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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2020.gada 29. oktobrī               14   

Nr.  __________                      

(protokols Nr.73, 4.§) 

 

GROZĪJUMI VENTSPILS NOVADA DOMES 2019.GADA 27.DECEMBRA 

SAISTOŠAJOS NOTEIKUMMOS NR.9 „PAR IZGLĪTOJAMO PĀRVADĀJUMIEM 

UN BRAUKŠANAS IZDEVUMU KOMPENSĒŠANAS KĀRTĪBU VENTSPILS 

NOVADA PAŠVALDĪBAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ“ 

 

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

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 

„Braukšanas maksas atvieglojuma noteikumi“13.punktu  

 

       Izdarīt Ventspils novada domes 2019.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par 

izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Ventspils 

novada pašvaldības administratīvajā teritorijā“ šādus grozījumus: 

1. Izteikt izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

„Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām“ 43.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2017.gada 

27.jūnija noteikumu  Nr.371 „Braukšanas maksas atvieglojuma noteikumi“13.punktu”. 

2. Aizstāt visā saistošo noteikumu tekstā: 

2.1. vārdus „pilngadīgais izglītojamais“ un „pilngadību sasniegušais izglītojamais“ ar 

vārdu „privātpersona“ attiecīgajā locījumā; 

2.2. vārdus „izglītojamā vecāks“ un „vecāki“ ar vārdiem „personas likumiskais pārstāvis“ 

attiecīgajā locījumā. 

2. Svītrot 2.3.apakšpunktā vārdus „vai likumiskie pārstāvji“. 

3. Svītrot 3., 4. un 20.punktu. 

4. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā: 

„25. Izglītības pārvaldes pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību par izglītojamo pārvadājumiem 

un braukšanas izdevumu kompensēšanu var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā 

noteiktajā kārtībā, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Ventspils novada domes 

Administratīvo aktu strīdus komisijai.” 

5. Izteikt pielikumu šādā redakcijā: 
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„Pielikums  
Ventspils novada domes 2019.gada 27.decembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.9 „Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu 

kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

 

 ____________________ pārvaldes vadītājam 

 

 _____________________________________ 

                                                  (personas likumiskā pārstāvja, privātpersonas vārds, uzvārds) 

 _____________________________________ 

(dzīves vietas adrese) 

 

IESNIEGUMS 

 

 Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par _______________________________________ 

                                (vārds, uzvārds) 

_________________________________________________________________________ , 

(personas kods) 

nokļūšanu uz   

 

__________________________________________________________________________ 

(izglītības iestādes nosaukums) 

 

un atpakaļ no _______________________________________________________________ 

 

Kompensācijas pamatojums:___________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Kompensācijas saņēmējs:  

 

__________________________________________________________________________ 

(vārds, uzvārds) 

 

Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos saņemt: *  

 

□  Skaidrā naudā (pārvaldē, kurā deklarēta dzīvesvieta) 

□  Bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot pārskaitījumu 

__________________________________________________________________________ 

(norādīt norēķinu kontu  un kredītiestādi) 

*vajadzīgo atzīmēt 

 

 Paraksts______________________________ 

 

_________gada __._____________” 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                                  A.MUCENIEKS 
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Ventspils novadā  
 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Ventspils novada domes 2020.gada 29.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.14 

„Grozījumi Ventspils novada domes 2019.gada 27.decembra saistošajos noteikumos 

Nr.9 „Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas 

kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā“”  

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, 

pašvaldības dome precizē izdotos saistošos noteikumus 

atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

(turpmāk – VARAM) sniegtajam atzinumam, kurā pamatots 

saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, un publicē 

precizētos saistošos noteikumus. Savukārt šā likuma 41.panta 

otrajā daļā noteikts, ka pašvaldības lēmumiem jāatbilst 

Satversmei, likumiem, kā arī Ministru kabineta noteikumiem. 

Ņemot vērā, ka VARAM 2020.gada 17.septembra atzinums 

Nr.1-18/8330 par Ventspils novada domes 2019.gada 

27.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par izglītojamo 

pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas 

kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

nosūtīts un Ventspils novada pašvaldībā saņemts 2020.gada 

17.septembrī, t.i., pēc šī normatīvā akta stāšanās spēkā, to 

precizēšana, ievērojot atzinumā norādītos iebildumus, nav 

tiesiski pieļaujama, un tajos izdarāmi grozījumi, kā to paredz 

Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.108 

„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi” 138.panta 

nosacījumi. Ventspils novada domes 2020.gada 29.oktobra 

saistošo noteikumu „Grozījumi Ventspils novada domes 

2019.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par 

izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu 

kompensēšanas kārtību Ventspils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā”” projekts sagatavots, lai nodrošinātu 

grozītā normatīvā akta atbilstību hierarhiski augstāku tiesību 

aktu normās ietvertajam tiesiskajam regulējumam, tajā skaitā 

Administratīvā procesa likumā lietotai terminoloģijai.  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Saistoši noteikumi paredz Ventspils novada domes 2019.gada 

27.decembra saistošajos noteikumos Nr.9 „Par izglītojamo 

pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas 



kārtību Ventspils novada pašvaldības administratīvajā 

teritorijā“:  1) svītrot: izdošanas tiesiskajā pamatojumā norādi uz 

Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 

„Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.371) 9.-11.punktu, jo šīs normas neparedz 

pašvaldībai tiesības regulēt attiecīgos jautājumus, MK 

noteikumu Nr.371 14.punktu, jo Ventspils novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā ir vispārējās pamatizglītības un 

vispārējās vidējās izglītības iestādes, un Sabiedriskā transporta 

pakalpojuma likuma 14.panta trešo daļu, kurā noteiktais attiecas 

tikai uz gadījumiem, kad pašvaldība ir sabiedriskā transporta 

pasūtītājs; 3. un 4.punktu, jo MK noteikumu Nr.371 9. un 

10.punkts jau nosaka braukšanas maksas atvieglojumus 

izglītojamiem, kuri saistošajos noteikumos nav dublējami vai 

ierobežojami; 20.punktu, ar kuru bija noteikts pienākums 

personai sniegt ziņas par samaksas veikšanu skaidrā naudā 

iemesliem. 2) aizstāt visā tekstā lietotos terminus: „pilngadīgais 

izglītojamais“ un „pilngadību sasniegušais izglītojamais“ ar 

terminu „privātpersona”; „izglītojamā vecāks“ un „vecāki“ ar 

terminu „personas likumiskais pārstāvis“. 3) izteikt 25.punktu 

redakcijā, kas satur pašvaldības institūcijas norādi, kurai 

iesniedzams iesniegums par administratīvo aktu un faktiskās 

rīcības apstrīdēšanu atbilstoši Administratīvā procesa likuma 

prasībām.  

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmē, jo saistošo noteikumu projekts 

nenosaka citas privātpersonas, kurām ir tiesības saņemt 

braukšanas izdevumu atlīdzinājumu, un neparedz palielināt 

izmaksājamo  kompensāciju apmēru. Ar grozījumiem arī nav 

izdarītas izmaiņas procesuāli noteiktajā kārtībā, kā rezultātā 

administratīvā sloga pieauguma dēļ papildus būtu nepieciešami 

finanšu līdzekļi. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Neietekmē, jo sabiedrības mērķa grupa, uz kuru attiecināms 

saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir Ventspils novada 

pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamie un 

viņu likumiskie pārstāvji. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                  A.MUCENIEKS 


