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lēmumu Nr. 52/3 

(protokols Nr. 3) 

 

2020. gada 27. februārī      Saistošie noteikumi Nr. 7 

 

Kārtība, kāda tiek segti izglītojamo braukšanas izdevumi 

 Dobeles novadā 

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

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu,  

Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 14., 21. un 27. punktu,  

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

“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13.un 14. punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dobeles novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) 

sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk – izglītojamie), kuri iegūst 

izglītību Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs. 

2. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 100 % apmērā ārpus Dobeles pilsētas dzīvojošajiem 

izglītojamajiem no izglītojamā dzīves vietas Latvijas Republikas teritorijā (turpmāk – dzīvesvieta) 

līdz Pašvaldības izglītības iestādei, kas īsteno izglītojamajam atbilstošu izglītības programmu, un 

atpakaļ un / vai līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai, no kuras tiek nodrošināti 

izglītojamo pārvadājumi nokļūšanai izglītības iestādē, ja attālums no izglītojamā dzīvesvietas līdz 

tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai ir lielāks par 3 kilometriem. 

3. Pašvaldība nesedz braukšanas izdevumus izglītojamajiem: 

3.1. maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem 

(turpmāk - skolēnu autobusi); 

3.2. izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās un izglītojamo brīvlaikā, 

izņemot, ja tā laikā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu izglītojamajam noteiktas 

nodarbības, konsultācijas, mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi, skates, projekti un 

sporta sacensības; 

3.3. Dobeles pilsētas teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Dobeles 

pilsētas izglītības iestādēs. 

 

II. Braukšanas izdevumu segšanas veidi un nosacījumi braukšanas izdevumu segšanai 

4. Izglītojamo pārvadājumiem tiek noteikti šādi braukšanas izdevumu segšanas veidi prioritārā 

secībā: 
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4.1. lietojot elektronisko viedkarti (turpmāk – e-talons); 

4.2. sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana; 

4.3. personiskā transporta lietošanas kompensēšana. 

5. Prioritāri tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajam lietojot e-talonu. 

6. Sabiedriskā transporta biļešu kompensēšana tiek veikta maršrutos, kuros nekursē sabiedriskais 

transports, kurā var izmantot e-talonus, un nekursē skolēnu autobusi nokļūšanai no dzīvesvietas 

izglītības iestādē un / vai atpakaļ. 

7. Personiskā transporta lietošanas kompensēšana tiek veikta tikai šādos gadījumos: 

7.1. sabiedriskais transports vai skolēnu autobuss nekursē atbilstošā laikā, lai izglītojamais 

nokļūtu no dzīvesvietas izglītības iestādē un / vai atpakaļ; 

7.2. izglītojamā dzīvesvieta atrodas vairāk kā 3 kilometru attālumā no tuvākās izglītības 

iestādes, kas īsteno izglītojamajam atbilstošu izglītības programmu, un šajā maršrutā nekursē 

sabiedriskais autobuss vai skolēnu autobuss; 

7.3. izglītojamā nokļūšanai no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta 

pieturvietai, no kuras tiek nodrošināti izglītojamo pārvadājumi nokļūšanai izglītības iestādē, kad 

attālums no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai ir lielāks par 

3 kilometriem.  

8. Viena izglītojamā vai vienā ģimenē dzīvojošu vairāku izglītojamo braukšanas izdevumu 

segšanai atļauts izmantot tikai vienu no noteikumu 4.punktā noteiktajiem braukšanas izdevumu 

veidiem to prioritārā secībā, izņemot gadījumus, kad to nav iespējams nodrošināt objektīvu 

apstākļu dēļ (attiecīgā maršrutā un /vai laikā nekursē sabiedriskais transports vai skolēnu autobuss; 

vienas ģimenes bērni ir dažādu izglītības iestāžu izglītojamie; izglītojamā nokļūšanai no 

dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai, no kuras tiek nodrošināti izglītojamo 

pārvadājumi nokļūšanai izglītības iestādē, kad attālums no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai 

sabiedriskā transporta pieturvietai ir lielāks par 3 kilometriem).  

