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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Cēsīs 

2016.gada 22.septembrī        Nr.18 

 

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā  

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu 

 

1.  Šie saistošie noteikumi, turpmāk – noteikumi, nosaka kārtību, kādā piešķir braukšanas 

maksas atvieglojumus reģionālās nozīmes sabiedriskajā transportā maršrutā  “Cēsis – 

Krīvi- Rīdzene”, “Cēsis – Rāmuļi”, “Cēsis – Rīdzene – Bērzkrogs - Cēsis”, “Cēsis – 

Bērzkrogs - Rīdzene – Cēsis”, turpmāk - maršruts. 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 08.03.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.7) 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.27) 

 

2. Noteikumos minētie braukšanas maksas atvieglojumi ir spēkā, ja pasažierim ir derīga 

elektroniskā abonementa karte lietošanai maršrutā, kas apliecina personai piešķirtās 

tiesības maršrutā saņemt braukšanas maksas atvieglojumus.  

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.27) 

3. Cēsu novada pašvaldība, turpmāk- pašvaldība, iesniedz sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniedzējam apkopoto informāciju no pašvaldības vai valsts dibinātām un 

Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošajām izglītības iestādēm par tām personām, 
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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. Sabiedriskā transporta 

pakalpojuma sniedzējs izgatavo elektronisko abonementa karti, bet izsniegšanu 

nodrošina tā izglītības iestāde, kura pieprasījusi personai braukšanas maksas 

atvieglojumu. Iestājoties braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas termiņam 

maršrutā vai, ja persona pirms termiņa zaudē tiesības uz braukšanas maksas 

atvieglojumiem maršrutā, elektroniskā abonementa karte tiek nogādāta sabiedriskā 

transporta pakalpojuma sniedzējam.    

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.27) 

4. Šajos saistošajos noteikumos noteiktajā maršrutā braukšanas maksas atvieglojumus saņem: 

4.1.izglītojamie, kuri mācās Līvu pirmsskolas izglītības iestādē vai Rāmuļu pamatskolā- 100% 

apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību gadu; 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.09.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.14) 

4.2.izglītojamie, kuru faktiskā dzīves vieta ir Vaives pagasta Cēsu novadā administratīvā teritorija 

un kuri mācās Cēsu novada administratīvā teritorija esošajā izglītības iestādē - 100% apmērā 

no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību gadu; 

4.3. izglītojamie, kuri mācās Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošas valsts vai pašvaldības 

izglītības iestādes 1.-12. klasē - 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu 

mācību; 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 08.10.2020.saistošajiem noteikumiem Nr.27) 

4.4.viens pieaugušais, kurš pavada izglītojamo uz Līvu pirmsskolas izglītības iestādi vai Rāmuļu 

pamatskolas pirmsskolas grupu vai 1.-2.klasi - 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem 

darba dienās visu mācību gadu; 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 14.09.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.19) 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.09.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.14) 

4.5.viens pieaugušais, kurš pavada izglītojamo uz Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošu 

valsts vai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai 1.-2.klasi, ja izglītojamā faktiskā dzīves 

vieta ir Vaives pagasta Cēsu novadā administratīvā teritorija - 100% apmērā no biļetes cenas 

braucieniem darba dienās visu mācību gadu; 

      (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 14.09.2017.saistošajiem noteikumiem Nr.19) 

4.6.viens pieaugušais, kurš pavada izglītojamo uz Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošu 

valsts vai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai 1.-2.klasi, ja izglītojamā faktiskā dzīves 

vieta ir Cēsu pilsētas Cēsu novadā administratīvā teritorija - 50% apmērā no biļetes cenas 

braucieniem darba dienās visu mācību gadu; 

4.7.personāls, kurš veic pedagoģisko darbu Līvu pirmsskolas izglītības iestādē vai Rāmuļu 

pamatskolā, tādējādi nodrošinot iestādes darbības nepārtrauktību un brauciena laikā uzrauga 

izglītojamo drošību - 50% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās 10 mēnešus gadā; 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.09.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.14) 

4.8.personāls, kurš veic saimniecisko darbu Līvu pirmsskolas izglītības iestādē vai Rāmuļu 

pamatskolā, tādējādi nodrošinot iestādes darbības nepārtrauktību un brauciena laikā uzrauga 

izglītojamo drošību - 50% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās 11 mēnešus gadā; 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.09.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.14) 

4.9.personāls, kurš veic darbu gan Līvu pirmsskolas izglītības iestādē, gan Rāmuļu pamatskolā, 

tādējādi nodrošinot abu izglītības iestāžu darbības nepārtrauktību un brauciena laikā uzraugot 

izglītojamo drošību - 100% apmērā no biļetes cenas braucieniem starp Līvu pirmsskolas 

izglītības iestādē un Rāmuļu pamatskolu darba dienās 10-11 mēnešus gadā. 

(grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.09.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.14) 



  

5. 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 Līvu pirmsskolas izglītības iestādē un Rāmuļu 

pamatskolā. 

