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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

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

 

APSTIPRINĀTI 

     Skrundas novada domes  

     2011.gada 27. oktobra sēdē 

     /protokola Nr. 16, 23.§/ 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8/2011 
   

“Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamajiem, 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem Skrundas novada vispārizglītojošās iestādēs” 
 

Izdoti saskaņā ar LR 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. punktiem 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem”, turpmāk tekstā – saistošie noteikumi, nosaka kārtību un apmēru, kādā 

Skrundas novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus 

izglītojamiem (turpmāk – skolēni), kuru deklarētā dzīves vieta ir Skrundas novada 

administratīvajā teritorijā. 

1.2. Braukšanas izdevumi skolēniem tiek segti, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto 

mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku. 

1.3. Pašvaldība nesedz braukšanas izdevumus skolēniem maršrutos, kuros tiek nodrošināts 

pašvaldības transports līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

 

II Braukšanas izdevumu kompensēšana obligātā pirmsskolas izglītības vecuma 

izglītojamajiem 
 

2.1. Ja izglītojamā 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, braukšanas 

izdevumu kompensācija tiek aprēķināta, reizinot iestādē  apmeklēto dienu skaitu mēnesī un 
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noteikto vidējo tarifu reģionālo vietējās nozīmes maršrutu autobusos maršrutā, t.i., 0.06 

EUR/km no izglītojamā dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

 

III Braukšanas izdevumu kompensēšana  

vispārējās pamatizglītības skolēniem (1.-9.klase) 
 

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

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

iestāžu (1.-9.klase) skolēniem, 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 novada administratīvajā teritorijā, ja tie 

izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus: 

3.1.1.reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā; 

3.1.2.reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. 

 

3.2. Ja skolēnu nogādāšanu uz novada izglītības iestādēm veic skolēna vecāki, vietās, kur 

nav pieejams sabiedriskais transports vai pašvaldības organizētie skolēnu pārvadājumi, 

braukšanas izdevumu kompensācija tiek aprēķināta, reizinot skolu apmeklēto dienu skaitu 

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

t.i., 0.06 EUR/km no skolēna dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

 

3.3. Ārpus Skrundas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības skolēniem 

ir tiesības saņemt kompensāciju, ja skolēna vecāki veic skolēna pārvadājumus Skrundas 

novada administratīvajā teritorijā, izmantojot personīgo transportu maršrutos, kuros 

sabiedriskais transports nekursē vai nekursē atbilstošajos laikos un attālums līdz tuvākajai 

sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei ir ne mazāks par 3 km. Kompensācijas 

apmērs tiek noteikts 0.06 EUR/km. 

 

3.4. Pašvaldība nesedz braukšanas izdevumus skolēniem, kuri izglītības pakalpojumu 

saņem ārpus Skrundas novada administratīvās teritorijas. 

 

3.5. Izglītojamajiem līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuri nevar izmantot sabiedrisko 

transportu nokļūšanai līdz izglītības iestādei un atpakaļ līdz mājām, vai sabiedriskais 

transports nav pieejams, vienam no vecākiem vai izglītojamā likumiskajam pārstāvim 

kompensē izdevumus (turpmāk - kompensācija) izglītojamā nogādāšanai līdz tuvākajai 

atbilstošajai izglītības iestādei un atpakaļ līdz mājām šādā kārtībā:  

3.5.1. Viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais izglītojamā pārstāvis iesniedz 

Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļā iesniegumu par nepieciešamību 

kompensēt braukšanas izdevumus un slēdz vienošanos par braukšanas izdevumu 

kompensāciju;  

3.5.2. Katru mēnesi viens no izglītojamā vecākiem vai likumiskais izglītojamā 

pārstāvis iesniedz iesniegumu Izglītības nodaļai, kas ir pamatā kompensācijas 

izmaksai (Pielikums Nr. 2). Izziņu par apmeklēto dienu skaitu Izglītības nodaļa 

pieprasa no izglītības iestādes, kurā izglītojamais mācās; 

3.5.3. Braukšanas izdevumu kompensāciju aprēķina, ņemot vērā apmeklēto dienu 

skaitu, attālumu (km) no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei, nosakot kompensācijas 

apmēru 0.12 EUR par vienu km; 

 3.5.4. Pēc iesnieguma saskaņošanas Izglītības nodaļā, viens no vecākiem vai 

izglītojamā likumiskais pārstāvis braukšanas izdevumu kompensāciju saņem 

Skrundas novada pašvaldības kasē vai tā tiek pārskaita uz norādīto bankas kontu. 
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(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2013, kas stājas 

spēkā 01.01.2014.; ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr 

5/2014, kas stājas spēkā 10.02.2015.) 

 

IV Braukšanas izdevumu kompensēšana 

vispārējās vidējās izglītības skolēniem (10.-12.klase) 

 

4.1. Ārpus Skrundas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības 

skolēniem ir tiesības saņemt kompensāciju, ja skolēna vecāki veic skolēna pārvadājumus 

Skrundas novada administratīvajā teritorijā, izmantojot personīgo transportu maršrutos, 

kuros sabiedriskais transports nekursē vai nekursē atbilstošajos laikos un attālums līdz 

tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei ir ne mazāks par 3 km. 

Kompensācijas apmērs tiek noteikts 0.03 EUR/km. 