 

III. Braukšanas izdevumu segšanas kārtība 

9. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā uzsākot izglītības iegūšanu vai mainoties 

dzīvesvietai vai izglītības iestādei izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis 

izglītojamais izglītības iestādē iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu par attiecīgā braukšanas 

izdevumu segšanas veida piemērošanu: 

9.1. individuālo pieteikumu e–talona saņemšanai (1.pielikums); 

9.2. iesniegumu sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai, ja nokļūšanai 

izglītības iestādē izmanto sabiedrisko transportu, kurā netiek nodrošināta braukšana ar e-

talonu (2.pielikums);  

9.3. iesniegumu personiskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai (3.pielikums). 

10. Izglītības iestāde, kurā mācās izglītojamais, ne ilgāk kā divu nedēļu laikā apkopo un pārbauda 

saņemtos iesniegumus un tajos norādītās informācijas patiesumu sadarbībā  ar pagastu pārvaldēm 

un pieņem lēmumu apmaksāt vai neapmaksāt braukšanas izdevumus. 

11. Pēc lēmuma pieņemšanas izglītības iestāde apkopo saņemtos pieteikumus e–talona 

saņemšanai un nodod tos Dobeles novada Izglītības pārvaldei, kas mēneša laikā nodrošina e-

talonu pasūtīšanu, saņemšanu, aktivizēšanu un nodošanu izglītības iestādei. Izglītības iestāde pēc 

e-talonu saņemšanas tos pret parakstu izsniedz izglītojamajam. 

12. Ja izglītojamais e-talonu izmanto gan nokļūšanai vispārizglītojošajā izglītības iestādē, gan 

profesionālās ievirzes izglītības iestādē, individuālo pieteikumu e-talona saņemšanai iesniedz 

vispārizglītojošajā izglītības iestādē. 

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

derīguma termiņa laikā, nav tehniskā vai lietošanas kārtībā izglītojamā vainas dēļ, jauna e-talona 

saņemšanai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais 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, tas netiek 

pasūtīts. Maksa nav jāsedz gadījumos, ja mācību gada laikā, izglītojamajam mainoties dzīvesvietai 

vai izglītības iestādei, mainās maršruts. 

14. E-talona izgatavošanas laikā vai situācijā, kad izglītojamajam nav iespējams izmantot 

sabiedrisko transportu, kas ir nodrošināts ar e-talona lietošanas iespēju, izglītojamais sabiedriskajā 

transportā izmanto skolēnu apliecību vai biļešu kompensēšanas veidu. Izglītojamā likumiskais 

pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais līdz nākamā mēneša 7.datumam attiecīgajā 

izglītības iestādē iesniedz iesniegumu ar pievienotām braukšanas biļetēm par mēnesi, kurā ir 

radušies sabiedriskā transporta izdevumi (2.pielikums). 

15. E-talonu lietošanas pamatotību pārbauda Dobeles novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar 

izglītības iestādēm, salīdzinot veiktos braucienus ar informāciju par izglītības iestādes 

apmeklējumiem.  

16. Sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai izglītojamā likumiskais 

pārstāvis vai pilngadību sasniedzis izglītojamais līdz katra mēneša 7.datumam attiecīgajā izglītības 

iestādē iesniedz braukšanas biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot 

izglītojamā vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu par 

veiktajiem braucieniem iepriekšējā mēnesī. 

17. Braukšanas biļetēs veiktajiem ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem, pretējā gadījumā 

kompensācija par nesalasāmām biļetēm netiek izmaksāta. 

18. Norādītās informācijas patiesumu kompensācijas saņemšanai iesniegtajos dokumentos 

pārbauda attiecīgā izglītības iestāde un par to atbild konkrētās izglītības iestādes direktors. 

19. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas kompensācijas izglītības iestāde līdz katra mēneša 

7.datumam pārbauda un uzskaita izglītojamā izglītības iestādes apmeklējumu. 

20. Personiskā transportlīdzekļa lietošanas kompensācijas apmērs tiek aprēķināts 0,06 euro (nulle 

euro seši centi) par kilometru, reizinot ar izglītojamā nogādāšanai no dzīvesvietas izglītības iestādē 

un atpakaļ un / vai nogādāšanai līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai, no kuras tiek 

nodrošināti izglītojamo pārvadājumi nokļūšanai izglītības iestādē, nobraukto kilometru skaitu 

dienā un reizinot ar izglītības iestādes apmeklējuma skaitu mēnesī. 

