
 

 

 

 
 

LĒMUMS 
Ādažos, Ādažu novadā 

     

2022. gada 24. augustā        Nr. 415 

 

Par transporta pakalpojumu nodrošināšanu  un izdevumu apmaksu Ādažu novada 

skolēnu nokļūšanai no 2022. gada 1. septembra 

 

Ādažu novada domes 24.03.2020. saistošie noteikumi Nr. 10/2020 “Kārtība, kādā tiek segti 

braukšanas izdevumi izglītojamajiem Ādažu novadā” (turpmāk – Ādažu noteikumi) nosaka 

personalizētu biļešu vai sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzēja biļešu izdevumu 

apmaksas kārtību Ādažu pagastā deklarētajiem skolēniem:  

1) Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēniem no dzīvesvietas uz skolu un 

atpakaļ; 

2) transporta biļešu apmaksas kārtību skolēniem ar speciālām vajadzībām no dzīvesvietas uz 

speciālās izglītības iestādi un atpakaļ; 

3) autotransporta izdevumu apmaksas kārtību, ja Pārvadātāja pakalpojumi nav pieejami. 

Carnikavas novada domes 23.10.2019. saistošie noteikumi Nr.SN/2019/28 “Saistošie 

noteikumi par izglītojamo transporta nodrošinājumu un braukšanas maksas atvieglojumiem” 

(turpmāk – Carnikavas noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti braukšanas izdevumi 

izglītojamajiem: 

1) kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada Carnikavas pagasta administratīvā teritorija, ja 

pašvaldība nevar nodrošināt vietu pašvaldības izglītības iestādes īstenotā vispārējās 

pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības programmā; 

2) Carnikavas pamatskolas skolēniem; 

3) izglītojamo nokļūšanai uz profesionālās izglītības iestādi; 

4) nodrošina transportu Ādažu novada Carnikavas pagasta administratīvajā teritorijā deklarēto 

izglītojamo nokļūšanai pašvaldības izglītības iestādē un atpakaļ dzīvesvietā, ja nav iespējams 

izmantot sabiedrisko transportu. 

Jaunu saistošo noteikumu sagatavošanu un pieņemšanu minētajā jautājumā būtiski apgrūtina 

izmaiņas, kas notikušas sabiedrisko pārvadājumu sektorā – eTalonu sistēmu apkalpojošais 

uzņēmums ir izbeidzis savu darbību un tā aizstājēja pakalpojumu nosacījumi būtiski atšķiras. 

Arī VAS “Autotransporta direkcija” plāno ieviest QR kodu elektroniskās biļetes un pašlaik 

notiek sagatavošanas darbi to ieviešanai no š.g. oktobra.  

Tādējādi pašvaldībai jānosaka vienota pagaidu kārtība skolēnu pārvadājumu organizēšanai līdz 

jaunu saistošo noteikumu piemērošanas brīdim. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta 

pirmās daļas 4. punktu,  Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 14. punktu, Sabiedriskā 

transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu, Ministru kabineta  2021. gada 22. jūnija 
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noteikumu Nr. 414 “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 17. punktu,  kā arī Izglītības, 

kultūras, sporta un sociālās komitejas 06.07.2022. un Finanšu komitejas 17.08.2022.  atzinumu, 

Ādažu novada pašvaldības dome 

NOLEMJ: 

1. Organizēt skolēnu pārvadājumu pakalpojumus Ādažu novadā no 2022. gada 1. septembra 

šādā veidā pie nosacījuma, ka mācību dienā tiek apmaksāti divi braucieni neatkarīgi no 

brauciena attaisnojuma dokumentiem: 

1.1. Ādažu novada izglītības iestāžu skolēniem: 

1.1.1. Ādažu vidusskolas, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un Carnikavas pamatskolas 

skolēniem, kuriem eTalons iepriekš nebija izsniegts, skola izsniedz eTalonus šādā 

kārtībā: 

1.1.1.1. skolēna vecāks iesniedz skolai iesniegumu (1.pielikums); 

1.1.1.2. skola pārbauda iesniegumu atbilstību, apkopo eTalonu saņēmēju sarakstu 

un informē Izglītības un jaunatnes nodaļu (turpmāk – Nodaļa) par 

nepieciešamo eTalonu skaitu; 

1.1.1.3. Nodaļa organizē nepersonalizētu eTalonu pasūtīšanu un nogādāšanu skolai; 

1.1.1.4. skola reģistrē eTalonus sistēmā “Autopos” un nodod Valsts un pašvaldības 

vienoto klientu apkalpošanas centram (turpmāk - VPVKAC), kas tos 

aktivizē un nodod skolai atpakaļ; 

1.1.1.5. skola pret parakstu izsniedz skolēniem aktivizētus eTalonus; 

1.1.1.6. skola katru mēnesi pārbauda un saskaņo sabiedrisko pārvadājumu 

pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – Pārvadātājs) iesniegto atskaiti un rēķinu; 

1.1.1.7. par atkārtota eTalona izsniegšanu tās saņēmējs apmaksā eTalona 

izgatavošanas izmaksas, kuru apmēru nosaka Pārvadātājs; 

1.1.1.8. ja skolēns pārtrauc mācības skolā, viņš nodod skolai savu nepersonalizēto 

eTalonu; 

1.1.1.9. 1.-9. klases izglītojamajiem braucienus kompensē 100% apmērā, 10.-

12.klases skolēniem – 50% apmērā. 