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 attiecīgās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto: 

sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 

maršrutā; sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes 

maršrutā, maršrutos, kuros nekursē pašvaldības skolēnu pārvadājumu autobuss. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 13/2013, kas stājas 

spēkā 01.01.2014.) 

 

V Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība 

 

5.1. Tiek noteikti šādi braukšanas izdevumu atlīdzināšanas veidi: 

 5.1. vietējās reģionālās nozīmes maršrutos – brīvbiļešu sistēma: 

  5.1.1. Ja skolēnu pārvadāšanu veic reģionālās vietējās nozīmes maršrutos,  

  pašvaldība slēdz līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju par 

  skolēnu pārvadāšanu un apmaksā transporta izdevumus pēc piestādītā  

  rēķina; 

  5.1.2. Pašvaldības aģentūra ,,Sociālais dienests’’ sagatavo braukšanas  

  brīvbiļetes, uz kurām norādīts skolēna vārds, uzvārds, mācību gads,  

  maršruts. Brīvbiļetes tiek izsniegtas skolēniem, kuri izmanto sabiedriskā  

  transporta pakalpojumus nokļūšanai līdz skolai un atpakaļ, lai varētu  

  norēķināties par braucienu; 

  5.1.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs aprēķina samaksu par skolēnu  

  pārvadāšanu un piestāda rēķinu, ko apmaksā pašvaldība atbilstoši skolēna  

  deklarētajai dzīvesvietai. 

 

 5.2. starppilsētu maršrutos – biļešu sistēma: 

  5.2.1. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties mācību iestādē, skolēna vecāki  

  vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) iesniedz iesniegumu par 

  braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (pielikums Nr.1 un pielikums Nr. 2)  

  attiecīgajās Skrundas novada pašvaldības pakalpojumu pārvaldēs vai  

  Skrundas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā; 

  5.2.2. 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; 

http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie_noteikumi_13_2013_grozijumi_euro_brauksanas_izdevumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie_noteikumi_13_2013_grozijumi_euro_brauksanas_izdevumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/precizejumi_saistosie_noteikumi_5_2014_grozijumi_skolenu_brauksanas_izdevumu_segsana.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/precizejumi_saistosie_noteikumi_5_2014_grozijumi_skolenu_brauksanas_izdevumu_segsana.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie_noteikumi_13_2013_grozijumi_euro_brauksanas_izdevumiem.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie_noteikumi_13_2013_grozijumi_euro_brauksanas_izdevumiem.doc
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  5.2.3. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā  

  norādītajai personai pašvaldības kasēs; 

   5.2.4. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta vienu reizi 

   mēnesī no 15. līdz 20.datumam, par iepriekšējo mēnesi; 

  5.2.5. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par  

  savlaicīgi iesniegtajām braukšanas biļetēm, kuras apstiprinājusi attiecīgā  

  pakalpojumu pārvalde.  

 

 5.3. Ja skolēna vecāki veic skolēna pārvadājumus šo saistošo noteikumu 2.3. vai 

 3.1.punktā noteiktajā kārtībā, pašvaldība ar skolēna vecākiem slēdz vienošanos, 

 piemērojot šajos saistošajos noteikumos noteikto braukšanas izdevumu 

 atlīdzināšanas kompensāciju.  

 

 5.4. Ja skolēna vecāki veic vairāku skolēnu pārvadājumus, braukšanas izdevumus 

 aprēķina, nepārsniedzot šo saistošo noteikumu braukšanas izdevumu 

 kompensēšanas apmēru neatkarīgi no pārvadājamo skolēnu skaita. 

 

VI Nobeiguma noteikumi 

 

6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā. 

 

  

Domes priekšsēdētājas v.                    A. Zankovskis 
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Pielikums Nr.1 

                                                                Skrundas novada pašvaldības 

2011.gada 27. oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2011 

„Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība 

sedz braukšanas izdevumus uz Skrundas novada vispārizglītojošām izglītības 

iestādēm obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamajiem, 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” 

_____________________ pārvaldes vadītājam 

 _______________________________ 
(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) 

 

 

  Vecāka paraksts________________________________ 

 _______.gada___._________________  
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 Pielikums Nr.2 

                                                               Skrundas novada pašvaldības 

2011.gada 27. oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2011 

„Kārtība, kādā Skrundas novada pašvaldība 

sedz braukšanas izdevumus uz Skrundas novada vispārizglītojošām izglītības 

iestādēm obligātā pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamajiem, 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”  

  

_____________________ pārvaldes vadītājam 

 _______________________________ 
(vecāka vārds, uzvārds) 

_______________________________  

 _______________________________ 
(dzīves vietas adrese) 

 

 IESNIEGUMS 

 

 

 Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par mana dēla/meitas  

 

 _______________________________________, personas kods ________________ 
                                            (vārds, uzvārds) 

 

nokļūšanu uz  _________________________________________________________   
     (izglītības iestādes nosaukums)     

 

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

 

 

izglītības iestādi apmeklēto dienu skaits: __________________ ; 

attālums no dzīves vietas līdz izglītības iestādei: ____________ ; 

 

Nobrauktie kilometri: ______________ 

 

Kompensējamā summa: _____________ . 

 

Braukšanas izdevumu saņēmējs: ________________________________ 
                                                                                     (vārds, uzvārds) 

 

 

  Vecāka paraksts________________________________ 

 

 _______.gada___._________________  

 

 

 

 

 

 

 