21. Attālums personiskā transportlīdzekļa kompensācijas aprēķinam līdz sabiedriskā transporta 

pieturvietai un / vai izglītības iestādei tiek mērīts pārvietojoties pa ielām un autoceļiem. 

22. Izglītības iestādes līdz katra mēneša 14.datumam apkopo visus dokumentus par sabiedriskā un 

personiskā transporta izdevumu kompensācijas saņemšanu un sagatavo sarakstu ar aprēķināto 

kompensācijas summu (4.pielikums). Sarakstu kopā ar saņemtajiem un pārbaudītiem 

dokumentiem nodod Dobeles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļai apmaksai.  

23. Pārvadātāja sagatavoto rēķinu apmaksu par izglītojamo braucieniem, izmantojot e-talonu, un 

kompensāciju izmaksas līdz mēneša pēdējai darba dienai veic Dobeles novada pašvaldības 

Finanšu un grāmatvedības nodaļa. 

 

IV. Saistošo noteikumu izpildes tiesiskuma nodrošināšana 

24. Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Dobeles novada Izglītības pārvalde un Pašvaldības 

izglītības iestāžu vadītāji. 

25. Dobeles novada Izglītības pārvaldes un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju pieņemtos 

lēmumus un/vai faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā Dobeles novada 

domē. 

 

 

 



V. Noslēguma jautājums 

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Dobeles novada domes 2010. gada 23. 

septembra saistošie noteikumi Nr.27 “Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldība sedz transporta 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A.Spridzāns 



 
1.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

“Kārtība, kāda tiek segti izglītojamo  

braukšanas izdevumi Dobeles novadā” 

 
 

Datu pārzinis personas datu apstrādei mērķim „Personalizēto viedkaršu sagatavošana un administrēšana” ir Rīgas 

pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” (Rīga, Kleistu iela 28, Rīga, LV-1067, biroja adrese: Rīga, Vestienas iela 35, LV-

1035), un datu apstrādātājs SIA “Rīgas karte” (Rīga, Vīlandes iela 6-3, LV-1010). Klientu privātuma politika un cita 

informācija par datu aizsardzību pieejama mājaslapā www.rigassatiksme.lv sadaļā “Par mums” apakšsadaļā “Datu 

aizsardzība”. 

Datu pārzinis personas datu apstrādei mērķim „Braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršana un administrēšana Dobeles 

novada pašvaldībā” ir Dobeles novada Izglītības pārvalde, adrese: Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads un datu 

apstrādātājs ir SIA “Rīgas karte” (Rīga, Vīlandes iela 6-3, LV-1010). 

 

Pieteikuma iesniegšanas pamatojums:  

Personalizētā viedkartes (e-talona) saņemšana, kas ir personalizēts braukšanas tiesības un statusu (turpmāk – statuss) 

apliecinošs dokuments (abonementa biļetes un ēdināšanas pakalpojumu datu nesējs), kas tiek piedāvāts kā vienots 

pakalpojums braukšanas pakalpojumu nodrošināšanai, ja iesniegts pilnīgi un precīzi noformēts pieteikums. 

 

Pieteikuma iesniegšanas datums    ___ ___ .___ ___.___ ___ ___ ___. 

                                                           /aizpilda pakalpojumu sniedzējs/ 

                                     

INDIVIDUĀLS PIETEIKUMS PERSONALIZĒTĀS VIEDKARTES (e-talona) 

SAŅEMŠANAI 

Nr.____________________________ 

                                                                        /aizpilda  pakalpojumu sniedzējs/ 

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamats, ja persona (e-talona lietotājs vai klients) pirmreizēji piekrīt datu apstrādei 

un līguma noslēgšanai, ir pasākumu veikšana līguma noslēgšanai un izpildei, Dobeles novada pašvaldības un RP SIA 

„Rīgas satiksme” juridisko pienākumu izpilde un leģitīmo interešu ievērošana šādiem personas datu apstrādes nolūkiem 

saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem:  

