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KULDĪGĀ 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Kuldīgas novada Domes 

2014.gada 30.oktobra 

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.11, p.46.) 

Saistošie noteikumi Nr. 2014/13 

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novadā 
(precizētā redakcija, kas apstiprināta ar Kuldīgas novada Domes 18.12.2014. sēdes lēmumu Nr.13, p.38.) 

 

Izdoti saskaņā ar likuma ”Par pašvaldībām”  

43.panta pirmās daļas 8.punktu un 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu 

 likuma 14.panta trešo daļu 

 

I. Vispārīgais jautājums  

 

1.  Saistošie noteikumi nosaka braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā 

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā, kā arī nosaka kārtību, kādā Kuldīgas novada 

pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības, 

vispārējās vidējās izglītības, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 

izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Kuldīgas novada 

izglītības iestādēs, kā arī Kuldīgas novada iedzīvotājiem, kas vecāki par 75 gadiem.  

II. Personu kategorijas, kurām ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 

2. Mācību gada laikā tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 100% apmērā vienā 

maršrutā sabiedriskajos transportlīdzeklos reģionālajos starppilsētu un vietējas nozīmes 

maršrutos Kuldīgas novada teritorijā,  ja braucieni saistīti ar nokļūšanu no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei un atpakaļ,  ir: 

2.1. Kuldīgas novada  administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamiem, kas izglītību 

iegūst kādā no Kuldīgas novadā esošajām vispārējās, profesionālās un profesionālās 

ievirzes izglītības iestādēm; 

2.2.  Ārpus Kuldīgas novada administratīvās teritorijas dzīvojošajiem izglītojamiem, kas 

izglītību iegūst kādā no Kuldīgas novadā esošajām vispārējās, profesionālās vai 

profesionālās ievirzes sporta, mūzikas un mākslas izglītības iestādēm. 

3. Gadījumos, kad attālums no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai ir 

lielāks par 5 kilometriem vai sabiedriskais transports nekursē atbilstošajos laikos un, ja 

attiecīgajos maršrutos un laikā netiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo 

pārvadājumiem, Kuldīgas novada pašvaldība kompensē izglītojamo vecākiem vai citiem 

izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem izdevumus izglītojamā nogādāšanai izglītības iestādē 

un atpakaļ ar personīgo transportlīdzekli šajos saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā un 

apmērā.  

4. Tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem 100% apmērā sabiedriskajos 

transportlīdzekļos reģionālajos starppilsētu un vietējas nozīmes maršrutos Kuldīgas novada 



 

 

 

teritorijā, bet ne vairāk kā EUR 5,00 apmērā mēnesī, ir Kuldīgas novadā deklarētām 

personām, kuras vecākas par 75 gadiem. 

5. Pagasta pārvalžu organizētajos skolēnu pārvadājumos saistošo noteikumu 2.  3. un 4.punktos 

minēto kategoriju personas tiek pārvadātas bez maksas. 

6. Visiem saistošajos noteikumos nosauktajiem izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 

par braukšanas izdevumiem 100% 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. 

7. Pasažieriem ir tiesības saņemt tikai viena veida attiecīgajai pasažieru kategorijai noteikto 

braukšanas maksas atvieglojumu.  

8. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:  

8.1. izglītojamajiem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo 

pārvadājumiem; 

8.2. izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvdienās, kā arī 

dienās, kad mācības skolā nenotiek. 

III. Transporta izdevumu segšanas kārtība izglītojamiem 

9. Izglītojamajiem sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijām tiek noteikti šādi 

kompensāciju veidi:  

9.1.  Autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e-talonu– izsniedzot elektronisko 

viedkarti (turpmāk tekstā – e-talons);  

9.2. pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos – kompensējot iegādāto 

biļešu vērtību; 

9.3. Šo saistošo noteikumu 3.punktā noteiktajos gadījumos kompensācijas apmērs tiek 

aprēķināts, EUR 0,10 (10 centus) reizinot ar izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas 

izglītības iestādē un atpakaļ nobraukto kilometru skaitu dienā un reizinot ar izglītības 

iestādes apmeklējumu skaitu mēnesī. 

10. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības iestādē, izglītojamo vecāki 

vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) Kuldīgas novada attiecīgajā pagasta 

pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas ārpus Kuldīgas pilsētas robežām) vai izglītības 

iestādē (ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas Kuldīgas pilsētā vai ārpus Kuldīgas novada 

administratīvās teritorijas robežām) iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par viena 

braukšanas atvieglojuma veida saņemšanu:  

10.1. sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai 

izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantoti saistošo noteikumu  9.2.apakšpunktā noteikto 

sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusi (1.pielikums);  

10.2.  personīgā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai 

izglītības iestādē un atpakaļ tiek izmantots personīgais transports (2.pielikums).  

10.3. Izglītojamo, kuri nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ izmanto autobusus, 

kuros iespējami norēķini ar e-taloniem, likumiskie pārstāvji vai pilngadīgi izglītojamie 

izglītības iestādē iesniedz individuālo pieteikumu personalizētās viedkartes (e–

talona) saņemšanai (turpmāk tekstā – pieteikums) (3.pielikums). 



 

 

 

11. Izglītības iestāde nekavējoši apkopo un pārbauda e-talonu saņemšanai iesniegtos 

pieteikumus un tajos norādīto informācijas patiesumu un kopā ar maksājumu apliecinošu 

dokumentu ( tikai jauna e-talona saņemšanai saskaņā ar saistošo noteikumu 12. punktu) 

iesniedz Kuldīgas novada pašvaldībai vai pagastu pārvaldei, kas 2 (divu) nedēļu laikā no 

Pieteikuma saņemšanas nodrošina e-talona  pasūtīšanu, saņemšanu un nodošanu izglītības 

iestādei, kura savukārt nodrošina e-talonu izsniegšanu izglītojamajiem.  

