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Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, 

kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „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  

 

1. Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes  18.03.2010. saistošajos noteikumos Nr.11/2010 

„Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”: 

 

1.1.izteikt saistošo noteikumu 2.1.punktu šādā redakcijā: 

 

„2.1. Tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ novada 

administratīvajā teritorijā, ja tiek izmantots sabiedriskais transports, kas pārvadā pasažierus 

reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, ir šādām 

Alūksnes novada vispārējās pamatizglītības iestāžu skolēnu (1.-9.klase) kategorijām: 

2.1.1. ārpus Alūksnes pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-

9.klase) skolēniem; 

2.1.2. Alūksnes pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) 

skolēniem, kuri mācās Alūksnes novada vispārējās pamatizglītības izglītības iestādēs, 

kas neatrodas Alūksnes pilsētā:  

2.1.2.1.ja skolēns mācās izglītības iestādē, kas realizē atšķirīgu izglītības programmu, kas 

skolēna dzīvesvietai tuvākajā izglītības iestādē nav iegūstama; 

2.1.2.2.ja skolēnam uzvedības un saskarsmes problēmu gadījumos nepieciešama izglītības 

iestādes maiņa, ko apliecina psihologa atzinums.” 

 

1.2. svītrot saistošo noteikumu 2.3.punktu. 

 

1.3.papildināt saistošo noteikumu 4.2.1.punktu aiz vārda „talonu” ar vārdiem „vai elektronisko 

biļešu”. 

 

1.4.papildināt saistošo noteikumu 4.2.1.2.punktu ar trešo teikumu šādā redakcijā: „Ja attiecīgā 

pagasta pārvalde ir noslēgusi līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju par 



 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu, izmantojot elektroniskās biļetes, pagasta 

pārvalde nodrošina elektronisko biļešu izsniegšanu tās administratīvi teritoriālajā vienībā 

esošo vispārējās izglītības iestāžu skolēniem”. 

 

1.5.izteikt nodaļas „Nobeiguma noteikums” nosaukumu jaunā redakcijā „Noslēguma 

jautājumi”. 

 

1.6.papildināt Noslēguma jautājumus ar 2.punktu šādā redakcijā: 

 

„2. Braukšanas izdevumi Alūksnes pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāžu 

(1.-9.klase) skolēniem, kuri mācās Alūksnes novada vispārējās pamatizglītības izglītības iestādēs, 

kas neatrodas Alūksnes pilsētā un kuri uzsākuši mācības izglītības iestādē ne vēlāk kā līdz 

2011.gada 31.decembrim, bet neatbilst saistošo noteikumu 2.1.2.punktam, tiek kompensēti šādā 

apmērā: 

 

2.1.tiem Alūksnes pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) 

skolēniem, kuri mācās Alūksnes novada vispārējās pamatizglītības iestādēs, kas neatrodas 

Alūksnes pilsētā: 

2.1.1. 80% apmērā – 2011./2012. mācību gada otrajā pusgadā; 

2.1.2. 60% apmērā – 2012./2013. mācību gadā; 

2.1.3. 40% apmērā – 2013./2014. mācību gadā; 

2.2.tiem Alūksnes pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) 

skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem, kuri mācās Alūksnes novada vispārējās 

pamatizglītības izglītības iestādēs, kas neatrodas Alūksnes pilsētā un kuri realizē speciālās 

pamatizglītības programmu (kods 21015811), ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par 

braukšanas izdevumiem, ja tie izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus 

reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā, līdz 

skolēns pabeidz attiecīgo izglītības programmu.” 

 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 01.01.2012. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A.FOMINS 

 



 

 

 

Paskaidrojuma raksts Alūksnes novada domes 

saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Alūksnes novada domes 18.03.2010. saistošajos 

noteikumos Nr.11/2010 „Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamajiem”” 

 

 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu skolēnu kategoriju 

loku, kurām tiek segti braukšanas izdevumi no dzīvesvietas uz 

izglītības iestādi un atpakaļ, ja skolēns dzīvo Alūksnes novada 

teritorijā un apmeklē Alūksnes novada vispārējās pamatizglītības 

iestādes, kā arī lai braukšanas izdevumiem paredzēto finansējumu 

sabalansētu ar pašvaldības budžeta iespējām. Saistošajos noteikumos 

paredzēta iespēja skolēnam izmantot elektronisko biļeti, kas 

vienkāršo sabiedriskā transporta lietošanu un  norēķinu kārtību.   

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistošie noteikumi tiek izdoti, pamatojoties uz likuma „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.  

Saistošajos noteikumos paredzēta iespēja vietējās reģionālās 

nozīmes maršrutos izmantot elektronisko biļeti. 

Ar saistošajiem noteikumiem paredzēts pakāpeniski samazināt 

transporta izdevumu atmaksu Alūksnes novada pašvaldības 

vispārējās pamatizglītības iestāžu skolēniem, kuri dzīvo Alūksnes 

pilsētas teritorijā, bet izglītību iegūst izglītības iestādē, kas atrodas 

ārpus Alūksnes pilsētas teritorijas.  

3. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešamības veidot jaunas 

institūcijas, darba vietas.  

Saistošo noteikumu izpilde finansiāli ietekmēs pašvaldības budžetu, 

samazinot pašvaldības izdevumus. 

4. Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 

uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz vispārējās 

pamatizglītības iestāžu izglītojamajiem.   

 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada pašvaldības 

laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un ievietoti Alūksnes novada 

pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv .  

Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona, kas atbilst 

saistošajos noteikumos nodefinētai mērķgrupai, var griezties 

Alūksnes novada administratīvās teritorijas vienībā (pārvaldē) 

atbilstoši savai dzīvesvietai. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Ir noskaidrots izglītības iestāžu audzēkņu vecāku viedoklis. 

 

 

http://www.aluksne.lv/