1) personalizēta braukšanas tiesības vai statusu apliecinoša dokumenta (e-talona) saņemšana un abonementa 

biļešu izmantošana un kontrole saskaņā ar RP SIA „Rīgas satiksme” noteikumiem “Abonementa biļešu 

izmantošanas kārtība”, vienojoties par regulārā pasažieru pārvadājumu līguma noteikumiem atbilstoši 

sabiedriskā transporta nozari reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un abonementa biļešu lietošanas 

nosacījumiem, kā arī Dobeles novada pašvaldības lēmumiem; 

2) braukšanas maksas atvieglojuma (turpmāk - atvieglojums) piešķiršana un kontrole, saskaņā ar Dobeles novada 

pašvaldības  saistošajiem noteikumiem Nr.7 ,,Kārtība, kāda tiek segti izglītojamo braukšanas izdevumi 

Dobeles novadā”; 

3) vienotās elektroniskās sabiedriskā transporta biļešu tirdzniecības un uzskaites sistēmas uzturēšana, kontrole un 

kvalitātes uzlabošana saskaņā ar normatīvajiem dokumentiem; 

4) elektroniskā maka izmantošana, kas automātiski tiek aktivizēts e-talonā, saskaņā ar RP SIA "Rīgas satiksme" 

noteikumiem “Elektroniskā maka aktivizēšanas un izmantošanas noteikumi” u.c. normatīvajiem aktiem; 

5) interneta portālu un mobilo lietotņu izmantošana saskaņā ar lietošanas kārtību augstāk norādītajiem datu 

apstrādes nolūkiem; 

6) personas identificēšana un elektroniskā paraksta izmantošana un kontrole augstāk norādītajiem datu apstrādes 

nolūkiem, identificējoties un autentificējoties elektroniskā vidē. 

 

1. Informācija par e-talona lietotāju (izglītojamo):  

 

Lietotāja vārds, uzvārds: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Lietotāja personas kods:  __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __          Lietotāja dzimšanas dati: __ __ .__ __. __ __ __ __ 

 

Lietotāja dzīvesvietas adrese:  

______________________________________________________________________________________________ 

 

Tālruņa numurs: ___________________________ 

 

Informācija: par tālruņa Nr. nepieciešama ātrākai saziņai kartes izsniegšanas un atrašanas gadījumos 

 

Lietotāja  rīcībā:   

□  nav derīga e-talona  



□  ir derīgs e-talons ar Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

2. E-talona saņemšanas iemesls: 

□ pirmreizēja saņemšana (bez maksas); 

□ iepriekš izsniegtā e-talona atjaunošana tā derīguma termiņa pēdējā mēnesī vai mēnesi pēc tā derīguma  

   termiņa (bez maksas); 

□ iepriekš izsniegtā e-talona nomaiņa sakarā ar personas datu izmaiņām (bez maksas);  

□ iepriekš izsniegtais e-talons nav tehniskā vai lietošanas kārtībā;  

□ iepriekš izsniegtais e-talons nozaudēts, nolaupīts vai citu iemeslu dēļ nav personas rīcībā; 

□ iepriekš izsniegtais e-talons nav tehniskā vai lietošanas kārtībā personas vainas dēļ; 

□ iepriekš izsniegtais e-talons ir bloķēts tā derīguma termiņa laikā. 

 

Informācija: Ja e-talons nozaudēts, nolaupīts vai citu iemeslu dēļ nav personas rīcībā, e-talons bloķēts tā derīguma 

termiņa laikā vai nav tehniskā vai lietošanas kārtībā personas vainas dēļ, ir maksājama maksa par jauna e-talona 

izgatavošanu 3,45 eiro, tai skaitā, pievienotās vērtības nodoklis. Ja maksa par e-talona izgatavošanu netiek 

samaksāta, lietotajam neizsniedz jaunu e-talonu. 

 

3. Informācija par pieteikuma iesniedzēju, ja viņš iesniedz pieteikumu /aizpilda pieteikuma iesniedzējs/: 

 

Pieteikuma iesniedzēja (likumiskais pārstāvis) 

_________________________________________________________________ 

(pieteikuma iesniedzēja vārds, uzvārds) 

 

Pieteikuma iesniedzēja personas kods: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __  

 

Uzrādīts pamatojošs dokuments  ___________________________________________________________________ 

                      (dokumenta, kas apliecina, ka Pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarotais/likumiskais pārstāvis, nosaukums, 

numurs, 

 

_________________________________________________________________________________________ 

(izsniegšanas datums un izsniedzējs) 

 

Informācija: Pieteikuma iesniedzējs pierāda identitāti atbilstoši pasei vai ID kartei un pilnvarojumu atbilstoši uzrādītam  

pilnvaras oriģinālam vai citam dokumentam, kas apliecina tiesības būt par likumisko vai pilnvaroto pārstāvi.  

