
 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2014. gada 26.jūnijā       Protokols Nr. 11., 29.§ 

 

Par Pāvilostas novada domes 2014.gada 29.maija saistošo noteikumu Nr.11 

“Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem”” 

precizēšanu 

 

1. Dome izskatīja LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 24.06.2014. 

sniegto atzinumu par Pāvilostas novada domes 2014.gada 29.maija saistošajiem 

noteikumiem Nr.11 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem””. 

2. Konstatēja, ka izteiktie iebildumi ir vērtējami kā normatīvo aktu harmonizācijas un 

juridiskās tehnikas ietvara jautājumi, kas attiecīgi ir precizējami. 

3. Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 45.panta ceturto daļu 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

3.1. Apstiprināt precizētos Par Pāvilostas novada domes 2014.gada 29.maija saistošos 

noteikumus Nr.11 “Grozījumi Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 

noteikumos Nr.9 “Par Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem””. 

3.2. Precizētos saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 

un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

3.3. Saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, 

pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv, izlikt redzamā vietā pašvaldības ēkā un 

pagasta pārvaldē. 
 

 
 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 
 

 

 
Lēmuma projektu 25.06.2014. sagatavoja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 

Lēmumu izsniegt: 

VARAM ( elektroniski, pasts) 

 

mailto:dome@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/


 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 
APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 29.05.2014.  

sēdes protokolu Nr. 9., 10.§ 

 

PRECIZĒTI 

ar Pāvilostas novada domes 26.06.2014.  

sēdes protokolu Nr. 11., 29.§ 

 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014 .GADA 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 11 

 

Grozījumi  

Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 9  

“Par Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem” 
 

Izdoti saskaņā ar likumu  

„Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  
 

Izdarīt 2013.gada 28.novembra Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos 

noteikumos Nr. 9 „Par Pāvilostas novada pašvaldības pabalstiem” šādus grozījumus: 

 

1. Papildināt noteikumu II daļu „Pabalstu veidi un apmēri” ar 12.
1
.punktu šādā redakcijā:  

 

„12.
1
 Kompensācija par transporta izdevumiem skolēniem, kuri apmeklē ārpusstundu interešu 

izglītības pulciņus un kuriem šos apmeklējumus nenodrošina pašvaldības transports. 

 12.
1
.1. Transporta kompensāciju var saņemt tie bērnu vecāki, kuri ir deklarējušies 

Pāvilostas novada pašvaldībā un skolēns piedalās ārpusstundu interešu izglītības pulciņos 

Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā. 

 12.
1
.2. Biļetes tiek izsniegtas skolēniem, kuri izmanto sabiedriskā  transporta 

pakalpojumus nokļūšanai līdz pulciņu atrašanās vietai un atpakaļ, lai varētu norēķināties par 

braucienu. 

 12.
1
.3. Ja skolēnu nogādāšanu uz novada izglītības iestādēm veic skolēna vecāki, 

vietās, kur nav pieejams sabiedriskais transports vai pašvaldības organizētie skolēnu 

pārvadājumi un attālums līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ir ne mazāks par 3 km, 

transporta izdevumu kompensācija tiek aprēķināta, reizinot iestādē  apmeklēto dienu skaitu 

mēnesī un noteikto vidējo tarifu reģionālo vietējās nozīmes maršrutu autobusos maršrutā, t.i., 

EUR 0,06/km no skolēna dzīvesvietas līdz interešu pulciņa vietai. 

 12.
1
.4. Ja skolēna vecāki veic vairāku skolēnu pārvadājumus, transoprta izdevumus 

aprēķina, nepārsniedzot šo saistošo noteikumu transoprta izdevumu kompensēšanas apmēru 

neatkarīgi no pārvadājamo skolēnu skaita. 

mailto:dome@pavilosta.lv


 

 12.
1
.5. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi 

iesniegtajām braukšanas biļetēm, kuras apstiprinājusi attiecīgā interešu pulciņa vadītājs.” 

