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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģistrācijas Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, LV – 3326 

tālrunis 63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Skrundā, Skrundas novadā 

 

2018.gada 26.aprīlī                   Nr. 5/2018 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Skrundas novada domes  

sēdes lēmumu (prot. Nr. 5, 8.§) 

 

PRECIZĒTI 

ar Skrundas novada domes 

28.06.2018. sēdes lēmumu 

(prot. Nr. 8, 7.§) 

 

Grozījumi Skrundas novada pašvaldības  

2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 8/2011  

„Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada 

vispārizglītojošās iestādēs” 
 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 27.06.2017.  

noteikumu Nr. 371 ,,Braukšanas maksas atvieglojumu  

noteikumi” 9. un 10. punktiem 

 

1. Izdarīt Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā 

pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs” šādus grozījumus: 

 

1.1. izteikt noteikumu 1.1.punktu šādā redakcijā: 

“1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Skrundas novada pašvaldība 

(turpmāk – pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem, kuri iegūst izglītību 

Skrundas novada izglītības iestādēs.”, 

 

1.2. izteikt noteikumu 3.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.1. Ārpus Skrundas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-

9.klase) izglītojamajiem un Skrundas pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības 

iestāžu (1.-9.klase) izglītojamajiem, kuri mācās Skrundas novada vispārējās pamatizglītības 

izglītības iestādēs, kas neatrodas Skrundas  pilsētā, ir tiesības saņemt kompensāciju 100% 

apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves 

vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā 
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pasažierus reģionālās nozīmes maršrutos.”, 

 

1.3. izteikt noteikumu 3.5.1.punktu šādā redakcijā: 

“3.5.1.Viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais izglītojamā pārstāvis iesniedz Skrundas 

novada pašvaldības Izglītības nodaļā iesniegumu par nepieciešamību kompensēt braukšanas 

izdevumus.”, 

 

1.4. izteikt noteikumu 4.2.punktu šādā redakcijā: 

“4.2. Ārpus pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 

10.–12.klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas 

izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei 

un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes 

maršrutā, maršrutos, kuros nekursē pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobuss.”, 

 

1.5. izteikt noteikumu 5.1.punktu šādā redakcijā: 

“5.1. Tiek noteikti šādi braukšanas izdevumu atlīdzināšanas veidi: 

5.1.1. karte braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanai (turpmāk tekstā – braukšanas 

karte) : 

5.1.1.1. Ja izglītojamo pārvadāšanu veic reģionālās nozīmes maršrutos, pašvaldība 

slēdz līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju par izglītojamo 

pārvadāšanu un apmaksā transporta izdevumus pēc piestādītā rēķina; 

 5.1.1.2. pašvaldības Izglītības nodaļa sagatavo braukšanas kartes, uz kurām 

norādīts izglītojamā vārds, uzvārds, mācību gads, maršruts. Braukšanas kartes tiek 

izsniegtas izglītojamajiem, kuri izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus 

nokļūšanai līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

5.1.2. elektronisko viedkaršu sistēma (turpmāk tekstā e – talons): 

5.1.2.1. Ja izglītojamo pārvadāšanu veic reģionālās nozīmes maršrutos, pašvaldība 

slēdz līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju par izglītojamo 

pārvadāšanu un apmaksā transporta izdevumus pēc piestādītā rēķina; 

5.1.2.2. Pašvaldības Izglītības nodaļa pasūta e-talonus, uz kuriem norādīts 

izglītojamā vārds, uzvārds. E-taloni tiek izsniegti izglītojamajiem, kuri izmanto 

sabiedriskā transporta pakalpojumus nokļūšanai līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

5.1.3. biļešu : 

5.1.3.1. Ja izglītojamais brauc mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei un atpakaļ un izglītojamā rīcībā nav derīga braukšanas karte vai e-talons 

sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālās nozīmes 

maršrutā, izglītojamais iegādājas biļeti; 

