
  

Par Cēsu novada domes 2020. gada __. _______ saistošo noteikumu Nr. ____  
„Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 ‘’Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’   apstiprināšanu 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un 15.panta pirmās daļas 

4.punktu (gādā par iedzīvotāju izglītību) un 19.punktu (organizē sabiedriskā transporta 
pakalpojumus), ievērojot Cēsu novada domes Finanšu komitejas 01.10.2020. atzinumu 
(prot.Nr.13), Cēsu novada dome nolemj: 

   

Apstiprināt Cēsu novada domes 2020. gada __. _______ saistošos noteikumus Nr. 
____„Grozījumi Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 
‘’Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’   saskaņā ar pielikumu. 

  
Pielikums 

Cēsu novada domes 
 __._.2020. lēmumam Nr.___ 

(prot. Nr. __, __.punkts) 
 

Apstiprināti 
ar Cēsu novada domes 

__.__.2020. lēmumu Nr. ___ 
(prot. Nr. __, ___.punkts)  

 
 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Cēsīs 

 
2020.gada ____. ________________       Nr.____ 
 

 
Cēsu novada domes 2020. gada __. _______ saistošie noteikumi Nr. ____„Grozījumi Cēsu 
novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 ‘’Par braukšanas 

maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’    
 

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

Izdarīt Cēsu novada domes 2016.gada 22.septembra saistošajos noteikumos Nr.18 “Par 
braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā” (apstiprināti ar Cēsu novada 
domes 2016. gada 22. septembra lēmumu Nr. 250 (prot. Nr. 14, 10.p.)) šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 
‘’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.”; 
  



  

2.  Aizstāt 2. un 3.punktā vārdus ‘’abonementa biļete’’ attiecīgajā locījumā ar vārdiem 
‘’abonementa karte’’ attiecīgajā locījumā. 

  
3. Izteikt 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā: 
“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.” 

 
 

Pielikums  
Cēsu novada domes ___.___.2020. 

sēdes lēmumam Nr.250 
 

Cēsu novada domes 2020. gada __. _______ saistošo noteikumu Nr. ____„Grozījumi 
Cēsu novada domes 2016. gada 22. septembra saistošajos noteikumos Nr. 18 ‘’Par 

braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā’’’’    
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1. Īss saistošo noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Saistošo noteikumu 1.punktā tiek precizēti sabiedriskā 
transporta maršruti atbilstoši reālajai situācijai, svītrojot 
neesošu  maršrutu ‘’Cēsis – Krīvi – Veismaņi’’.  
2016. gada 22. septembra saistošo noteikumu Nr. 18 2. un 
3.punktā aizstāti vārdi ‘’abonementa biļete’’ attiecīgajā 
locījumā ar vārdiem ‘’abonementa karte’’ attiecīgajā 
locījumā. Grozījumi 2016. gada 22. septembra saistošo 
noteikumu Nr. 18 4.3. apakšpunktā nosaka, ka 3.punktā 
paredz, ka  braukšanas maksas atvieglojumus saņem  
izglītojamie, kuri mācās Cēsu novada administratīvajā 
teritorijā esošas valsts vai pašvaldības izglītības iestādes 1.-
12. klasē.     

2. Saistošo noteikumu projekta 

nepieciešamības pamatojums  

1. Grozījumi aktualizē esošajā situācijā kursējošos reģionālās 
nozīmes sabiedriskā transporta maršrutus.  
2.Precizē dokumenta nosaukumu “abonementa karte”, kas 
nodrošina iespēju pasažierim braukt sabiedriskā transporta 
maršrutā neizmantojot skaidras naudas norēķinus.  
3.Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 4.punktam 
“Gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto 
tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; 
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) 
piešķirt braukšanas atvieglojumus arī 10.-12.klašu 
izglītojamajiem. 
 

3. Informācija par plānoto saistošo 

noteikumu projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Nav ietekmes 



  

 
 
 

4. Informācija par plānoto saistošo 

noteikumu projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā  

Nav ietekmes 

5. Informācija par administratīvajām 

procedūrām  

Nav ietekmes  

6. Informācija par konsultācijām ar 

privātpersonām  

Nav  


