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APSTIPRINĀTI 

ar Ķeguma novada domes  

2015.gada 4.marta 

lēmumu Nr.87 (protokols Nr.5,2.§) 

 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ķegumā 

 

2015.gada 4.martā         Nr.6/2015 

 

 

Par Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīla saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām”  

atzīšanu par spēku zaudējušiem 
 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

 21.panta pirmās daļas 16.punktu 

 

 

Atzīt par spēku zaudējušiem Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīla saistošos 

noteikumus Nr. 7/2013 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada 

represētajām personām”. 

 

 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

09.03.2015. 

datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/2015 

„Par Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīla saistošo noteikumu Nr. 7/2013 „Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma novada represētajām personām”  

atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumu Nr.28 

„Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos 

Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas 

izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla 

maršrutos” 1.4.punkts, kas paredz, ka politiski represētajām 

personām, uzrādot politiski represētās personas apliecību ir tiesības 

bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā 

pasažierus reģionālās nozīmes maršrutā,  

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Ķeguma novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošie noteikumi 

Nr.7/2013 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ķeguma 

novada represētajām personām” nosaka braukšanas maksas 

atvieglojumus politiski represētām personām braucieniem 

reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un kārtību, kādā šie 

atvieglojumi tiek piešķirti. Līdz ar grozījumiem  Ministru kabineta 

2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 ”Noteikumi par  pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 8.punktā, pašvaldības 

saistošie noteikumi nav aktuāli. 

 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav attiecināms  

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā 

Nav attiecināma 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav attiecināma 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav attiecināma 

 

 

Sēdes vadītājs   (personiskais paraksts)    R.Ozols 

09.03.2015. 

datums 

 


