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Dundagas novada pašvaldības 2014.gada 13.novembra 
saistošie noteikumi Nr. 12 

Grozījumi Dundagas novada domes  
2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 
„Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem”  

 
 Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 

43.panta trešo daļu; Ministru kabineta 
2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 
"Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras 
ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos" 12. 
un 13.punktu 

 
Izdarīt Dundagas novada pašvaldības 2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 
„Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem” šādus grozījumus: 
 
1. Izteikt saistošo noteikumu 23.punktu šādā redakcijā: 
 
"23. Izglītības iestāde līdz katra mēneša 10.datumam atlīdzina braukšanas izdevumus 0,14 
euro apmērā par katru kilometru, kas pārsniedz 3 kilometrus no izglītojamā dzīvesvietas līdz 
izglītojamam tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai, kā arī atlīdzina braukšanas 
izdevumus 0,14 euro apmērā par katru kilometru, kas pārsniedz 3 kilometrus no izglītojamā 
dzīvesvietai tuvākās sabiedriskā transporta pieturvietas līdz izglītojamā dzīvesvietai. Izglītības 
iestāde atlīdzina divreiz dienā radušos braukšanas izdevumus." 
 
2. Izteikt saistošo noteikumu 24.punktu šādā redakcijā: 
 
"24. Izglītojamais vai tā pārstāvis izglītības iestādē iesniedz iesniegumu, kurā lūdz atlīdzināt 
braukšanas izdevumus nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, kā arī 
norāda dzīvesvietu un dienu, kurā izdevumi radušies." 
 
Dundagas novada domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 2014.gada 13.novembra 

 saistošajiem noteikumiem Nr.12 
“Grozījumi Dundagas novada domes  

2011.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 
„ Par braukšanas izdevumu segšanu izglītojamiem”” 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 

1) Saistošo noteikumu 23.punkts tiek papildināts ar norādi, ka izglītības iestāde 
atlīdzina divreiz dienā radušos braukšanas izdevumus. 

2) Saistošo noteikumu 24.punkts tiek papildināts ar norādi, ka tiek atlīdzināti 
braukšanai izdevumi nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

 

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 

1) Līdz šim saistošo noteikumu 23.punktā noteikts, ka tiek atlīdzināti braukšanas 
izdevumi nokļūšanai no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai un 
atpakaļ vienreiz dienā. Pašvaldība saņēmusi priekšlikumus šo regulējumu padarīt draudzīgāku 
iedzīvotājiem, jo pēc izglītojamā aizvešanas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai 
izglītojamā pārstāvim ir nepieciešams atgriezties atpakaļ dzīvesvietā un otrādi - lai izglītojamo 
aizvestu atpakaļ uz dzīvesvietu, izglītojamā pārstāvim ir nepieciešams izglītojamam aizbraukt 
pakaļ līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai. 

Saistošo noteikumu 23.punkts tiek papildināts ar norādi, ka izglītības iestāde atlīdzina 
divreiz dienā radušos braukšanas izdevumus.  

2) Līdz šim saistošo noteikumu 24.punktā noteikts, ka tiek atlīdzināti braukšanas 
izdevumi nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei. Arī šajā gadījumā izglītojamā 
pārstāvim ir nepieciešams atgriezties atpakaļ dzīvesvietā. 

 

Saistošo noteikumu 24.punkts tiek papildināts ar norādi, ka tiek atlīdzināti braukšanai 
izdevumi nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

 
3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 

Ietekmē, steidzamības dēļ aprēķini nav veikti 
 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 

Nav informācija 
 



5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 

Nemainās. 
 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 

Nav notikušas. 
 

 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 