 

4. Apliecinājums: 
Parakstot šo pieteikumu, apliecinu, ka: 

4.1. pieteikumā ierakstītās ziņas ir patiesas; 

4.2. esmu informēts par personas datu apstrādes nolūkiem un juridisko pamatu un, ka datu apstrādes nolūku izpildes 

nodrošināšanai nepieciešamajā apjomā Dobeles novada pašvaldība un RP SIA „Rīgas satiksme” nodod un 

saņem personas datus no valsts, pašvaldības un citu institūciju reģistriem; 

4.3. esmu iepazinies ar normatīvajiem dokumentiem un apņemos tos ievērot, kā arī apzinos, ka e-talons ir RP SIA 

„Rīgas satiksme” īpašums, kas nodots klienta turējumā un var tikt aizturēts (arī elektroniski) atbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem; 

4.4. apņemos e-talonu nenodot trešo personu lietošanā; 

4.5. esmu informēts par iespēju uz norādīto kontaktinformāciju saņemt individuālus paziņojumus par e-talona un 

biļešu derīguma, izmantošanas un saņemšanas nosacījumiem, atvieglojumu izmantošanas nosacījumiem un 

saistību neizpildi; 

4.6. esmu informēts, ka saistību neizpildes gadījumā RP SIA "Rīgas satiksme" ir tiesības nodot personas datus 

piedziņas darbību veikšanai trešajām personām; 

4.7. apņemos nekavējoties rakstveidā informēt izglītības iestādi, ja man ir zudis tiesiskais pamats piešķirtā 

atvieglojuma izmantošanai, un apzinos, ka esmu atbildīgs par zaudējumiem, ko esmu radījis laikā, kad izmantoju 

atvieglojumu bez tiesiskā pamata; 

4.8. esmu informēts, ka Dobeles novada Izglītības pārvaldei ir tiesības profilēt statusa, pārvietošanās un pakalpojuma 

izmantošanas datus, bloķēt manu e-talonu, ja man ir zudis tiesiskais pamats izmantot piešķirto atvieglojumu. E-

talona atjaunošana tiek veikta RP SIA "Rīgas satiksme" klientu apkalpošanas centrā; 

4.9. esmu informēts, ka visi iesniegumi, prasījuma pieteikumi, pretenzijas un sūdzības par pakalpojuma lietošanu ar 

e-taloniem ir iesniedzami pārvadātājam (Dobeles novada Autobusu parks); 

 

4.10. ja izmantošu citus pakalpojumus un atlaides, apņemos iepazīties ar to lietošanas kārtību, kā arī: 

4.10.1. esmu informēts, ka visas sūdzības, pretenzijas un iesniegumi saistībā ar šo pakalpojumu un atlaižu 

piemērošanu ir iesniedzami institūcijai vai sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus un 

atlaides; 

4.10.2. esmu informēts un piekrītu, ka pakalpojuma un atlaides nodrošināšanas vajadzībām nepieciešamajā 

apjomā datu pārzinis un RP SIA "Rīgas satiksme" saņem un nodod personas datus institūcijai vai 

sadarbības partnerim, kas sniedz šos pakalpojumus un atlaides; 

4.10.3. apzinos, ka e-talons var tikt aizturēts normatīvajos dokumentos noteiktos gadījumos, kas var liegt iespēju 

izmantot šos pakalpojumus un atlaides; 



4.10.4. piekrītu individuālu paziņojumu saņemšanai uz norādīto kontaktinformāciju par pakalpojuma derīguma, 

saņemšanas, izmantošanas noteikumiem un saistību neizpildi. 

4.11. esmu informēts, ka lēmumu par braukšanas maksas atvieglojuma piešķiršanu var apstrīdēt Dobeles novada 

pašvaldībā viena mēneša laikā pēc tā saņemšanas.  

