
1 

 

 

 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr.  90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

2010.gada  30.septembrī                                                                                              33 

Nr.  ___________                        

(protokols Nr.26, 27.§) 

 

_____________________________________________________________________________ 

ar grozījumiem: 10.10.2013. Saistošie noteikumi Nr. 28 (sēdes protokols Nr.11, 6.§);  

                                           26.04.2014. Saistošie noteikumi Nr.6 (sēdes protokols Nr.26, 3.§)            

____________________________________________________________________________ 

 
Izdoti saskaņā ar likumu “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 

 

Kārtība, 

kādā Ventspils novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi „Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

izglītojamajiem”, turpmāk tekstā –noteikumi, nosaka kārtību un apmēru, kādā Ventspils novada 

pašvaldība, turpmāk tekstā – pašvaldība, sedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem, turpmāk 

tekstā– skolēni, kuri iegūst izglītību Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

II. Transporta izdevumu kompensēšana 

2. Braukšanas izdevumi skolēniem tiek segti, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto mācību gada un 

mācību semestru sākuma un beigu laiku. 

3. Pašvaldība nesedz braukšanas izdevumus skolēniem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības 

transports līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

4. Ventspils 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 Ventspils novada administratīvajā teritorijā un atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko 

transportu. 

5. Ja vispārējās pamatizglītības iestādes (1.-9.klase) skolēns mācību procesa laikā uzturas internātā un 

pašvaldība apmaksā internāta pakalpojumus, braukšanas izdevumi tiek kompensēti par braucienu 

vienu reizi nedēļā līdz izglītības iestādei un atpakaļ līdz dzīvesvietai. Vispārējās pamatizglītības 

skolēniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri mācās speciālajās skolās un mācību 

procesa laikā uzturas internātā un kuriem braukšanas izdevumi netiek segti no valsts budžeta, 

braukšanas izdevumi tiek kompensēti divas reizes mēnesī par braucieniem no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei un atpakaļ.  
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6. Ventspils 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 Ventspils novada administratīvajā teritorijā, ja tie 

izmanto sabiedrisko transportu. 

7. Ja skolēns uzturas internātā un pašvaldība apmaksā internāta pakalpojumus, braukšanas izdevumi 

tiek kompensēti 50 % apmērā par braucienu vienu reizi nedēļā līdz izglītības iestādei un atpakaļ līdz 

dzīvesvietai. 

8. 10.-12.klašu skolēni saņem kompensāciju 50% par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz cita novada, pilsētas vispārējās vidējās izglītības 

iestādēm, ja Ventspils novadā deklarētajam skolēnam 25 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas nav 

vispārējās vidējās izglītības un nav sabiedriskā transporta un  pārvadājumus nenodrošina pašvaldība. 

Ja skolēns dzīvo internātā un pašvaldība apmaksā internāta pakalpojumus, braukšanas izdevumi tiek 

kompensēti 50 % apmērā par braucieniem nedēļas pirmajā mācību dienā līdz izglītības iestādei un 

atpakaļ uz dzīvesvietu reizi nedēļā. 

9. Ventspils novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus skolēniem, no kuru deklarētās 

dzīvesvietas Ventspils novada teritorijā ar sabiedrisko transportu uz tuvāko izglītības iestādi novada 

teritorijā aizbraukt nevar, un dzīvesvieta atrodas tālāk kā 3 kilometrus līdz tuvākajai novada 

izglītības iestādei, vai tālāk kā 3 kilometrus līdz tuvākai satiksmes autobusa pieturai (līdz ar ko nav 

iespējams uzrādīt biļetes), un konkrētajā maršrutā netiek nodrošināts pašvaldības transportlīdzeklis: 

9.1. Vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) skolēniem kompensāciju apjoms tiek aprēķināts, 

reizinot skolu apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar 0.06 euro un kilometru skaitu dienā. 

( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.28) 

9.2. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu (klātienes 10.-12.klase) skolēniem kompensāciju apjoms 

tiek aprēķināts, reizinot skolu apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar 0.03 euro un kilometru skaitu dienā. 