 

2. Papildināt noteikumu III daļu „Pabalstu pieprasīšanas un izmaksas kārtība” ar 18.
1
punktu 

šādā redakcijā: 

 

“18.
1
Uzsākot mācību gadu vai iestājoties mācību iestādē, skolēna vecāki vai personas, kas 

viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) iesniedz iesniegumu par transporta izdevumu kompensāciju ( 

1.pielikums un 2.pielikums). 

 18.
1
1. Saistībā ar transporta izdevumu kompensāciju, līdz nākamā mēneša 10. 

datumam skolēna vecāki iesniedz braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto 

sabiedrisko transportu. Braukšanas biļetes pielīmē uz lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras 

norāda  skolēna vārdu,  uzvārdu,  izglītības iestādi, maršrutu un biļešu izdevumu kopsummu 

cipariem un vārdiem. 

 18.
1
2. Kompensāciju par transporta izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai 

personai uz personīgo kontu.” 

 

3. Grozījumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. pielikums 

Pāvilostas  novada pašvaldības 

2014.gada  saistošajiem noteikumiem Nr. 11 

 

 

 

 

 

Pāvilostas novada sociālajam dienestam 

 
____________________________________ 

(vecāka vārds, uzvārds) 

______________________________________ 

(dzīves vietas adrese) 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par mana dēla/meitas 

 
 ___________________________________________________ 

                              (vārds, uzvārds) 

nokļūšanu uz ____________________________________________________ 

                                            (pulciņa nosaukums) 

 un atpakaļ no tā, saskaņā ar iesniegtajām braukšanas biļetēm. 

 

 Sabiedriskā transporta maršruts:______________________________________________  

 

Braukšanas izdevuma saņēmējs:______________________________________ 

                                                                            (vārds, uzvārds) 

 

Vecāka paraksts_______________________________ 

 

_________.gada____.__________________ 

 

Apstiprina pulciņa vadītājs__________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. pielikums 

Pāvilostas  novada pašvaldības 

2014.gada  saistošajiem noteikumiem Nr. 11 

 

 

 

 

Pāvilostas novada sociālajam dienestam 

 
______________________________________ 

(vecāka vārds, uzvārds) 

______________________________________ 

(dzīves vietas adrese) 

______________________________________ 

 

 

 

IESNIEGUMS 
 

Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par mana dēla/meitas  

 

________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

 

nokļūšanu uz __________________________________________________________ 
(pulciņa nosaukums) 

 

un atpakaļ no tās, ņemot vērā nobraukto kilometru skaitu maršrutā: 

 

pulciņa apmeklēto dienu skaits: __________________ ; 

 

attālums no dzīves vietas līdz pulciņa iestādei: ____________ ; 

 

Nobrauktie kilometri: ______________ 

 

Kompensējamā summa: _____________ . 

 

Pārskaitīt uz kontu  _____________________________________________________ 

 

 

Vecāka paraksts________________________________ 

 

_____.gada____._______________ 

 

 

Apstiprina pulciņa vadītājs________________(vārds,uzvārds) 

 

 

 

 

 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 
 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

 Pašvaldībā nav izstrādāti noteikumi, lai Pāvilostas 

novadā dzīvojošiem skolēniem kompensētu 

izdevumus par nokļūšanu uz ārpusskolas pulciņiem.  

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Papildināt saistošos noteikumus ar jaunu pašvaldības 

pabalsta piešķiršanas veidu Pāvilostas novadā, 

nosakot izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem 

informāciju. 

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Veicināt ārpusstundu pulciņu apmeklēšanu bērniem, 

kuriem, lai nokļūtu uz pulciņiem ir jāizmanto 

sabiedriskais vai privātais transports. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Iespējamā ietekme būtisku iespaidu uz sociālo 

budžetu neradīs.  

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav ietekmes. 

 

 

Saistošo noteikumu projekta  

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām   

Atbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir 

Pāvilostas novada sociālais dienests. 

Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem  Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

Izdoti saskaņā ar likumu Par pašvaldībām  43.panta 

trešo daļu 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.pavilosta.lv Pāvilostas novada 

pašvaldības sadaļā „Saistošie noteikumi” 

http://www.cesis.lv/