 

Informācija: Lai nodrošinātu Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasību izpildi, e-talonā tiek glabāta informācija 

par pēdējām sešām autorizācijām, kuru var pārbaudīt datu pārzinis. Pēdējās trīs autorizācijas var pārbaudīt arī ar 

kontroliera rokas termināli, lai nodrošinātu pierādījumus līgumsoda piemērošanai. Personas datu apstrādes sistēmā 

tiek glabāta informācija par pēdējos sešos mēnešos veiktajām autorizācijām, kuru var pārbaudīt, vēršoties ar 

iesniegumu RP SIA "Rīgas satiksme”. 

 

5. Uzrādīti vai iesniegti šādi dokumenti /aizpilda IZPILDĪTĀJS (pieteikuma pieņēmējs) /:  

□ iesniegta personas 3x4cm formāta fotogrāfija uz balta fona 

□ uzrādīta pilnvara /ja pieteikumu paraksta personas pilnvarotais pārstāvis/ 

□ iesniegts iepriekš izsniegtais e-talons ar Nr._______________________ /ja tā nodota pakalpojumu sniedzējam/ 

□ iesniegts maksājumu apliecinošs dokuments par e-talona izgatavošanu /ja nepieciešams/ 

□ uzrādīts/a □ iesniegts/a 

_________________________________________________________________________ 

                                                                 (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs) 

□ uzrādīts/a □ iesniegts/a 

_________________________________________________________________________ 

                                                                 (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs) 

□ uzrādīts/a □ iesniegts/a 

_________________________________________________________________________ 

                                                                 (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums un izsniedzējs) 

Pieteikuma 

iesniedzējs:___________________________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

Pieteikuma pieņēmējs _______________________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums)  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

/aizpilda pakalpojumu sniedzējs pēc pieteikuma pieņemšanas/  

 

Lietotājam izsniegts e-talons ar Nr. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ un derīguma termiņu līdz  __ __ .__ __.    __ __ __ __.  

 

Pieteikuma pieņēmējs :_______________________________________________________________________ 

(paraksts, paraksta atšifrējums)  

 

Pieteikuma iesniedzēja apliecinājums par pakalpojuma saņemšanu personalizētajā e-talonā:   

 

______________  ___________________________________ 

       (datums)                                   (paraksts, paraksta atšifrējums) 

 

 



2.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

“Kārtība, kāda tiek segti izglītojamo  

braukšanas izdevumi Dobeles novadā” 

 

Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes .....................................................................  
                                                                                                                       (izglītības iestāde) 

direktoram 

....................................................................................................................................................... 
(izglītojamā likumiskā pārstāvja/pilngadību sasniegušā izglītojamā vārds, uzvārds) 

 

....................................................................................................................................................... 
(deklarētās dzīvesvietas adrese, tālrunis) 

 
IESNIEGUMS 

sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņemšanai 

 

Lūdzu kompensēt sabiedriskā transporta biļešu izdevumus par dēla/meitas 

 

....................................................................................................................................................... 
(vārds, uzvārds) 

braucieniem no dzīvesvietas   

 

....................................................................................................................................................... 
(dzīvesvietas adrese) 

 

uz izglītības iestādi  

....................................................................................................................................................... 
(izglītības iestādes nosaukums) 

 

un atpakaļ pēc iesniegtajām braukšanas biļetēm 20....../20...... .mācību gadā. 

Sabiedriskā transporta maršruts  

 

....................................................................................................................................................... 

 

Sabiedriskā transporta biļešu kompensācijas saņēmējs  

 

....................................................................................................................................................... 
(vārds, uzvārds) 

 

Sabiedriskā transporta biļešu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas kontu 

 

....................................................................................................................................................... 
(Bankas nosaukums, bankas konta Nr.) 

• Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa. 

• Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Dobeles novada pašvaldība, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, apstrādā iesniegumā norādītos 

personas datus. 

• Man ir izskaidrots manu personas datu apstrādes mērķis, manas tiesības piekļūt datiem, dzēst datus, 

labot datus, pieprasīt pārtraukt to apstrādi, u.c., datu subjekta tiesības, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un pieprasīšanas kārtība. 
 