( ar grozījumiem, kas izdarīti ar 10.10.2013. Saistošajiem noteikumiem Nr.28) 

9.
1
 Ventspils novada pašvaldība atmaksā skolēniem ar I vai II invaliditātes grupu izdevumus par 

sabiedrisko transporta līdzekļu pakalpojumiem pavadošajai personai, kuri saistīti ar šīs personas 

ierašanos izglītības iestādē, lai pēc mācībām pavadītu audzēkni līdz dzīvesvietai Ventspils novadā, 

vai atgriešanos savā dzīvesvietā pēc audzēkņa pavadīšanas līdz izglītības iestādei, ja izglītības 

iestāde atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

    (ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.04.2014. Saistošajiem noteikumiem Nr.6) 

 

IV. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība 

10. 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, 

Nr.2) attiecīgajā Ventspils novada pilsētas/pagasta pārvaldē, turpmāk – attiecīgā pilsētas/pagasta 

pārvalde. 

11. Tiek noteikti šādi braukšanas izdevumu atlīdzināšanas veidi: 

12.1. vietējās reģionālās nozīmes maršrutos – biļešu sistēma. Ja skolēnu pārvadāšanu veic reģionālās 

vietējās nozīmes maršrutos, attiecīgā pilsētas/pagasta pārvalde ir tiesīgas slēgt līgumu ar 

sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju par skolēnu pārvadāšanu un apmaksā braukšanas 

biļetes;  

12.2. starppilsētu maršrutos – biļešu sistēma. 

12. Līdz nākamā mēneša 10.datumam skolēna vecāki iesniedz attiecīgajā pilsētas/pagasta pārvaldē 

braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto sabiedrisko transportu, izziņu par izglītības 

iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī, kuru paraksta izglītības iestādes vadītājs. Braukšanas 
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biļetes pielīmē uz lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras norāda skolēna vārdu,  uzvārdu,  izglītības 

iestādi, maršrutu un biļešu izdevumu kopsummu cipariem un vārdiem. 

13. Attiecīgās pilsētas/pagasta pārvalde pārbauda biļešu datuma un maršruta atbilstību skolēna 

faktiskajam izglītības iestādes apmeklējumam, par ko tiek izdarīta apstiprinājuma atzīme. 

14. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai pašvaldības 

pilsētas/pagasta pārvaldes kasē, vai pārskaitot uz personas iesniegumā norādīto norēķinu kontu. 

15. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta ne retāk kā vienu reizi mēnesī no 15. līdz 

20.datumam, par iepriekšējo mēnesi. 

16. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi iesniegtajām 

braukšanas biļetēm, kuras apstiprinājusi attiecīgā pilsētas/pagasta pārvalde.  

 

V. Noslēguma jautājums 

18. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                   A.MUCENIEKS 
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Pielikums Nr.1 
                                                                Ventspils novada domes  

2010.gada 30.septembra 

Saistošajiem noteikumiem Nr.33 

„Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība  

sedz braukšanas izdevumus  

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) 

 

Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos saņemt   

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
                                 (norādīt vietējās pārvaldes kasi vai norēķinu kontu kredītiestādē) 

 

 

 

Vecāka paraksts________________________________ 

  

_______.gada___._________________  
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Pielikums Nr.2 
                                                                Ventspils novada domes  

2010.gada 30.septembra 

Saistošajiem noteikumiem Nr.33 

„Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība  

sedz braukšanas izdevumus  

izglītojamiem” 

 

_____________________ pārvaldes vadītājam 

 _____________________________________ 
(vecāka vārds, uzvārds) 

_____________________________________  

 _____________________________________ 
(dzīves vietas adrese) 

 

 IESNIEGUMS 

 

  Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par mana dēla/meitas ___________________________ 
                                (vārds, uzvārds) 

_______________________________________________________________________________________________ 

personas kods _______________________________________________________________________,  

 

deklarētā adrese______________________________________________________________________, 

 

nokļūšanu uz  ________________________________________________________________________ 
(izglītības iestādes nosaukums) 

 

un atpakaļ no tās, saskaņā ar saistošo noteikumu 9.punktu. 

 

Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos saņemt   

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 
                                 (norādīt vietējās pārvaldes kasi vai norēķinu kontu kredītiestādē) 

 

 

 

Vecāka paraksts________________________________ 

  

_______.gada___._________________  

 

 


