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APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes 

2012.gada 25.oktobra 

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.14, p.25.) 

Saistošie noteikumi Nr. 2012/23 

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kuldīgas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

nr.2014/10 ) 

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"  

15.panta pirmās daļas 19.punktu un 

43.panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta 

 pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu 

1. Saistošie noteikumi „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada 

teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi) nosaka braukšanas maksas atvieglojumus 

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā. 

2. Kuldīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības 

iestādēs (1. – 9. klase) izglītojamiem un vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 

10. – 12. klase) izglītojamiem, kas izglītību iegūst kādā no Kuldīgas pilsētā esošajām 

vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iestādēm ir tiesības saņemt 

kompensāciju no pašvaldības 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ vienā 

maršrutā, ja izmanto:  

2.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 

maršrutā;  

2.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējas nozīmes 

maršrutā. 

3. Kuldīgas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības 

iestādēs (1. – 9. klase) izglītojamiem, kas izglītību iegūst kādā no Kuldīgas novada 

lauku pamatskolām vai pilsētas skolu filiālēm pagastos ir tiesības saņemt kompensāciju 

no pašvaldības 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību 

gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto:  

3.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 

maršrutā;  

3.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējas nozīmes 

maršrutā. 

4. Ārpus Kuldīgas pilsētas administratīvās teritorijas dzīvojošajiem Kuldīgas novada 

vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes 1. – 12. klase) izglītojamiem ir tiesības 

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

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

teritorijā, ja izmanto: 



 

 

 

4.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 

maršrutā;  

4.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējas nozīmes 

maršrutā. 

(Ar grozījumiem , kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.2014/10 ) 

5. Ārpus Kuldīgas pilsētas administratīvās teritorijas dzīvojošajiem profesionālās vidējās 

izglītības iestādē izglītojamiem, kas izglītību iegūst Kuldīgas novadā, ir tiesības saņemt 

kompensāciju no pašvaldības 50% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 

braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto: 

5.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 

maršrutā;  

5.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējas nozīmes 

maršrutā. 

6. Ārpus Kuldīgas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem profesionālās ievirzes sporta, 

mūzikas un mākslas skolu izglītojamiem, kas izglītību iegūst Kuldīgas novadā, ir 

tiesības saņemt kompensāciju no pašvaldības 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas 

saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja 

izmanto: 

6.1. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes 

maršrutā;  

6.2. sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējas nozīmes 

maršrutā. 

7. Pagasta pārvalžu organizētajos skolēnu pārvadājumos saistošo noteikumu 2., 3., 4., 5., 

6.punktos minēto kategoriju izglītojamie tiek pārvadāti bez maksas. 

8. Gadījumos, kad sabiedriskais transports nav pieejams 5 km rādiusā ap dzīvesvietu ārpus 

Kuldīgas pilsētas administratīvās teritorijas esošajā novada teritorijā, Kuldīgas novada 

pašvaldība kompensē MK noteikumos Nr.872 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras 

ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” un šajos 

saistošajos noteikumos noteiktos braukšanas izdevumus izglītojamo vecākiem vai citiem 

izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, ņemot vērā faktiski patērētās degvielas daudzumu, 

lai nodrošinātu izglītojamā nokļūšanu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei un atpakaļ.  

9. Visām saistošajos noteikumos noteiktajām pasažieru kategorijām ir tiesības saņemt 

kompensāciju par braukšanas izdevumiem noteikumu 2., 3., 4., 5., 6., 8.punktos noteiktajā 

apmērā arī par braucieniem Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā no dzīvesvietas līdz 

pasākuma norises vietai un atpakaļ, lai piedalītos Kuldīgas novada pašvaldības apstiprinātos 

papildizglītības pasākumos vai ar izglītības apguvi saistītos pasākumos. 

10. Pasažieriem ir tiesības saņemt tikai vienai pasažieru kategorijai noteikto braukšanas maksas 

atvieglojumu.  

11. Svītrots ( ar grozījumiem , kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.2014/10 ) 

12. Lēmumu par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu un braukšanas izdevumu segšanas 

kārtību no pašvaldības budžeta saistošo noteikumu 2.punktā minēto kategoriju pasažieriem 

pieņem Kuldīgas novada pašvaldības vadītājs vai izpilddirektors. Lēmumu var apstrīdēt 

Kuldīgas novada Domē. Kuldīgas novada Domes lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu 

var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 



 

 

 

13. Lēmumu par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu un braukšanas izdevumu segšanas 

kārtību saistošo noteikumu  3., 4., 5., 6. un 8.punktos minēto kategoriju pasažieriem pieņem 

attiecīgās Kuldīgas novada pagasta pārvaldes vadītājs vai, ja braukšanas izdevumi tiek 

kompensēti  4.punktā minētajiem izglītojamiem, kuri nav novada iedzīvotāji - 

izpilddirektors. Lēmumu var apstrīdēt Kuldīgas novada Domē. Kuldīgas novada Domes 

lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 
(Ar grozījumiem , kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.2014/10 ) 

14. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā „Kuldīgas novada Vēstis” un stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc publicēšanas. 

15. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kuldīgas novada pašvaldības saistošie 

noteikumi Nr. 2010/28 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada teritorijā” 

(apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2010.gada 30.septembra sēdes lēmumu (prot. 

Nr.16., p.24.)).  

 

 

Kuldīgas novada  

Domes priekšsēdētāja                                                            Inga Bērziņa 