 

________________________________ ______________________________  
(datums)       (paraksts un atšifrējums) 



3.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

“Kārtība, kāda tiek segti izglītojamo  

braukšanas izdevumi Dobeles novadā” 

Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādes ......................................     ................................  
                                                                                                             (izglītības iestāde) 

direktoram 

 

....................................................................................................................................................... 
(izglītojamā likumiskā pārstāvja/pilngadību sasniegušā izglītojamā vārds, uzvārds) 

 

....................................................................................................................................................... 
(dzīvesvietas adrese, tālrunis) 

 

IESNIEGUMS 

personiskā transporta lietošanas kompensācijas saņemšanai 

 

Lūdzu kompensēt personiskā transporta___________________________________ 
                                                                                         (transportlīdzekļa marka un reģistrācijas Nr.)  
lietošanas izdevumus mana dēla/meitas 

 

....................................................................................................................................................... 
(vārds, uzvārds) 

nokļūšanu no dzīvesvietas   

 

....................................................................................................................................................... 
(dzīvesvietas adrese) 

uz izglītības iestādi 

....................................................................................................................................................... 
(izglītības iestādes nosaukums) 

UN / VAI (vajadzīgo pasvītrot) 

nokļūšanu no dzīvesvietas   

 

....................................................................................................................................................... 
(dzīvesvietas adrese) 

līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai, no kuras tiek nodrošināti izglītojamo 

pārvadājumi nokļūšanai izglītības iestādē, ja attālums no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai 

sabiedriskā transporta pieturvietai ir lielāks par 3 kilometriem.  

.................................................................................................................................................... 
(pieturvietas nosaukums) 

 

un atpakaļ pēc noteiktā aprēķina 20....../20...... .mācību gadā, sakarā ar to, ka 
atzīmēt atbilstošo: 

 sabiedriskais transports vai skolēnu autobuss nekursē atbilstošā laikā, lai izglītojamais nokļūtu no 

izglītojamā dzīvesvietas izglītības iestādē un / vai atpakaļ; 

 izglītojamā dzīvesvieta atrodas vairāk kā 3 kilometru attālumā no tuvākās izglītības iestādes, kas īsteno 

izglītojamajam atbilstošu izglītības programmu, un šajā maršrutā nekursē sabiedriskais autobuss vai 

skolēnu autobuss; 

 izglītojamā nokļūšanai no dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai, no kuras tiek 

nodrošināti izglītojamo pārvadājumi nokļūšanai izglītības iestādē, kad attālums no izglītojamā 

dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai ir lielāks par 3 kilometriem.  

 

Personīgā transporta maršruts vienā virzienā 

 

....................................................................................................................................................... 
(no dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturai vai izglītības iestādei) 

Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs  

 

....................................................................................................................................................... 



(vārds, uzvārds) 

Transporta izdevumu kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz bankas kontu 

 

....................................................................................................................................................... 
(Bankas nosaukums, bankas konta Nr.) 

• Parakstot šo iesniegumu, apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa. 

• Parakstot šo iesniegumu, piekrītu, ka Dobeles novada pašvaldība, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, kas regulē personas datu aizsardzību, apstrādā iesniegumā norādītos personas datus. 

• Man ir izskaidrots manu personas datu apstrādes mērķis, manas tiesības piekļūt datiem, dzēst datus, labot datus, 

pieprasīt pārtraukt to apstrādi, u.c., datu subjekta tiesības, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 

27. aprīļa Regulu 2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un pieprasīšanas kārtība.  

 
 

 

________________________________ ______________________________  
(datums)       (paraksts un atšifrējums) 

 

 

 

 

 

 

 



4.pielikums 

Saistošajiem noteikumiem Nr.7 

“Kārtība, kāda tiek segti izglītojamo  

braukšanas izdevumi Dobeles novadā” 

 

SARAKSTS transporta kompensāciju saņemšanai 

 

par izglītības iestādes .......................................... apmeklējumu 
20.... gada ................. mēnesī 

Nr. izglītojamā vārds, uzvārds 
personiskais transports/ 

sabiedriskais transports 

Izmaksājamā transporta 

izdevumu kompensācija 

euro 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 KOPĀ:  

 

 
Izglītības iestādes vadītājs ______________________________ 

         (paraksts un atšifrējums) 

 

