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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Vecpiebalgas novada Inešu pagastā 

2020.gada 22.oktobrī                           Nr. 6/2020 

 

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu 

kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

 

Izdoti saskaņā ar 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu,  

likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu  

 

Izdarīt Vecpiebalgas novada pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 

8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību 

Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” (turpmāk – saistošie noteikumi) šādu 

grozījumu: 

1. Izteikt saistošo noteikumu 9.punkta 9.1.apakšpunktu šādā redakcijā: 

“9.1. vienu reizi mēnesī par iepriekšējo periodu pēc formulas 

 

K = (2c x 0,08) x d 

 

kurā,  K –  kompensācijas apmērs; 

 c –   pa ceļu veicamais attālums kilometros līdz tuvākajai Pašvaldības 

izglītības iestādei vai sabiedriskā transporta pieturai, vai izglītības 

iestādei šo noteikumu 6.3.4.apakšpunktā minētajā gadījumā; 

 d –  faktiskais Pašvaldības izglītības iestādi apmeklēto dienu skaits 

izglītojamajam iepriekšējā mēnesī vai braucienu skaits, ja 

izglītojamais izmanto izglītības iestādes dienesta viesnīcas 

pakalpojumu; 

 0,08 – Pašvaldības noteiktais tarifs EUR/km transporta pakalpojumu 

sniegšanai.” 

 

   

 

Novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks:      V.MELBĀRDIS 

 

 

 

 

 

 



 

PASKAIDOJUMA RAKSTS 

Grozījumi Vecpiebalgas novada pašvaldības domes 2019.gada 25.jūlija saistošajos 

noteikumos Nr. 8/2019 “Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu 

kompensēšanas kārtību Vecpiebalgas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 

 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešā daļa noteic, ka dome 

var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu 

pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 

izpildi. 

Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus izriet no 

likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktā 

noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt saistošus noteikumus 

(attiecīgi arī apstiprināt noteikumu grozījumus). 

2. Īss projekta satura 

izklāsts 

Projekts paredz grozīt saistošo noteikumu 9.1.apakšpunktā  

autotransporta izdevumu kompensācijas aprēķina formulu. 

Pašvaldības tarifs transporta pakalpojuma sniegšanai noteikts - 

0,08 EUR/km (līdzšinējais tarifs – 0,15 EUR/km). 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

pašvaldības budžetu  

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

Novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks:     V.MELBĀRDIS 

 

 

 

 

 


