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LATVIJAS REPUBLIKA
KOCĒNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr.90009114171
Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu pag., Kocēnu nov., LV- 4220
Tālrunis 64207690, fakss 64207688, e-pasts: info@kocenunovads.lv
Norēķinu konts: LV25UNLA0050014273854, AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Kocēnu novada Kocēnu pagastā
APSTIPRINĀTI
ar Kocēnu novada domes
2012. gada 18.janvāra sēdes
lēmumu ( protokols Nr. 1, 35.§ )
Ar grozījumiem, kas
APSTIPRINĀTI
ar Kocēnu novada domes
21.03.2012. sēdes Nr. 4 (24.§) lēmumu

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5/2012
„Kārtība, kādā Kocēnu novada dome sedz braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības, 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 noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā no Kocēnu novada domes (turpmāk
pašvaldība) budžeta tiek segti transporta izdevumi vispārējās pamatizglītības un vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem, kuri iegūst izglītību Kocēnu novada un citu pašvaldību
teritorijās esošajās mācību iestādēs.
2. Personas, kurām ir tiesības uz braukšanas izdevumu atlīdzināšanu
2.1. Braukšanas izdevumi izglītojamiem tiek segti, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto
mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku. Izlaiduma klasēm – līdz pēdējam
eksāmenam izglītības iestādē.
2.2. Kocēnu novada pamatizglītības iestāžu (1.-9. klasei) izglītojamiem ir tiesības saņemt
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.
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2.3. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu (10.-12. klasei) izglītojamiem ir tiesības saņemt
kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto
sabiedrisko transportu, kas pārvadā pasažierus (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Kocēnu
novada domes 21.03.2012. sēdes Nr. 4 (24.§) lēmumu, stājas spēkā ar 11.04.2012.) :
2.3.1. pilsētas nozīmes maršrutā;
2.3.2. reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā;
2.3.3. reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā.
3.Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība
3.1.Vispārējo pamatizglītības iestāžu (1.-9. klasei) izglītojamiem:
3.1.1. pašvaldība slēdz līgumu ar sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēju par
izglītojamo pārvadāšanu un apmaksā transporta izdevumus pēc piestādītā rēķina;
3.1.2. izglītojamiem tiek sagatavotas un izsniegtas brīvbiļetes nokļūšanai līdz izglītības
iestādei un atpakaļ.
3.1.3. transporta izdevumi nokļūšanai līdz izglītības iestādei un atpakaļ tiek kompensēti,
pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pašvaldībā iesniegtajām biļetēm.
3.2.Vispārējo vidējo izglītības iestāžu (10.-12.klasei) izglītojamiem:
3.2.1.Uzsākot mācību gadu vai iestājoties mācību iestādē, vidējo izglītības iestāžu
izglītojamo vecāki vai personas, kas ir viņu likumiskie pārstāvji pagasta pārvaldē pēc
izglītojamā deklarētās dzīves vietas iesniedz iesniegumu (1.pielikums) par braukšanas
izdevumu atlīdzināšanu .
3.2.2. Lai saņemtu sabiedriskā transporta izmaksu kompensāciju, izglītojamo vecāki līdz
katra mēneša 10. datumam iesniedz pagasta pārvaldē:
3.2.3.1. izziņu par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī, kuru paraksta viens
no vecākiem (aizbildņiem), izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota persona un
apstiprina ar izglītības iestādes zīmogu (2.pielikums);
3.2.3.2. braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un
transporta izdevumu kopējo summu.
3.2.3. Aprēķinu par transporta izmaksu kompensācijas apmēru veic pagasta pārvaldes
kasiere – grāmatvede.
3.2.4. Kompensāciju par transporta izdevumiem izmaksā iesnieguma veidlapā norādītajai
personai, pārskaitot uz tās norādīto bankas kontu.
3.2.5. Kompensāciju par transporta izdevumiem neizmaksā:
3.2.5.1. par dienām, kad izglītojamais nav apmeklējis izglītības iestādi;
3.2.5.2. ja savlaicīgi, līdz katra mēneša 10.datumam netiek iesniegtas biļetes ar atbilstošo
maršrutu un datumu.
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.
Domes priekšsēdētājs

Jānis Olmanis
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1.pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2012
Kārtība, kādā Kocēnu novada pašvaldība
sedz transporta
izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem”

Kcēnu novada domes ..........................................................................pagasta pārvaldes vadītājam
...........................................................................................................................................................
(izglītojamā vecāku (aizbildņa) vārds, uzvārds)
...........................................................................................................................................................
(dzīvesvietas adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS
Lūdzu atmaksāt transporta izdevumus par mana dēla/meitas
..........................................................................................................................................................
(vārds, uzvārds, personas kods)
braucieniem no dzīvesvietas
...........................................................................................................................................................
(adrese)
uz............................................................................................................................ skolu un atpakaļ
(izglītības iestādes nosaukums)
pēc uzrādītajām braukšanas biļetēm.
Sabiedriskā transporta maršruts ..........................................................................................................
Transporta izdevumu kompensācijas
saņēmējs:................................................................................................................................................
(vārds, uzvārds )
Transporta izdevumu kompensāciju, lūdzu, izmaksāt:
pārskaitīt uz bankas kontu......................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
(bankas konta Nr.)
Esmu iepazinies/-usies ar Kocēnu novada pašvaldības sa istošajiem
noteikumiem Nr.5/2012 „Kārtība, kādā Kocēnu novada pašvaldība sedz transporta
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem” un
informēts/-a, ka novada pašvaldība atmaksā tikai transporta biļetes, kas atbilst
iesnieguma veidlapā norādītajam maršrutam un ir iesniegtas noteiktajā kārtībā.
_________________________________________________________________________________
(paraksts/atšifrējums/datums)
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2. pielikums
Saistošajiem noteikumiem Nr. 5/2012
„Kārtība, kādā Kocēnu novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem”

IZZIŅA
par izglītības iestādes apmeklējumu
..............................................mēnesī
Apliecinu, ka
……….........................................................................................................................................
(izglītojamā vārds, uzvārds)
2012.gada ………………………………………………………........................................ mēnesī
.................................................................................................................................skolu apmeklēja
……………………....................dienas.

Iestādes vadītājs ____________________________________________________
(paraksts/atšifrējums/datums/z.v.)
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