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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 13.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.22
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas

nozīmes maršrutu tīklā”

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Apvienojoties Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas,
Naukšēnu Rūjienas, Strenču novadu un Valmieras pilsētas
pašvaldībām, no 2021.gada 1.jūlija ir izveidota Valmieras
novada pašvaldība (Pašvaldība). Saskaņā ar Administratīvo
teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu
2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē
novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos
noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus līdz
2022.gada 1.jūnijam.

Lai nodrošinātu iespēju ar 2022.gada 1.janvāri saņemt
braukšanas maksas atvieglojumus Valmieras valstspilsētas
sabiedriskajā transportā ne tikai tiem pensionāriem, kuru
dzīvesvieta deklarēta Valmieras valstspilsētā, bijušā Burtnieku
novadā, bet arī pārējos Valmieras novada pagastos,
nepieciešams pieņemt jaunus saistošos noteikumus „Par
braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras valstspilsētas
nozīmes maršrutu tīklā”.

2. Īss projekta satura izklāsts Tiesības braukt bez maksas Valmieras valstspilsētas
sabiedriskajā transportā tiek piešķirtas:
‒ bērniem, kuri saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu nav

uzsākuši pamatizglītības apguvi;
‒ bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem

bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, bērnu
aprūpes institūcijās vai mācās vispārējās un profesionālajās
izglītības iestādēs, kā arī augstskolās un koledžās līdz 24
gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot apliecību sociālo
garantiju nodrošināšanai;

‒ Valmieras novada pašvaldībā vismaz pēdējos 12 mēnešus
dzīves vietu deklarējušiem pensionāriem, kuri Valmieras
novada pašvaldībā saņēmuši personalizētu braukšanas
karti;

‒ Valmieras valstspilsētas vispārizglītojošo, profesionālās
ievirzes, profesionālās vidējās izglītības iestāžu un Kocēnu
pamatskolas izglītojamiem, uzrādot attiecīgās izglītības
iestādes izsniegto skolēnu apliecību.

Noteikumi stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Paredzētie braukšanas maksas atvieglojumi palielinās
pašvaldības izdevumus.
Ietekmi uz pašvaldības budžetu noteikt precīzi nav iespējams, jo
to ietekmēs personu, kuriem pienākas atvieglojumi, pārvietošanās
ar sabiedrisko transportu Valmieras valstspilsētas nozīmes
maršrutu tīklā aktivitāte.



4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Izziņu, kas apliecina Valmieras novadā deklarēto dzīves vietu,
attiecīgās personas iegūst Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā
“Latvija.lv” vai Valmieras novada pašvaldībā.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Nav veiktas.

D Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts) Jānis Baiks


