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Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un 

Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta trešo daļu 

 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā piešķir braukšanas maksas 

atvieglojumus sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 
(turpmāk – Izglītības iestāde) audzēkņiem.  

2. Braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no biļetes cenas saņem audzēkņi, kuri mācās 
Izglītības iestādē. Braukšanas maksas atvieglojumus piemēro visu mācību gadu nokļūšanai no 
dzīvesvietai tuvākās sabiedriskā transporta pieturvietas uz Izglītības iestādi un atpakaļ. 

3. Noteikumos minētie braukšanas maksas atvieglojumi ir spēkā, ja Izglītības iestādes 
audzēknim ir derīga elektroniskā abonementa biļete, kas apliecina Izglītības iestādes audzēkņa 
tiesības braukšanas maršrutā saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. 

4. Lai nodrošinātu braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanu: 
4.1. Izglītības iestāde: 
4.1.1. iesniedz sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru Saulkrastu novada 

pašvaldībai, turpmāk – pašvaldība, noslēgts iepirkuma līgums, apkopotu informāciju par 
audzēkņiem, kuriem nepieciešami braukšanas maksas atvieglojumi, norādot atvieglojumu 
saņemšanas termiņu un braukšanas maršrutā noteiktu iekāpšanas/izkāpšanas pieturu vietu 
nosaukumu; 

4.1.2. nodrošina elektronisko abonementa biļešu izsniegšanu audzēkņiem, kuriem tā 
pieprasījusi braukšanas maksas atvieglojumus; 

4.1.3. informē sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju par braukšanas maksas 
atvieglojumu piemērošanu vai piemērošanas pārtraukšanu, gadījumā, ja nepieciešams 
noteikt ilgāku braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas termiņu (pagarināts mācību 
gads), vai audzēknis pirms termiņa zaudē tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem. 

4.2. Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs izgatavo elektroniskās abonementa biļetes, 
un iesniedz Izglītības iestādei, kura pieprasījusi audzēkņiem braukšanas maksas 
atvieglojumus.  

5.  Audzēknis zaudē tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus: 
5.1.  beidzoties mācību gadam; 
5.2.  ja neturpina mācības Izglītības iestādē.  

6. Beidzoties braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas termiņam, vai šo noteikumu 
5.2.punktā minētājā gadījumā, elektronisko abonementa biļeti audzēknis nodod Izglītības 
iestādei, kas to nogādā sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam, izņemot gadījumus, 
kad elektroniskā abonementa biļešu izgatavošanu ir apmaksājusi pašvaldība.  

7. Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs nodrošina precīzu uzskaiti par braukšanas 
maksas atvieglojumu saņēmējiem braukšanas maršrutā un iesniedz pašvaldībai ikmēneša 



atskaiti par iepriekšējā mēnesī faktiski izmantotajiem braukšanas maksas atvieglojumiem 
maršrutā, kas ir par pamatu norēķinam ar pašvaldību. 

8. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.martā. 
 

Domes priekšsēdētājs        E.Grāvītis



28.12.2016. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu “Saistošie noteikumi par 
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un 

Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem” 
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā piešķir 
braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 
Saulkrastu novada Izglītības iestāžu - Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi noteic, ka braukšanas maksas 
atvieglojumus 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem 
darba dienās visu mācību gadu saņem Izglītojamie, kuri mācās 
Izglītības iestādē. Braukšanas maksas atvieglojumus 
sabiedriskajā transportā piešķir, uzrādot elektronisko 
abonementa biļeti. Elektroniskās abonementa biļetes izgatavo 
un izsniedz sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties uz 
Izglītības iestāžu apkopotu informāciju par tām personām, 
kurām, saskaņā ar šiem noteikumiem, nepieciešami sabiedriskā 
transporta braukšanas maksas atvieglojumi. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžeta izdevumi, pamatojoties uz šiem 
noteikumiem, var palikt līdzšinējā līmenī vai palielināsies par 
aptuveni 10 % no šobrīd paredzētās summas braukšanas maksas 
atvieglojumiem.  

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi 
Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu 
piemērošanā, ir Saulkrastu vidusskola un Zvejniekciema 
vidusskola. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 
 

Konsultācijas nav notikušas. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs         E.Grāvītis 
 

 


