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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18/2012
„Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus
vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 4.punktu,
LR Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumiem
Nr. 872 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas
izmantot braukšanas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12.p.

1. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā no Kocēnu novada domes
(turpmāk - pašvaldība) budžeta tiek segti braukšanas izdevumi vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri iegūst vispārējo pamatizglītību un
vispārējo vidējo izglītību Kocēnu novada un citu pašvaldību teritorijās esošajās mācību
iestādēs.
2. Personas, kurām ir tiesības uz braukšanas izdevumu atlīdzināšanu
2.1. Personas, kurām ir tiesības uz braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (turpmāk –
izglītojamie) ir:
2.1.1. Kocēnu novada pamatizglītības iestāžu (1.-9. klasei) izglītojamie;
2.1.2. citas pašvaldības teritorijā esošās mācību iestādes vispārējās pamatizglītības
mazākumtautību izglītības programmā un vispārējās pamatizglītības pedagoģiskās
korekcijas mazākumtautību izglītības programmā (1.-9. klasei) izglītojamie, kuru dzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2.1.3.vispārējās vidējās izglītības iestāžu (klātienes 10.-12. klasei) izglītojamie, kuru
dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2.2. Izglītojamiem ir tiesības uz kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem,
kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus:
2.2.1. pilsētas nozīmes maršrutā;
2.2.2. reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;
2.2.3. reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
2.3. Braukšanas izdevumi izglītojamiem tiek segti, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto
mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku tām vispārējās izglītības iestādēm,

kuras īsteno vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas.
3. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība
3.1. Braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, no pašvaldības budžeta sedz:
3.1.1. slēdzot līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju par izglītojamo
pārvadāšanu un apmaksājot izdevumus pēc piesūtītā rēķina par iegādātājiem braukšanas
dokumentiem, kurus nokļūšanai no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ izsniedz
tiem izglītojamiem, kuri pašvaldības izziņotajā termiņā ir pieteikušies braukšanas dokumentu
saņemšanai.
3.1.2. kompensējot braukšanas izdevumus tiem izglītojamiem, kuri iegādājušies biļeti par
pilnu maksu, pamatojoties uz vecāku (aizbildņu) iesniegumu (1. pielikums), šādā kārtībā:
3.1.2.1. izglītojamo vecāki (aizbildņi) ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam iesniedz
tuvākajā pašvaldības pagastu pārvaldē (kasē) aizpildītu iesniegumu, kam pievienotas
braukšanas biļetes iesniegumā norādītajā maršrutā, sakārtotas hronoloģiskā secībā;
3.1.2.2. izmaksu par braukšanas izdevumu kompensāciju veic pēc iesniegto dokumentu
pārbaudes 10 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas dienas;
3.1.2.3. kompensāciju par transporta izdevumiem neizmaksā, ja nav ievērots šajos
noteikumos noteiktais iesnieguma iesniegšanas termiņš.
4. Noslēguma jautājumi
4.1. Kocēnu novada domes saistošie noteikumi publicējami Kocēnu novada domes mājas
lapā www.kocenunovads.lv un laikrakstā “Kocēnu novada Vēstis”, un tie stājas spēkā
likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
4.2. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi, atzīt par spēku zaudējušiem Kocēnu
novada domes 2012.gada 18.janvāra saistošos noteikumus Nr.5/2012 „Kārtība, kādā Kocēnu
novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības
iestāžu izglītojamiem”.
Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

Pielikums Nr. 1
22.06.2012. saistošajiem noteikumiem
Nr.17 /2012
„ Kārtība, kādā Kocēnu novada pašvaldība
sedz transporta
izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem”
Kocēnu novada domes
Finanšu nodaļai
(Vecāka/aizbildņa (pasvītrot) vārds, uzvārds)
(Personas kods)
(deklarētā/faktiskā (pasvītrot) adrese)
(Tālrunis)

IESNIEGUMS
Pamatojoties

uz

Kocēnu

novada

domes

___.___.2012.

saistošajiem

noteikumiem

Nr.___/2012. „Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības, vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”, lūdzu kompensēt braukšanas izdevumus par
201___. g. ___________ mēnesi LVL __________ apmērā, kas saistīti ar braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.
Ziņas par izglītojamo:

Deklarētā dzīvesvieta:

Uzvārds

[

] Kocēnu novada ____________ pagastā

Vārds

[

] citā pašvaldībā

_________________________________________________________________________________
Izglītības iestādes nosaukums, klase
_________________________________________________________________________________
Maršruts
Kompensāciju lūdzu pārskaitīt uz:
Saņēmējs
__________________________________________[__][__][__][__][__][__]-[__][__][__][__][__]
Konta turētāja vārds, uzvārds
personas kods
Saņēmēja banka ________________________________________________________
Konta numurs [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__]
Pielikumā - braukšanas biļetes - uz ___ lp.

201___. gada ___. _____________

(Paraksts)

PĀRBAUDĪTS:

Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis

