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 Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.gada 21.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”  

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

 43. panta trešo daļu,  

Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija 

noteikumu Nr. 371 “Braukšanas maksas  

atvieglojumu noteikumi” 13. punktu  

 

1. Izdarīt grozījumus Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.gada 21.aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr.6 “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”  

(turpmāk – saistošie noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

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

2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 

13. punktu”. 

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 1. nodaļu “Vispārīgā daļa” šādā redakcijā:  

“Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība (turpmāk 

– pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem, kuri izmanto pašvaldības 

administratīvajā teritorijā esošo mācību iestāžu pakalpojumus”. 

1.3. Izteikt saistošo noteikumu 2.3. punktu šādā redakcijā: 

“2.3. Vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.-12.klase) izglītojamiem ir tiesības 

saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja 

izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus”. 

1.4. Izteikt saistošo noteikumu 3.4. punktu šādā redakcijā: 

“3.4. Apstiprinātus braukšanas izdevumus iesniedz pašvaldības vietējā pārvaldē vai 

Vecpiebalgas novada domē, līdz  nākamā mēneša 10.datumam”. 

 

Domes priekšsēdētājs:        I. Putniņš 
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PASKAIDOJUMA RAKSTS 

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības 2010.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr.6 “Kārtība, kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem” 

 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

1.1. 2010.gada 21.aprīlī apstiprinātie Vecpiebalgas novada 

pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 “Kārtība, kādā 

Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs 

izglītojamiem” noteica kārtību, ka Vecpiebalgas novada 

pašvaldības teritorijā deklarētajiem izglītojamiem tiek veikta 

transporta izmaksu kompensācija uz pašvaldības teritorijā 

esošajām mācību iestādēm. 

1.2. Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu iespēju 

izglītojamiem apmeklēt izglītības iestādi (vidējās izglītības 

ieguvei) pēc brīvas izvēles, kā arī atbalstītu  izglītojamo iespēju 

izvēlēties tuvāko mācību iestādi, ja dzīves vieta izglītojamam 

ir teritorija, kas ir citas pašvaldības teritorija. 

 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošajos noteikumos tiek grozīti Vecpiebalgas novada 

pašvaldības 21.04.2010. saistošo noteikumu Nr.6 “Kārtība, 

kādā Vecpiebalgas novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības 

iestādēs izglītojamiem”  Vispārīgā daļa, paredzot transporta 

izmaksu kompensāciju izglītojamiem neatkarīgi no  

izglītojama deklarētas dzīves vietas, kā arī kompensācijas 

apmērs izglītojamiem vispārējās vidējas izglītības iestādēs 

(10.-12.klase) tiek noteiks 100 % apmērā. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Palielina budžeta izdevumu daļu. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Nav 

 

 

Domes priekšsēdētājs             I. Putniņš 
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