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PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2012.GADA 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.20

Kārtība, kādā Pāvilostas novada pašvaldība 
sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 04.08.2009. 

noteikumu Nr. 872 ,,Noteikumi par pasažieru kategorijām,
kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus

 maršrutu tīkla maršrutos” 12. un 13.punktu

I. Vispārīgie jautājumi
Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā Pāvilostas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 
izglītojamajiem”,  turpmāk tekstā  –noteikumi,  nosaka kārtību un apmēru,  kādā Pāvilostas 
novada  pašvaldība,  turpmāk  tekstā  –  pašvaldība,  sedz  braukšanas  izdevumus 
izglītojamajiem, turpmāk tekstā– skolēni, kuri iegūst izglītību Pāvilostas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs.

II. Transporta izdevumu kompensēšana
1. Braukšanas  izdevumi  skolēniem  tiek  segti,  ņemot  vērā  Ministru  kabineta  noteikto 

mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.

2. Pāvilostas  novada  pašvaldība  kompensē  braukšanas  izdevumus  vispārējās 
pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) skolēniem 100% apmērā, kas saistīti ar braucieniem 
mācību  gada  laikā  no  dzīves  vietas  līdz  izglītības  iestādei  Pāvilostas  novada 
administratīvajā teritorijā un atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko transportu.

3. Pāvilostas novada  pašvaldība  kompensē  braukšanas  izdevumus  vispārējās  vidējās 
izglītības  iestāžu  (klātienes  10.-12.klase)  skolēniem  50%  apmērā,  kas  saistīti  ar 
braucieniem  mācību  gada  laikā  no  dzīvesvietas  līdz  izglītības  iestādei  un  atpakaļ 
Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, ja tie izmanto sabiedrisko transportu.

1



IV. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība

4. Tiek noteikti šādi braukšanas izdevumu atlīdzināšanas veidi:

5.1. vietējās reģionālās nozīmes maršrutos – biļešu sistēma. 

5.2. starppilsētu maršrutos – biļešu sistēma.

5. Līdz nākamā mēneša 10.datumam skolēna vecāki iesniedz attiecīgajā sociālajā dienestā 
iesniegumu (pielikums), 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.

6. Attiecīgais  sociālā  dienesta  speciālists  pārbauda biļešu datuma un maršruta  atbilstību 
skolēna  faktiskajam  izglītības  iestādes  apmeklējumam,  par  ko  tiek  izdarīta 
apstiprinājuma atzīme.

7. Kompensāciju  par  braukšanas  izdevumiem  izmaksā  iesniegumā  norādītajai  personai 
pārskaitot uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu.

8. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta ne retāk kā vienu reizi mēnesī 
no 15. līdz 20.datumam, par iepriekšējo mēnesi.

9. Kompensācija  par  braukšanas  izdevumiem  tiek  izmaksāta  tikai  par  savlaicīgi 
iesniegtajām braukšanas biļetēm, kuras apstiprinājis sociālā dienesta vadītājs. 

V. Noslēguma jautājums
Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs                    (paraksts)                         Uldis Kristapsons

Stājas spēkā 2013.gada 15.martā
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Pielikums
                                                                Pāvilostas novada pašvaldības

2012.gada saistošajiem noteikumiem Nr.20

Pāvilostas novada sociālajam dienestam

 _____________________________________
(vecāka vārds, uzvārds)

_____________________________________ 

 _____________________________________
(dzīves vietas adrese)

 IESNIEGUMS

 Lūdzu  atmaksāt  braukšanas  izdevumus  par  mana  dēla/meitas 
__________________________________________________________________________

(vārds, uzvārds)

personas kods ______________________________________________________, 

nokļūšanu uz _______________________________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ no tās, saskaņā ar iesniegtajām braukšanas biļetēm.

Sabiedriskā transporta maršruts: 
_________________________________________________________

Braukšanas izdevumu 
saņēmējs: _________________________________________________________
                                                                                     (vārds, uzvārds)

Kompensāciju par braukšanas izdevumiem pārskaitīt uz personīgo kontu:
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
                                 (norādīt  norēķinu kontu kredītiestādē)

Vecāka paraksts________________________________

 

_______.gada___._________________ 
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Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

Paskaidrojuma raksts

„Kārtība, kādā Pāvilostas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 
izglītojamajiem”
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Pašreizējās situācijas 
raksturojums

        Šobrīd  pašvaldībā  nav  atsevišķi  saistošie 
noteikumi  par   kārtību,  kādā  Pāvilostas  novada 
pašvaldība  sedz  braukšanas  izdevumus 
izglītojamajiem.

Saistošo noteikumu  projekta 
nepieciešamības raksturojums, 
dokumenta būtība

 Radīt  saistošos  noteikumu  pašvaldības  pabalstu 
piešķiršanai Pāvilostas novadā,  nosakot šīs funkcijas 
izpildes kārtību un sniedzot iedzīvotājiem informāciju.

Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Tiek  paredzēta  iespēja  saņemt  kompensāciju 
personām/ģimenēm ar bērniem. 

Saistošo noteikumu projekta 
iespējamā ietekme uz 
pašvaldības budžetu

Kompensācijas  izmaksas  palielina   sociālā  budžeta 
izdevumu daļu.

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  LR likuma „Par pašvaldībām” 43. 
panta  3.daļu,  MK  noteikumiem  Nr.872  “Noteikumi 
par  pasažieru  kategorijjām,kuras  ir  tiesīgas  izmantot 
braukšanas  maksas  atvieglojumus  maršrutu  tīkla 
maršrutos” 12.un 13.punktu     

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/

