
 
 

APSTIPRINĀTI 
ar Cēsu novada domes 

16.06.2022.lēmumu Nr.341 
   

  
SAISTOŠIE NOTEIKUMI  

Cēsīs, Cēsu novadā 
 

2022. gada 16.jūnijā                                                                                                      Nr.23    
  

Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla 

braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu 
 

  
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”   

 43. panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta   
 pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu   

   
I. Vispārīgais jautājums 

1. Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Cēsu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) sedz 
sabiedriskā transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst 
izglītību Cēsu novada izglītības iestādēs un kārtību, kādā braukšanas maksas atvieglojumus saņem 
Cēsu novada izglītības iestāžu personāls.  

 
II. Personas, kurām tiesības uz braukšanas izdevumu atlīdzināšanu 

2. Noteikumos minētie braukšanas maksas atvieglojumi ir spēkā, ja izglītojamajam ir derīga sabiedriskā 
transporta pakalpojuma sniedzēja izsniegta elektroniskā abonementa karte lietošanai maršrutā, kas 
apliecina personai piešķirtās tiesības maršrutā saņemt braukšanas maksas atvieglojumus.  

3. Izglītības iestāde iesniedz sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējam apkopoto informāciju par 
tām personām, kurām, saskaņā ar šiem noteikumiem, nepieciešami maršruta braukšanas maksas 
atvieglojumi, t.sk., noteikts atvieglojumu saņemšanas termiņš, un braukšanas maršrutā 
noteikts  iekāpšanas/izkāpšanas pieturu vietu nosaukums un braucienu skaits 
dienā.  Sabiedriskā  transporta pakalpojuma sniedzējs izgatavo elektronisko abonementa karti, bet 
izsniegšanu nodrošina tā izglītības iestāde, kura pieprasījusi personai braukšanas maksas 
atvieglojumu. 

4. Braukšanas izdevumi izglītojamiem tiek segti par laika periodu no 1. septembra līdz 31. maijam. 
Izlaiduma klasēm - līdz pēdējam eksāmenam izglītības iestādē.  

5. Vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.-9. klase) izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% 
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas 
un reģionālās nozīmes maršrutos. 

6. Vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.-12. klase) izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 
100 % apmērā braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas 



līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus 
pilsētas un reģionālās nozīmes maršrutos.  

7. Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglītojamiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā, 
kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja 
izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas un reģionālās nozīmes 
maršrutos. 

8. Personālam, kurš veic pedagoģisko darbu Cēsu novada izglītības iestādē, nodrošinot iestādes darbības 
nepārtrauktību, 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās 10 mēnešus gadā.  

9. Personālam, kurš veic saimniecisko darbu Cēsu novada izglītības iestādē, tādējādi nodrošinot iestādes 
darbības nepārtrauktību, 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās 11 mēnešus gadā. 

10. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus: 
10.1. izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, Izglītojamo brīvdienās, kā arī dienās, kad 

mācības izglītības iestādē nenotiek; 
10.2. izglītojamiem, kuri pamatizglītības pakalpojumus saņem ārpus, Cēsu novada administratīvās 

teritorijas; 
10.3. par dienām, kad Izglītojamais nav apmeklējis Izglītības iestādi;  
10.4.  izglītojamiem maršrutos, kuros nodrošināts bezmaksas transports, līdz izglītības iestādei un 

atpakaļ.  
11. Noteikumos minētie braukšanas maksas atvieglojumi ir spēkā, ja pasažierim ir derīga elektroniskā 

abonementa karte lietošanai maršrutā, ko izsniedz izglītības iestāde, kas apliecina personai piešķirtās 
tiesības maršrutā saņemt braukšanas maksas atvieglojumus. 
 

III. Noslēguma jautājumi 
12. Persona zaudē tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus maršrutā, ja neturpina mācības 

Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošā valsts vai pašvaldības izglītības iestādē vai neturpina 
darba tiesiskās attiecības Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošā valsts vai pašvaldības izglītības 
iestādē. 

13. Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs nodrošina precīzu uzskaiti par braukšanas  maksas 
atvieglojumu saņēmējiem maršrutā un iesniedz pašvaldībai ikmēneša atskaiti par  iepriekšējā mēnesī 
faktiski izmantotajiem braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutā, kas  ir par pamatu norēķinam.  

14. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:  
14.1. Ar Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra ar lēmumu Nr.250 apstiprinātos saistošos 

noteikumus Nr.18 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā”;  
14.2.  Ar Cēsu novada domes 2021. gada 9. septembra  lēmumu Nr.211  “Kārtība, kādā Cēsu novada 

Pārgaujas apvienības pārvalde sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās 
izglītības iestādēs izglītojamiem, kuri deklarēti Cēsu novada Pārgaujas apvienības teritorijā” 
apstiprināšanu;   

14.3. Līgatnes novada domes 2016. gada 24. novembra lēmums (protokols Nr. 3, 17§) saistošie 
noteikumi Nr. 16/5 “Par izglītojamo braukšanas maksas atvieglojumiem Līgatnes novadā”.   

15. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45. panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā, 
bet ne ātrāk kā ar 2022. gada 1. augustu.  

 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 

 
 

https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
https://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam#p45