   (grozījumi izdarīti ar Cēsu novada domes 26.09.2019.saistošajiem noteikumiem Nr.14) 

6. Sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējs nodrošina precīzu  uzskati 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. 
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Pielikums  

Cēsu novada domes 22.09.2016. 

sēdes lēmumam Nr.250 

 

Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošo noteikumu Nr.18 

„ Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Saistošie noteikumi "Par braukšanas maksas atvieglojumiem 

sabiedriskajā transportā " (turpmāk – saistošie noteikumi) 

nosaka kārtību, kādā pašvaldības vai valsts dibināto un Cēsu 

novada administratīvajā teritorijā esošo izglītības iestāžu 

izglītojamie (un viņus pavadošās personas), lai iegūtu 

izglītību Cēsu novada administratīvajā teritorijā esošā 

pirmsskolas, pamata vai vispārējās, profesionālajā vai 

profesionālās ievirzes izglītības iestādē,  var saņemt 

braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskā transporta 

maršrutā “Cēsis – Rāmuļi”. Saistošie noteikumi nosaka arī 

kārtību, kādā braukšanas maksas atvieglojumus saņem Līvu 

un Rāmuļu pamatskolu personāls, tādējādi nodrošinot iestāžu 

darbības nepārtrauktību un uzraugot citu izglītojamo drošību 

brauciena laikā. 

2. Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības pamatojums  

Līdz 01.09.2016. maršrutā  Cēsis - Rīdzenes ciems – Rāmuļi 

- Cēsis kursēja pašvaldības autobuss skolēnu pārvadājumiem.  

No 01.09.2016. sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs 

AS “CATA”, veicis izmaiņas reģionālās nozīmes maršrutā 

“Cēsis - Rāmuļi”,  uzlabojot skolēnu pārvietošanās iespējas, 

lai nokļūtu uz un no izglītības iestādes.  

Ņemot vērā, ka divu paralēlu autobusu kustība vienā laikā un 

vienā maršrutā nav lietderīga, izvērtējot arī to, ka AS 

“CATA”, izmantojot tās cilvēku un tehniskos resursus, spēj 

ātrāk reaģēt ārkārtas situācijās, lai nodrošinātu transporta 

pakalpojuma sniegšanas nepārtrauktību, Cēsu novada 

pašvaldība no 01.09.2016. skolēnu autobusa pakalpojumu 

vairs nepiedāvā. 



  

 

 

Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks    /personiskais paraksts/  M.Malcenieks   

 
 

 

Braukšanas maksas atvieglojumus varētu izmantot ~150 

izglītojamie, ~30  pieaugušie, kuri pavada izglītojamos, ~30 

izglītības iestādes darbinieki, kuri dosies uz darbu Līvu un 

Rāmuļu pamatskolā.   

Braukšanas maksas atvieglojumi tiks piešķirti nevis uz visu 

maršrutu, bet katrai personai atsevišķi, ņemot vērā viņu dzīves 

vietu un izglītības iestādi.  

Norēķini tiks veikti nevis par piešķirtajiem braukšanas maksas 

atvieglojumiem, bet par faktiski izmantotajiem braucieniem, 

ievērojot piešķirtos braukšanas maksas atvieglojuma 

nosacījumus. 

Ņemot vērā, ka valstī kā obligāta noteikta pamata izglītības 

iegūšana, tad atvieglojumi attiecas uz izglītojamajiem līdz 

9.klasei. 

Ievērojot atšķirīgos attālumus starp dzīves vietu un izglītības 

iestādi pilsētas un pagasta teritorijā, pašvaldība, pieņemot šos 

noteikumus: 1)turpinās nodrošināt  izglītības pakalpojumu 

pieejamību izglītojamajiem no Vaives pagasta Cēsu novada, 

2)veicinās vecākus izvēlēties un atbalstīs vecāku izvēli 

izglītojamiem iegūt izglītību Līvu un Rāmuļu pamatskolā, 

t.sk., pirmsskolas grupās; 3)atbalstīs pirmsskolas izglītības 

iestāžu  un 1.-2.klašu izglītojamo drošu nokļūšanu uz un no 

izglītības iestādes,  4)sniegs atbalstu ārpus Cēsu pilsētas 

esošām divām izglītības iestādēm (Līvu un Rāmuļu 

pamatskolas) personāla piesaistīšanai un noturēšanai, tādējādi 

nodrošinot iestāžu darbības un izglītības pakalpojuma 

sniegšanas nepārtrauktību.   

3. Informācija par plānoto saistošo 

noteikumu projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Cēsu novada pašvaldības 2016.gada budžetā skolēnu 

pārvadājumiem tika plānoti 32 415 EUR gadā.  Ņemot vērā, 

ka no 01.09.2016. plānota valsts dotācija skolēnu 

pārvadājumiem, ietekmes uz budžetu nav.  

4. Informācija par plānoto saistošo 

noteikumu projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā  

Nav  

5. Informācija par 

administratīvajām procedūrām  

Atbilstoši Cēsu novada pašvaldības funkcijām un 

administratīvajām procedūrām.  

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām  

Nav 


