
  
LATVIJAS REPUBLIKA 

JAUNPILS NOVADA DOME 

   Reģ. Nr. 90000051932 
 „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālr./fakss 63107068, mob.tālr.29146415, e-pasts:pasvaldiba@jaunpils.lv 

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 11 
Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem 
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APSTIPRINĀTS 

Ar Jaunpils  novada domes 
2012. gada 24. oktobra 

Domes sēdes Nr. 9. lēmumu Nr. 19 

Jaunpils novada Jaunpils pagastā 
2012. gada 24. oktobrī 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 11 

Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas 4.punktu,  „Izglītības likumu” 
17.panta trešās daļas 14. punktu,  04.08.2009. MK noteikumi Nr.872 "Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos" 
12. punktu 

1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā no Jaunpils novada domes 

(turpmāk - pašvaldība) budžeta tiek kompensēti transporta izdevumi (turpmāk tekstā – transporta 
izdevumi): 

1.1.  vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, kas saistīti 

ar braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes 
maršrutā mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ attiecīgās novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā; 
1.2. bērniem, kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā un interešu 

izglītību (mūzikas, mākslas, sporta u.c ) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas 

izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie personas, kas normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā ir saņēmusi licenci interešu izglītības programmas īstenošanai. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.06.2014 Saistošajiem noteikumiem Nr.6, kas stājas spēkā 
2014.gada 11.jūlijā). 

2. Kompensāciju par transporta izdevumiem  izmaksā šo noteikumu 1. punktā minēto personu 
vecākiem ( aizbildņiem), pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) iesniegtiem šajos noteikumos noteiktiem 

dokumentiem.  

 
2. KOMPENSĀCIJAS  KĀRTĪBA PAR TRANSPORTA  IZDEVUMIEM 

3. Pašvaldība 100% apmērā kompensē transporta izdevumus mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz Jaunpils vidusskolai un atpakaļ Jaunpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 

deklarētām un šo noteikumu 1.1. punktā minētām personām, kuras izmanto sabiedrisko 

autotranstransportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. 
4. Bērnu, kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā un interešu izglītību 

apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas, transporta izdevumus kompensē faktiskajā 
apmērā, nepārsniedzot 29,00 euro mēnesī vienai ģimenei, ja vecāki  vadā bērnu ar personīgo 

 



automašīnu, vai  nepārsniedzot 15,00 euro par bērnu,  ja  minētais bērns  izmanto sabiedrisko 
transportlīdzekli. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013 Saistošajiem noteikumiem Nr.13, kas stājas spēkā 
2014.gada 1.janvārī) 

5. Kompensāciju par šo noteikumu 1.1. punktā minēto bērnu transporta izdevumiem 

sabiedriskajā transportā bērnu vecāki (aizbildņi) saņem pamatojoties uz iesniegto iesniegumu, kas 
aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu pielikumā Nr.1 minēto formu, kam pievienotas bērna braukšanas 

biļetes sabiedriskajā transportlīdzeklī  un izglītības iestādes reizi mācību gadā izsniegta izziņa par to, 
ka audzēknis apmeklē konkrēto izglītības iestādi. 

6. Kompensāciju par šo noteikumu 1.2. punktā minēto bērnu transporta izdevumiem bērnu 
vecāki (aizbildņi) saņem pamatojoties uz iesniegto iesniegumu, kas aizpildīts saskaņā ar šo noteikumu 

pielikumā Nr.2 minēto formu, kam pievienoti degvielas iegādi apliecinoši dokumenti un personas, kura 

īsteno interešu izglītības programmu, izglītības iestādes reizi mācību gadā izsniegta izziņa par to, ka 
audzēknis apmeklē konkrēto izglītības iestādi.. 

7. Šo noteikumu 1.1. un 1.2. punktā minēto bērnu vecāki ( aizbildņi ) ir tiesīgi pieprasīt 
kompensāciju par iepriekšējo pusgadu, iesniedzot šo noteikumu 5. vai 6. punktā minēto iesniegumu 

Jaunpils novada Sociālajā dienestā.  

8.  Kompensāciju izmaksā  pēc iesniegto dokumentu pārbaudes 10 dienu laikā pēc iesnieguma 
iesniegšanas dienas. 

9. Kompensāciju izmaksā Jaunpils novada domes  kasē vai pārskaita uz  iesniegumā norādīto 
bankas norēķinu kontu.  

3. NOSLĒGUMA  JAUTĀJUMI 
11. Jaunpils  novada domes saistošie noteikumi publicējami Jaunpils  novada domes mājas 

lapā www.jaunpils.lv   un laikrakstā “Jaunpils Vēstis”, un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. 

pantā noteiktajā kārtībā.  
 

 
Domes priekšsēdētāja        L.Gintere 

 

 

http://www.jaunpils.lv/


PIELIKUMS NR.1 

Jaunpils novada  Sociālajam dienestam 

 _______________________________ 

(vecāka vārds, uzvārds) 

_______________________________  

 _______________________________ 

(dzīves vietas adrese) 

 

 IESNIEGUMS 
 

 Lūdzu kompensēt  transporta izdevumus par mana dēla/meitas  _______________________ 
          (vārds, uzvārds) 

 

personas kods ___________________________,  
 

nokļūšanu uz  __________________________ 
   (izglītības iestādes nosaukums)     

 
un atpakaļ no tās, saskaņā ar iesniegtajām braukšanas biļetēm. 

 

Sabiedriskā transporta maršruts: __________________________________________________. 
 

Braukšanas izdevumu saņēmējs: ________________________________ 
                                                                                     (vārds, uzvārds) 

 

Kompensāciju  izmaksāt: 
 Pašvaldības  kasē  ( pasvītrot) 

 Pārskaitīt uz bankas kontu ______________________________________________ 

 

Pielikumā: braukšanas biļetes  
 

   
Vecāka paraksts________________________________ 

 _______.gada___._________________  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



PIELIKUMS Nr. 2 
 Jaunpils novada Sociālajam dienestam 

 _______________________________ 
(vecāka vārds, uzvārds) 

_______________________________  

 _______________________________ 
(dzīves vietas adrese) 

 
 IESNIEGUMS 

 
 

 Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par mana dēla/meitas  

 
 _______________________________________, personas kods ________________ 

                                            (vārds, uzvārds) 
 

nokļūšanu no deklarētās dzīves vietas _____________________________________ uz 

 ___________________________________________________________________________ 
     (interešu izglītības programmas īstenotāja nosaukums, adrese)     

 
un atpakaļ no tās, ņemot vērā nobraukto kilometru skaitu maršrutā: 

 
 

izglītības iestādi apmeklēto dienu skaits: __________________ ; 

attālums no dzīves vietas līdz izglītības iestādei: ____________ ; 
 

Nobrauktie kilometri: ______________ 
 

Kompensējamā summa: _____________ . 

 
Braukšanas izdevumu saņēmējs: ________________________________ 

                                                                                     (vārds, uzvārds) 
 

Kompensāciju  izmaksāt: 

 Pašvaldības  kasē  ( pasvītrot) 
 Pārskaitīt uz bankas norēķinu kontu ______________________________________________ 

 

   

Pielikumā: degvielas iegādi apliecinoši dokumenti  
 

 
Vecāka paraksts________________________________ 

 

 _______.gada___._________________  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


