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Publicēti Pārgaujas novada pašvaldības 
informatīvajā  izdevumā  „Pārgaujas novada  vēstis” Nr. 54,  

2014. gada 29.janvārī 
 
 

 
Saistošie noteikumi Nr.23 

Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem 

 
Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta trešās  

daļas 21.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta  
noteikumu „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras  

ir tiesīgas izmantot braukšanas  maksas atvieglojumus  
maršrutu tīkla maršrutos” 12.un 13.punktu 

 
1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību kādā Pārgaujas novada pašvaldība 

(turpmāk – Pašvaldība) sedz sabiedriskā transporta izdevumus Pārgaujas novadā 
deklarētajiem izglītojamiem (turpmāk – Izglītojamie), kuri iegūst izglītību Pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) vai vispārējās vidējās (10.-12.klase) izglītības iestādē.  

2. Braukšanas izdevumu kompensācijas apmērs un saņemšanas kārtība:  
2.1. Pārgaujas novadā deklarētiem vispārējās pamatizglītības iestādēs (1. – 9. klase) 

Izglītojamiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu  kompensāciju 100% apmērā par 
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie 
izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 
maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā; 

2.2. Pārgaujas novadā deklarētiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10. – 12. klase) 
Izglītojamiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu  kompensāciju 100% apmērā par 
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie 
izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 
maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. 

3. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus: 
3.1. Izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, Izglītojamo brīvdienās, kā arī 

dienās, kad mācības izglītības iestādē nenotiek; 
3.2. Izglītojamiem, kuri izglītības pakalpojumus saņem ārpus Pārgaujas novada 

administratīvās teritorijas; 
3.3. par dienām, kad Izglītojamais nav apmeklējis Izglītības iestādi; 
3.4. ja attiecīgajā maršrutā  Izglītojamo pārvadājums tiek veikts ar Pašvaldības transportu.  

4. Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju, Izglītojamā vecāks, aizbildnis, pilngadīgais 
Izglītojamais līdz katra mēneša 15.datumam iesniedz Pašvaldībai braukšanas biļetes,  kuru 
atskaites periods ir viens mēnesis.  

5. Braukšanas biļetēm ir jābūt salīmētām hronoloģiskā secībā uz vienas papīra lapas, uz kuras 
norāda: izglītojamā vārdu, uzvārdu mācību iestādi, maršrutu un biļešu izdevumu kopsummu 
cipariem un vārdiem. Kompensāciju var saņemt Pašvaldības  kasēs. 
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6. Atsevišķos gadījumos 2.punktā minētajiem Izglītojamiem Noteikumu 4. un 5. punktos noteiktā 
kārtība var tikt atvieglota  tikai saskaņā ar Pārgaujas novada domes lēmumu. 

7. Braukšanas izdevumus sedz mācību gada garumā, no 1.septembra līdz 31.maijam ieskaitot. 
Izlaiduma klasēm līdz pēdējam eksāmenam ieskaitot izglītības iestādē. 
 

Domes priekšsēdētājs                                              H.Vents 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr.23  
„Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumi Nr.872 
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 
paredz atšķirīgu kompensāciju izglītojamiem vispārējās 
pamatizglītības iestādēs (1.-9.klasei), vispārējās vidējās izglītības 
iestādē (10.-12.klasei). Lai atbalstītu izglītojamos, kuri mācās 
pašvaldības izglītības iestādēs noteikta visiem 100% transporta 
izdevumu kompensācija no dzīvesvietas līdz mācību iestādei un 
atpakaļ.  

 

Īss projekta satura izklāsts Noteikumi izstrādāti, lai radītu vienlīdzīgus noteikumus 
transporta izmaksu kompensācijas saņemšanā Pārgaujas novadā 
deklarētajiem izglītojamiem, kas iegūst izglītību, kādā no Pārgaujas 
novada pašvaldības izglītības iestādēm.  

Kompensācija var tikt izmaksāta, ja izglītojamais izmantojis 
sabiedrisko transportu un konkrētajā maršrutā netiek nodrošināti 
pašvaldības skolēnu pārvadājumi. 

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

 Nemainās. 

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Nemainās. 

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Lai saņemtu kompensāciju par braukšanas biļetēm personām 
jāvēršas Pārgaujas novada pašvaldībā.  

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas 
konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Ir ņemti vērā vecāku 
priekšlikumi. 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs                                              H.Vents 
 


