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APSTIPRINĀTS 

Ar Dundagas novada Domes 

2013.gada 26. septembra lēmumu Nr.227. (prot.Nr.18.,17.§.) 
 

Dundagas novada pašvaldības 2013. gada 26.septembra 

Saistošie noteikumi Nr.25. 
Grozījumi Dundagas novada domes  

2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 

„Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” 
Dundagas novada Dundagas pagastā 

2013.gada 26.septembrī 
 Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 

2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 

"Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras 

ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 

atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" 12. 

un 13.punktu 

 

Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 

„Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt saistošo noteikumu 6.punktu šādā redakcijā: 
 

"6. Braukšanas izdevumi tiek atlīdzināti šādos veidos: 

6.1.  izsniedzot braukšanas kartes; 

6.2. kompensējot izdevumus par biļetēm; 

6.3. kompensējot braukšanas izdevumus nokļūšanai no dzīvesvietas līdz tuvākajai 

sabiedriskā transporta pieturvietai un atpakaļ, ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas tālāk par 3 

kilometriem no tuvākās sabiedriskā transporta pieturvietas; 

6.4.  kompensējot braukšanas izdevumus nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei, ja, izmantojot sabiedrisko transportu, izglītojamajam līdz mācību sākumam jāgaida 

vismaz 1,5 stunda." 

 

2. Papildināt saistošos noteikumus ar VII.nodaļu šādā redakcijā: 
 

"VII. Izdevumi nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, ja, izmantojot 
sabiedrisko transportu, izglītojamam līdz mācību sākumam jāgaida vismaz 1,5 stunda 

 



24.  Izglītojamais vai tā pārstāvis izglītības iestādē iesniedz iesniegumu, kurā lūdz 

atlīdzināt braukšanas izdevumus nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, kā arī 
norāda dzīvesvietu un dienu, kurā izdevumi radušies. 
 

25. Izglītības iestāde pārbauda iesniegumu un pieņem lēmumu jautājumā par izdevumu 

kompensēšanu. 
 

26. Izglītības iestāde līdz katra mēneša 10.datumam atlīdzina braukšanas izdevumus 0,14 

euro apmērā par katru kilometru. Izglītības iestāde atlīdzina tikai reizi dienā radušos 

braukšanas izdevumus." 

 

3. Papildināt saistošos noteikumus ar VIII. nodaļu šādā redakcijā: 
 

"VIII. Noslēguma jautājumi 
 

27. Līdz euro ieviešanas dienai aizstāt 26.punktā skaitli un vārdu "0,14 euro" ar 

apzīmējumu un skaitli "Ls 0,10"." 

 

 

 

 

Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns 

 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2013.gada 26.septembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.25 

“Grozījumi Dundagas novada domes  
2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.29 
„ Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem”” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar vēl vienu braukšanas izdevumu atlīdzināšanas 

veidu un kārtību, kādā šie izdevumi tiek atlīdzināti. Jaunais braukšanas izdevumu 

atlīdzināšanas veids - tiek kompensēti braukšanas izdevumi nokļūšanai no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei, ja, izmantojot sabiedrisko transportu, izglītojamajam līdz mācību sākumam 

jāgaida vismaz 1,5 stunda. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
Dundagas novada pašvaldībā saņemts lūgums rast iespēju kompensēt braukšanas 

izdevumus nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, jo, izmantojot 

sabiedrisko transportu, izglītojamie ierodas skolā pusotru stundu pirms mācību sākuma. 

Jautājumus par braukšanas izdevumu kompensēšanu regulē saistošie noteikumi, 

kuros nav paredzēts segt minētajā lūgumā norādītos ceļa izdevumus. 

Pašvaldības ieskatā pamatoti būtu kompensēt braukšanas izdevumus nokļūšanai no 

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, ja, izmantojot sabiedrisko transportu, izglītojamie ierodas 

skolā vismaz pusotru stundu pirms mācību sākuma.  

Pašvaldībā tika apspriesta arī iespēja kompensēt braukšanas izdevumus nokļūšanai no 

izglītības iestādes līdz dzīvesvietai, ja, izmantojot sabiedrisko transportu, izglītojamiem pēc 

mācību beigām jāgaida vismaz pusotra stunda. Tomēr pašvaldības ieskatā šādu izdevumu 

kompensēšana nav pamatota, jo izglītojamiem pēc mācību beigām ir iespējas lietderīgi pavadīt 

laiku, izmantojot citus pašvaldības piedāvātus pakalpojumus. 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Būtiski neietekmē 

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā 

Samazinās AS "Talsu autotransports" un IK "Auto un būve" pasažieru skaits. 

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 

Nemainās. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 

Nav notikušas. 

 
 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 