1.1.2. Carnikavas pamatskolas skolēniem skola nodrošina vilciena abonementu biļešu 

(turpmāk – Mēnešbiļetes) izsniegšanu, ja sabiedriskais pārvadājums ar autobusu nav 

pieejams. Ādažu vidusskolas un Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni var izmantot 

savienotos pasažieru pārvadājumu pakalpojumus. Mēnešbiļetes tiek izsniegtas šādā 

kārtībā: 

1.1.2.1. skolēna vecāks iesniedz skolai iesniegumu (1.pielikums); 

1.1.2.2. skola pārbauda iesniegumu atbilstību, apkopo Mēnešbiļešu saņēmēju 

sarakstu un veic elektronisku Mēnešbiļešu pasūtīšanu; 

1.1.2.3. skola pret parakstu izsniedz skolēniem Mēnešbiļetes. 

1.1.3. Pašvaldība nodrošina pašvaldības transportu (autobusu) Carnikavas pagastā 

dzīvojošiem skolēniem nokļūšanai uz Carnikavas pamatskolu un atpakaļ, ja nav 

iespējams nodrošināt sabiedrisko transportu, kārtībā, kas noteikta Carnikavas 

noteikumos (3.pielikums - Autobusa maršruta shēma). 

1.1.4. Pašvaldība kompensē 50% apmērā 10.-12.klašu skolēniem un 100% apmērā 1.-

9.klašu skolēniem citu Ādažu novada administratīvo teritoriju caurbraucošo 

autobusu biļetes šādā kārtībā: 
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1.1.4.1. skolēna vecāks iesniedz skolai iesniegumu (2.pielikums); 

1.1.4.2. skola pārbauda biļešu atbilstību un pieņem lēmumu par biļešu 

kompensāciju vai atteikumu. Atteikuma gadījumā skola informē 

iesnieguma iesniedzēju (turpmāk – Iesniedzējs) ar pamatotu atteikuma 

iemeslu. 

1.1.5. Ja sabiedriskais transports nav pieejams no skolēna dzīvesvietas uz izglītības iestādi, 

kā arī, ja no skolēna dzīvesvietas līdz sabiedriskā transporta pieturvietai ir vairāk 

nekā 3 km liels attālums, un dome nevar nodrošināt skolēnu ar pašvaldības transportu 

nokļūšanai uz izglītības iestādi, skolēna vecāki var šim mērķim izmantot savu 

autotransporta līdzekli, saņemot no pašvaldības kompensāciju par ceļa izdevumiem 

šādā kārtībā: 

1.1.5.1. skolēna vecāks iesniedz skolai iesniegumu (5., 6. pielikums); 

1.1.5.2. skola pārbauda iesnieguma atbilstību un virza iesnieguma izskatīšanu 

tuvākajā Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas sēdē; 

1.1.5.3. pozitīva domes lēmuma gadījumā 1.-9. klases izglītojamajiem ceļa 

izdevumus kompensē 100% apmērā, 10.-12.klases skolēniem – 50% 

apmērā. 

1.2. Ādažu novadā deklarētie skolēni, kuri mācās citu novadu izglītības iestādēs vispārējās un 

profesionālās vidējās izglītības programmā (izņemot privātās izglītības iestādēs), var 

saņemt sabiedriskā transporta braukšanas izdevumu kompensāciju 50% apmērā šādā 

kārtībā: 

1.2.1. skolēna vecāks iesniedz Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centrā 

(turpmāk - VPVKAC) pašvaldībai adresētu iesniegumu kompensācijas saņemšanai 

par skolēna iegādāto autobusa vai vilciena Mēnešbiļeti (2.pielikums); 

1.2.2. Nodaļa pārbauda  Mēnešbiļetes atbilstību un pieņem lēmumu par kompensāciju vai 

atteikumu. Atteikuma gadījumā Nodaļa informē Iesniedzēju ar pamatotu atteikuma 

iemeslu. 

1.3. Ādažu novadā deklarētajiem skolēniem ar speciālām vajadzībām: 

1.3.1. Pašvaldība nodrošina transportu (mikroautobusu) braucieniem no dzīvesvietas uz 

speciālās izglītības iestādi un atpakaļ kārtībā, kas noteikta Carnikavas noteikumos 

(4.pielikums). 

1.3.2. Pašvaldība kompensē sabiedriskā transporta biļešu izdevumus braucieniem no 

dzīvesvietas uz speciālās izglītības iestādi un atpakaļ vai nodrošina vilciena 

Mēnešbiļešu izsniegšanu šādā kārtībā: 

1.3.2.1. biļešu izdevumu kompensācijai skolēna vecāks iesniedz VPVKAC 

pašvaldībai adresētu iesniegumu (2.pielikums), kuru izskata un lēmumu 

par kompensāciju vai atteikumu pieņem Nodaļa; 

1.3.2.2. vilciena Mēnešbiļešu iegādei skolēna vecāks iesniedz VPVKAC 

pašvaldībai adresētu iesniegumu (1.pielikums), kuru izskata un 

Mēnešbiļešu iegādi un nodošanu Iesniedzējam veic Nodaļa. 

1.3.3. Pašvaldība kompensē autotransporta izdevumus degvielas iegādei par braucieniem 

no dzīvesvietas uz speciālās izglītības iestādi un atpakaļ kārtībā, kas noteikta Ādažu 

noteikumos.  
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2. Ādažu vidusskolai, Ādažu Brīvajai Valdorfa skolai, Carnikavas pamatskolai, pašvaldības 

administrācijas Izglītības un jaunatnes nodaļai, kā arī pašvaldības aģentūrai “Carnikavas 

komunālserviss” organizēt šī lēmuma izpildi tiem saistošās daļās. 

3. Izglītības un jaunatnes nodaļai organizēt skolēnu un to vecāku informēšanu par šī lēmuma 

izpildes kārtību. 

4. Pašvaldības izpilddirektora 1. vietniekam veikt lēmuma izpildes kontroli. 

 

 

 

Pašvaldības domes priekšsēdētājs      M. Sprindžuks  

 