12. Ja e-talons nozaudēts, nolaupīts vai citu iemeslu dēļ nav izglītojamā rīcībā, vai tas ticis 

bloķēts tā derīguma termiņa laikā, vai nav tehniskā vai lietošanas kārtībā izglītojamā vainas 

dēļ, jauna e-talona saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadīgi izglītojamie 

maksā jauna e-talona saņemšanas maksu 3,45 euro apmērā, tai skaitā pievienotās vērtības 

nodokli, par jauna e-talona izgatavošanu. Ja maksa par jauna e-talona izgatavošanu netiek 

samaksāta, Izglītojamajam jaunu e-talonu neizsniedz.”  

13. E- talona izgatavošanas laikā izglītojamie satiksmes autobusos izmanto biļešu sistēmu. 

14. Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki līdz katra 

mēneša 7.datumam Kuldīgas novada attiecīgajā pagasta pārvaldē (ja izglītojamā dzīvesvieta 

atrodas ārpus Kuldīgas pilsētas robežām) vai izglītības iestādē (ja izglītojamā dzīvesvieta 

atrodas Kuldīgas pilsētā vai ārpus Kuldīgas novada administratīvās teritorijas robežām) 

iesniedz iesniegumu un braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, 

norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu.  

15.  Izglītības iestādes līdz katra mēneša 14.datumam  pārbauda biļešu atbilstību izglītojamā 

skolas apmeklējumam, izglītojamā vai tā likumiskā pārstāvja iesniegumam un biļetēm, 

pievieno  izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī (4.pielikums) un 

nodod Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļai apmaksai. Pagastu 

pārvaldes izglītojamo vai to likumisko pārstāvju iesniegumu un biļešu atbilstību izglītības 

iestādes apmeklējumam pārbauda, salīdzinot ar izglītības iestāžu sniegto informāciju, un pēc 

tam nodod apmaksai Kuldīgas novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļai.  

16. Aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompensācijas izmaksu iesnieguma veidlapā 

norādītai personai līdz katra mēneša pēdējai darba dienai veic Kuldīgas novada pašvaldības 

Finanšu un ekonomikas nodaļa.  

17. E-talonu lietošanas pamatotību pārbauda pašvaldības norīkots darbinieks, salīdzinot veiktos 

braucienus ar izglītības iestāžu iesniegto informāciju par izglītības iestādes apmeklējumiem. 

 

IV. Transporta izdevumu segšana personām, kas vecākas par 75 gadiem 

 

18. Saistošo noteikumu 4.punktā minētajām personām sabiedriskā transporta izdevumu 

kompensācijām tiek noteikti šādi kompensāciju veidi:  

18.1.  Autobusos, kur norēķinus iespējams veikt ar e-talonu,– izsniedzot elektronisko 

viedkarti (turpmāk tekstā – e-talons) ar mēneša limitu EUR 5,00;  

18.2. pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos – kompensējot 

iegādāto biļešu vērtību (mēnesī ne vairāk kā EUR 5,00 apmērā); 

18.3. Lai saņemtu e-talonu, saistošo noteikumu 4.punktā minētās personas, kas 

deklarētas Kuldīgas pilsētā, iesniedz pašvaldības aģentūrā ”Sociālais dienests”, bet 

Kuldīgas novada pagastu teritorijās deklarētās personas iesniedz atiecīgā pagasta 

pārvaldē individuālo pieteikumu personalizētās viedkartes (e–talona) saņemšanai 

(3.pielikums). 



 

 

 

19. Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai  saistošo noteikumu 4.punktā 

minētās personas līdz nākamā mēneša 7. datumam iesniedz p/a ”Sociālais dienests” vai 

Kuldīgas novada attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniegumu kompensācijas saņemšanai, kam 

pievienotas braukšanas biļetes.  

20. Aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompensācijas izmaksu iesnieguma veidlapā 

norādītai personai līdz katra mēneša pēdējai darba dienai veic Kuldīgas novada pašvaldības 

Finanšu un ekonomikas nodaļa. 

 

V.Personu, kam noteikti braukšanas maksas atvieglojumi, pienākumi un atbildība 

 

21. Personas, kam piešķirti  braukšanas maksas atvieglojumi, nedrīkst šos braukšanas maksas 

atvieglojumus nodot citām personām (piemēram, nododot citu personu rīcībā savu 

personalizēto e-talonu vai iesniedzot apmaksai biļetes par citu personu braucieniem 

sabiedriskajos transporta līdzekļos). 

22. Ja tiek konstatēti saistošo noteikumu 21.punktā minētie pārkāpumi, personai, kurai 

braukšanas atvieglojumi tikuši piešķirti saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem, tiek 

atņemtas tiesības uz šiem braukšanas atvieglojumiem turpmāk vai braukšanas maksas 

kompensāciju par izmantotajiem braucieniem no pārkāpuma fakta konstatēšanas brīža.  

 

  

VI. Noslēguma jautājumi 

 

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

nākamajā dienā pēc publicēšanas, izņemot II.nodaļas 4.punktu un IV.nodaļu, kas stājas 

spēkā ar 2015.gada 1.janvāri. 

24. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Kuldīgas novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr. 2012/23 ”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Kuldīgas novada 

teritorijā”, kas apstiprināti ar Kuldīgas novada Domes 2012.gada 25.oktobra sēdes lēmumu 

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

 

 

Kuldīgas novada  

Domes priekšsēdētāja                                                            Inga Bērziņa 


