdu “privātpersona”, jo,
pirmkārt, Administratīvā procesa likumā lietots termins “privātpersona”, otrkārt, Administratīvā
procesa likuma 2.nodaļa regulē administratīvi procesuālo tiesībspēju un rīcībspēju. Vienlaikus
lūdzam precizēt saistošo noteikumu Nr.SN7/2019 1.pielikumu”. No Saistošajos noteikumos
lietotajiem terminiem “audzēknis” un “audzēkņa likumiskais pārstāvis” nepārprotami izriet, ka
Administratīvā procesa likuma izpratnē minētās personas ir privātpersonas, jo Administratīvā
procesa likuma 1.panta astotā daļa noteic, ka privātpersona ir fiziskā persona, privāto tiesību
juridiskā persona vai šādu personu apvienība. Savukārt, saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 24.panta trešo daļu, vecāki ir bērna dabiskie aizbildņi (likumiskie pārstāvji).
Atzinuma 2.punktā Ministrija norāda, ka “saistošie noteikumi Nr.SN7/2019 daļā dublē
Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu
noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.371) 9. un 10.punktā noteiktos atvieglojumus izglītojamiem.
Norādām, ka saskaņā ar noteikumu Nr.371 13.punktu šo noteikumu 9. un 10.punktā minēto
kategoriju pasažieri biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas izdevumus viņiem
pašvaldības noteiktajā kārtībā sedz no attiecīgās pašvaldības budžeta. Ievērojot minēto,
pašvaldība ir tiesīga noteikt kārtību, kādā sedz braukšanas izdevumus, bet nav tiesīga grozīt
privātpersonu (izglītojamo) tiesības uz noteikumu Nr.371 9. un 10.punktā noteikto atvieglojumu;”
(atsauce uz 13.punktu - precizēta). Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371
“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” (turpmāk – noteikumi Nr.371) 9.un 10.punktā ir
noteikti atvieglojumi ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošiem izglītojamiem, savukārt Saistošie
noteikumi paredz labvēlīgākas normas Saulkrastu novada vidusskolu audzēkņiem, proti, nosakot
atvieglojumu 100% apmērā gan pilsētas teritorijā dzīvojošiem, gan arī vispārējās vidējās izglītības
iestādes audzēkņiem (noteikumu Nr.371 10.punkts noteic, ka ārpus pilsētas teritorijas
dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 10.–12. klase) izglītojamiem ir
tiesības saņemt kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada

pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā
pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos). Domes ieskatā, saistošie noteikumi nedublē
noteikumus Nr.371, bet gan nosaka labvēlīgāku kārtību, proti, noteikumu Nr.371 9. un 10.punktā
minēto kategoriju pasažieriem biļete nav jāiegādājas par pilnu maksu, bet izdevumu segšana no
pašvaldības budžeta tiek nodrošināta pakalpojuma saņemšanas brīdī, tādejādi atvieglojot
administratīvo slogu gan pašvaldībai, gan braukšanas maksas atvieglojumu pieprasītājam.
Atzinuma 3.punktā Ministrija lūdz “svītrot saistošo noteikumu Nr.SN7/2019 6. un
7.punktu, jo šo saistošo noteikumu 2,punkts nepārprotami noteic privātpersonas, kas var saņemt
atvieglojumus”. Saistošo noteikumu 2.punkts noteic kritērijus, kad atsevišķas iedzīvotāju
kategorijas ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas atvieglojumus, savukārt 6.un 7.punkts noteic
gadījumus, kad iegūtās tiesības zaudē. Domes ieskatā, ietverot 6.un 7.punktu Saistošajos
noteikumos, Saistošie noteikumi nav uzskatāmi par prettiesiskiem, līdz ar to Domes ieskatā
Ministrijas 3.punktā ietvertais lūgums uzskatāms par ieteikumu nevis iebildumu likuma “Par
pašvaldībām” 45.panta ceturtās daļas izpratnē.
Atzinuma 4.punktā Ministrija lūdz “svītrot saistošo noteikumu Nr.SN7/2019 9.punktu, jo
paredzētais ir pašvaldības un pakalpojumu sniedzēja privāttiesisko attiecību regulējums”.
Saistošo noteikumu 9.punkts cita starpā, nodrošina, ka braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējs
ir informēts, ka sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs nodrošina precīzu uzskaiti. Domes
ieskatā, iebildums par saistošo noteikumu 9.punktu nav uzskatāms par iebildumu likuma “Par
pašvaldībām” 45.panta ceturtās daļas izpratnē, jo nav saskatāms normas prettiesiskums.
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „PAR”- 9 (N.Līcis, A.Horsts, L.Vaidere, A.Aparjode,
S.Ancāne, A.Deniškāne, G.Lāčauniece, S.Ozola-Ozoliņa, O.Vanaga), „PRET”- nav,
„ATTURAS”- nav,
NOLEMJ:
1. Atstāt spēkā Saulkrastu novada domes 2019.gada 28.augusta saistošo noteikumu Nr. SN
7/2019 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu
novadā” redakciju.
2. Lietvedības un personāla nodaļai domes lēmumu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Sabiedrisko attiecību speciālistam publicēt saistošos noteikumus un to paskaidrojuma
rakstu informatīvajā izdevumā “Saulkrastu domes ziņas” (septembra izdevumā) un pēc
publicēšanas informatīvajā izdevumā ievietot pašvaldības mājas lapā.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā noteiktā
kārtībā.
Lēmums Nr.1363 protokola pielikumā.
Sēdi slēdz plkst. 16:35
Sēdi vadīja
Domes priekšsēdētājs

____________Normunds Līcis

Sēdi protokolēja
Lietvedības nodaļas vecākā lietvede

____________ Alise Štrombaha

Protokols parakstīts 10.09.2019.