5.1.3.2. Līdz nākamā mēneša beigām izglītojamā vecāki vai pilngadīgs 

izglītojamais Skrundas novada pašvaldībai iesniedz  braukšanas biļetes par 

iepriekšējā mēnesī izmantoto sabiedrisko transportu. Braukšanas biļetes pielīmē uz 

lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras norāda biļešu izdevumu kopsummu cipariem 

un vārdiem, kuru pievieno iesniegumam (pielikums Nr.1); 

5.1.3.3. Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļa saskaņo iesniegumam 

pievienoto biļešu datumu atbilstību izglītojamā skolas  apmeklējumam; 

 5.1.3.4. Kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem izmaksā 

 iesniegumā norādītajai personai pašvaldības kasē.”, 

 

1.6. izteikt noteikumu 5.2.punktu šādā redakcijā: 

“5.2. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties izglītības iestādē, izglītojamā vecāki, pilngadīgi 

izglītojamie vai personas, kas viņus aizstāj, iesniedz iesniegumu par nepieciešamo braukšanas 

karti  un/vai e-talonu Skrundas novada  pašvaldības Izglītības nodaļā.”, 

 

1.7. izteikt noteikumu 5.3.punktu šādā redakcijā: 
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“5.3. Ja e-talons nozaudēts, vai citu iemeslu dēļ nav izglītojamā rīcībā, vai tas ticis bloķēts tā 

derīguma termiņa laikā vai nav tehniskā vai lietošanas kārtībā izglītojamā vainas dēļ, jauna e-

talona saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgi izglītojamie maksā jauna e-

talona saņemšanas maksu 3,45euro apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības nodokli, par jauna e-

talona izgatavošanu. Ja maksa par jauna e-talona izgatavošanu netiek samaksāta, 

izglītojamajam neizsniedz jaunu e-talonu.”, 

 

 

 

Skrundas novada 

Domes priekšsēdētāja                              L. Robežniece 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2018   

“Grozījumi Skrundas novada pašvaldības 2011.gada 27.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 

8/2011 „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus obligātā 

pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs”” 

 

Paskaidrojuma raksta 

daļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Skrundas novada pašvaldība, izvērtējot spēkā esošo Skrundas novada 

domes 2011.gada 27.oktobra saistošos noteikumos Nr. 8/2011  

„Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

obligātā pirmsskolas vecuma izglītojamajiem, vispārējās pamatizglītības 

un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem Skrundas novada 

vispārizglītojošās iestādēs”, konstatējusi, ka minētajos noteikumos ir 

nepieciešami grozījumi, precizējumi, lai nodrošinātu iespēju visiem 

izglītojamajiem nokļūt no dzīvesvietas uz skolu un atpakaļ un lai 

neierobežotu ar noteiktu datumu transporta biļešu izdevumu 

kompensācijas saņemšanu. 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošo noteikumu mērķis ir precizēt šobrīd spēkā esošo saistošo 

noteikumu atsevišķu punktu redakcijas. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas 

institūcijas un/vai jaunas štata vietas. Būtiska ietekme uz 

pašvaldības budžetu nav prognozējama, ņemot vērā, ka Skrundas 

novada pašvaldība līdz šim ir veikusi transporta izdevumu 

kompensēšanu, pamatojoties uz 2017.gada 27.jūnija Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.371 un pašvaldības 2011.gada 27.oktobra 

domes lēmuma pamata. 

4. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras. 
 

5. Saistošo noteikumu 

projekta ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu projektam nav ietekme uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā. 
 

6. Normatīvie akti, 

saskaņā ar kuriem 

Saistošie noteikumi 

sagatavoti  

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija 

noteikumiem Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu 

noteikumi”.  

7. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

 Saistošie noteikumi tiks publicēti pašvaldības mājas lapā internetā un 

notiks iesniegto priekšlikumu izvērtēšana. 

  

 

Skrundas novada pašvaldības 

Domes priekšsēdētāja         L.Robežniece 


