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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Pārgaujas novada Stalbes pagastā 

 

2017.gada  21. septembrī                                                                                                         Nr.7 

                                      

APSTIPRINĀTI ar  
Pārgaujas novada domes 21.09.2017. lēmumu Nr. 153 

 (protokols Nr. 12, 2.§)  

 

Publicēti Pārgaujas novada pašvaldības  

informatīvajā  izdevumā  „Pārgaujas Novada  Vēstis” Nr. 101,   

2017. gada 19.decembrī 

 

Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.23  

“Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  

17.panta trešās  daļas 21.punktu, 

 Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu  

Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu 

noteikumi”  9. un 11.punktu   

 

 

Izdarīt Pārgaujas novada domes  31.10.2013. (protokols Nr.13,28. §) Saistošajos noteikumos Nr.23 
„Kārtība, kādā Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” (Publicēti Pārgaujas novada pašvaldības 

informatīvajā izdevumā „Pārgaujas novada vēstis” Nr. 54, 2014. gada 29.janvārī ) šādus grozījumus: 

 

1. Izteikt Noteikumu 1.punktu sekojošā redakcijā:  

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

Pašvaldība) sedz sabiedriskā transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības (1.-9.klase) un vispārējās 

vidējās izglītības (10.-12.klase)iestāžu izglītojamiem (turpmāk tekstā – Izglītojamie)”. 

2. Izteikt Noteikumu 2.2. punktu sekojošā redakcijā:  
“2.2.Izglītojamiem, kuri iegūst izglītību  vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10. – 12. klase) ir tiesības 

saņemt transporta izdevumu kompensāciju 50% apmērā par braucieniem mācību gada laikā no 

dzīvesvietas (Pārgaujas novada administratīvā teritorija) līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto 

sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā 

vietējās nozīmes maršrutā”. 

3. Izteikt Noteikumu 3.2. punktu sekojošā redakcijā: 

“3.2. Izglītojamiem, kuri  pamatizglītības pakalpojumus saņem ārpus Pārgaujas novada administratīvās 

teritorijas.” 

 



4. Izteikt Noteikumu 6. punktu sekojošā redakcijā: 

“6. Izglītojamiem, kuri iegūst pamatizglītību (1. – 9.klase) novada pašvaldības izglītības iestādēs un 

nokļūšanai līdz Pašvaldības izglītības iestādei izmanto pakalpojuma sniedzēja AS “CATA” transporta 
pakalpojumus,  Pašvaldība pamatojoties uz izglītības iestāžu  sagatavotajiem sarakstiem izsniedz AS 

“CATA” braukšanas kartes.” 

 

      

Domes priekšsēdētājs                            Hardijs VENTS 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr. 7 

 

Grozījumi Pārgaujas novada domes Saistošajos noteikumos Nr.23 “Kārtība, kādā Pārgaujas 

novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

iestādēs izglītojamiem”  

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija 

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības 
pamatojums  

Pārgaujas novada dome (2017.gada 21.septembrī 
protokols Nr. 9, 3.§) apstiprinājusi grozījumus 

saistošajos noteikumos Nr.23 “Kārtība, kādā 

Pārgaujas novada pašvaldība sedz braukšanas 
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās 

izglītības iestādēs izglītojamiem”, turpmāk – 

Noteikumi. Noteikumi izdoti pamatojoties uz 

Izglītības likuma 17.panta 3.daļas 21.punktu, kas 
cita starpā noteic, ka novadu pašvaldība nosaka 

pabalstu un cita veida materiālās palīdzības 

apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem 
tās padotībā esošās izglītības iestādēs, u.c. 

attiecināmiem normatīvajiem aktiem, lai 

nodrošinātu un attīstītu izglītības ieguves iespējas 

pašvaldības teritorijā.  

2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts  Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju 

izglītojamiem apmeklēt izglītības iestādi (vidējās 

izglītības ieguvei) pēc brīvas izvēles, kā arī 
atbalstītu izglītojamo iespēju izvēlēties tuvāko 

mācību iestādi, ja dzīves vieta izglītojamam ir 

pierobežas teritorija, kas ir citas pašvaldības 

teritorija.  

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu 

ietekmi uz pašvaldības budžetu  

Palielina budžeta izdevumu daļu. 

4. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā  

Nav  

5. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām  

Nav  

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā ar saistošajiem 

noteikumiem  

Nav  

 

Domes priekšsēdētājs                                         Hardijs VENTS 