________________________ 
(datums) 
Z.V. 



Saistošo noteikumu Nr.7 

“Kārtība, kāda tiek segti izglītojamo braukšanas izdevumi 

 Dobeles novadā” 

 paskaidrojuma raksts 

 

Sadaļas nosaukums  Sadaļas paskaidrojums  

1. Projekta  

nepieciešamības  

pamatojums  

Saistošo noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 

2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371 “Braukšanas maksas atvieglojumu 

noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi) 13.un 14.punktu, ka vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo 

sabiedriskā transporta braukšanas izdevumu segšana notiek pašvaldības 

noteiktā kārtībā no pašvaldības budžeta. Bez tam Izglītības likuma 

17.panta trešās daļās 14.punkts nosaka pašvaldībai pienākumu nodrošina 

transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ 

dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu; 21.punkts 

nosaka pienākumu noteikt pabalstu un cita veida materiālās palīdzības 

apmēru un piešķiršanas kārtību izglītojamajiem tās padotībā esošās 

izglītības iestādēs un 27.punkts nosaka pienākumu atbalstīt izglītojamo 

piedalīšanos mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos 

un sporta sacensībās. Līdz ar to Saistošo noteikumu projekts nodrošina 

plašāku atvieglojumu klāstu nekā MK noteikumos uzskaitītie. Saistošie 

noteikumi jaunā redakcijā izstrādāti, sakarā ar to, ka izdoti jauni MK 

noteikumi, kas regulē braukšanas maksas atvieglojumus, kā arī tādēļ, ka 

spēkā esošajos 2010.gada 23.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 ir 

jau iepriekš veikta virkne grozījumu un saistošie noteikumi ir kļuvuši 

grūti uztverami iedzīvotājiem.  

2. Īss projekta satura  

izklāsts  

Saistošo noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā Dobeles novada 

pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus vispārējās 

pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes 

izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk – izglītojamie), kuri iegūst 

izglītību Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs. Pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus 100 % apmērā ārpus Dobeles pilsētas 

dzīvojošajiem izglītojamajiem no izglītojamā dzīves vietas Latvijas 

Republikas teritorijā (turpmāk – dzīvesvieta) līdz Pašvaldības izglītības 

iestādei, kas īsteno izglītojamajam atbilstošu izglītības programmu, un 

atpakaļ un / vai līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturvietai, no kuras 

tiek nodrošināti izglītojamo pārvadājumi nokļūšanai izglītības iestādē, ja 

attālums no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta 

pieturvietai ir lielāks par 3 kilometriem. 

Atvieglojumu klāsts nav palielināts - saglabāts tas pats, kas bija noteikts 

spēkā esošajos noteikumos. 

Ņemot vērā, ka finansējums izglītojamo braukšanas izdevumu segšanai 

tiek nodrošināts no Dobeles novada Izglītības pārvaldes budžeta, kā arī, 

lai nodrošinātu izlietotā finansējuma kontroli, saistošo noteikumu 

projektā izglītojamo likumisko pārstāvju vai pilngadīgu izglītojamo 

iesniegumu pieņemšanas, tā satura un citu pievienoto dokumentu 



pārbaudes funkcija tiek pārnesta uz izglītības iestādēm nevis pagastu 

pārvaldēm, kā tas bija noteikts spēkā esošajos saistošajos noteikumos. 

Saistošo noteikuma projekta pielikumi- iesniegumi papildināti ar atsauci 

uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 

2016/679 (Vispārīgā datu aizsardzības regula) par fizisku personu  

datu aizsardzību, atrunājot datu apstrādes kārtību. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

Personiskā transportlīdzekļa lietošanas kompensācijas apmērs palielināts 

no 0,05 euro (nulle euro pieci centi)  uz 0,06 euro (nulle euro seši centi) 

par kilometru, jo no 2010.gada šī summa nav bijusi palielināta. Tā 

rezultātā prognozējamā ietekme uz pašvaldības budžetu ir neliela, vidēji 

400 - 500 euro gadā.  

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Prioritāri tiek nodrošināti izglītojamo pārvadājumi ar sabiedrisko 

transportu tāpat kā līdz šim. 

5.Informācija par 

administratīvajām  

procedūrām  

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Dobeles novada Izglītības pārvalde 

un pašvaldības izglītības iestādes. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav notikušas  

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs          A.Spridzāns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


