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    LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90000054159, Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas novads, LV - 4830 

Tālrunis: 64894434, fakss: 64894171; e-pasts:  pasts@lubana.lv 

 
Lubānā 

APSTIPRINĀTS 

ar 2015.gada 29.janvāra  

Lubānas novada domes  

sēdes 5.§ lēmumu, 

(Protokols Nr.1). 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Lubānā 

2015.gada 29.janvārī                                                                                           Nr.1 

 

“Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sedz 

transporta izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem” 

 
 Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu,  

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872  

„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot  

braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”  

 12. punktu 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība (turpmāk 

– pašvaldība) sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās 

vidējās izglītības un kultūrizglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk tekstā – 

izglītojamie), kuri iegūst izglītību Lubānas novada pašvaldības izglītības 

iestādēs. 

2. Braukšanas izdevumi izglītojamiem tiek segti, ņemot vērā Ministru kabineta 

noteikto mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.  

3. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus: 

3.1. izglītojamajiem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports 

izglītojamo pārvadājumiem; 

3.2. izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo 

brīvdienās, kā arī dienās, kad mācības izglītības iestādē nenotiek. 

 

II Transporta izdevumu kompensēšana 
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4. Pašvaldība izglītojamajiem sedz transporta izdevumus 100% apmērā par 

braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 

atpakaļ, ja to dzīvesvieta atrodas ārpus pilsētas teritorijas, un tie izmanto 

sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu 

nozīmes maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā (turpmāk tekstā – 

sabiedriskais transports).  

5. Izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta atrodas ārpus pilsētas teritorijas ir tiesības 

saņemt transporta izdevumu kompensāciju, ja izglītojamā likumiskie pārstāvji 

veic izglītojamā nogādāšanu līdz izglītības iestādei un atpakaļ, izmantojot 

personīgo transportu maršrutos, kuros nekursē sabiedriskais transports vai 

nekursē atbilstošajos laikos, kā arī, ja attiecīgajos maršrutos netiek nodrošināts 

pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem. Kompensācijas apmērs 

tiek aprēķināts, reizinot izglītības iestādes apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar 

0.12 euro un kilometru skaitu dienā.  

6. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 100% apmērā līdz izglītības iestādei 

ārpus Lubānas novada administratīvās teritorijas un atpakaļ līdz dzīvesvietai 

Lubānas novada teritorijā, ja izglītojamam ar valsts vai pašvaldības 

pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo 

pamatizglītību iegūt pēc izglītības programmas, kura Lubānas novada 

izglītības iestādēs netiek īstenota.  

7. Transporta izdevumi vienā mācību dienā tiek kompensēti maršrutam no 

dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ uz dzīvesvietu. Transporta 

izdevumi par atkārtotu maršrutu netiek kompensēti.  

 

III Transporta izdevumu kompensēšanas kārtība 

 

8. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības iestādē, 

izglītojamo vecāki vai personas, kas viņus pārstāv (turpmāk – likumiskie 

pārstāvji) Lubānas novada pašvaldībā iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu 

par viena kompensācijas veida saņemšanu:  

8.1.sabiedriskā transporta braukšanas talonu saņemšanai, ja nokļūšanai 

izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantoti noteikumu 4.punktā noteikto 

sabiedrisko transportu (pielikums Nr.1); 

8.2. personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, noteikumu 

5.punktā minētajā gadījumā (pielikums Nr.2). 

8.3. sabiedriskā transporta biļešu kompensācijai, noteikumu 6.punktā minētajā 

gadījumā (pielikums Nr.3) 

9. Viena izglītojamā transporta izdevumu segšanai atļauts saņemt tikai vienu no 

kompensācijas veidiem.  

10. Noteikumu 4.punktā minētajā gadījumā Lubānas novada pašvaldības Izglītības 

darba speciālists izglītojamajam vai izglītojamā likumiskajam pārstāvim 

izsniedz braukšanas talonus līdz tekošā mēneša beigām. Braukšanas taloni par 

nākamā mēneša mācību dienām tiek izsniegti līdz mēneša 25.datumam. 

Braukšanas talons ir derīgs tikai attiecīgās mācību dienas braukšanas 

maršrutam uz izglītības iestādi vai atpakaļ uz dzīvesvietu. 

11. Noteikumu 5.punktā minētās kompensācijas saņemšanai, izglītojamo 

likumiskie pārstāvji līdz katra mēneša 20.datumam Lubānas novada 

pašvaldībā iesniedz iesniegumu ar informāciju par iepriekšējā mēnesī veikto 

maršrutu skaitu. 
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12. Noteikumu 6.punktā minētās kompensācijas saņemšanai, izglītojamā 

likumiskie pārstāvji līdz katra mēneša 20.datumam Lubānas novada 

pašvaldībai iesniedz:  

12.1. izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī 

(4.pielikums);  

12.2. braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot 

maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu.  

13. Kompensācijas apmēra aprēķinu par iepriekšējo mēnesi un kompensācijas 

izmaksu iesnieguma veidlapā norādītai personai veic Lubānas novada 

pašvaldības grāmatvedības nodaļa līdz mēneša 20.datumam. 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Lubānas novada saistošie noteikumi Nr.1 

“Par kārtību, kādā Lubānas novada pašvaldība sedz transporta 

izdevumus izglītības iestāžu izglītojamajiem ” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu vienotus 

kompensācijas izmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kādā tiks 

segti transporta izdevumi izglītojamajiem uz Lubānas novada 

pašvaldības izglītības iestādēm 

2. Īss satura izklāsts 

 

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Lubānas novada 

pašvaldība sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz 

Lubānas novada pašvaldības izglītības iestādēm. Noteikumi 

izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta  

noteikumiem  Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, 

kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus 

maršrutu tīkla pamata maršrutos”. Pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām” 43.panta trešo daļu pašvaldības saistošajos 

noteikumos ir paplašināta kompensāciju saņemt tiesīgo 

mērķgrupa un palielināts noteiktais transporta izdevumu 

apmaksas apmērs 9.-12. klašu izglītojamajiem. 

3. Informācija par 

plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumi neatstās būtisku ietekmi uz pašvaldības 

budžetu, ņemot vērā, ka Lubānas novada pašvaldība līdz šim ir 

veikusi transporta izdevumu kompensēšanu pamatojoties uz 

Ministru kabineta noteikumiem un pašvaldības domes lēmuma 

pamata. Nav nepieciešamības veidot jaunas institūcijas, darba 

vietas.  

4. Informācija par 

plānoto saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms 
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5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošajos noteikumos paredzētā kārtība būtiski nemaina 

pastāvošās administratīvās procedūras, kas attiecināmas uz 

transporta kompensāciju izmaksu Lubānas novada pašvaldībā. 

Administratīvo procedūru skaidrojums pieejams Lubānas 

novada pašvaldībā. 
 

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots 

Lubānas novada pašvaldības mājas lapā www.lubana.lv, kā arī 

ir pieejams Lubānas novada pašvaldības domes ēkā. 

 

Lubānas novada pašvaldības  (personiskais paraksts) Tālis Salenieks 

domes priekšsēdētājs 

 

http://www.lubana.lv/

