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LATVIJAS  REPUBLIKA 

NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr.90009115247 

„Pagasta namā”, Naukšēnos,  Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā 

 tālr./fakss 64268795, e-pasts dome@naukseni.lv 

 

 APSTIPRINĀTI 

ar Naukšēnu novada domes 

19.10.2016. sēdes lēmumu 

 (protokols  Nr.13, 5.§) 

 

NOTEIKUMI 

 

Kārtība, kādā Naukšēnu novada pašvaldība kompensē 

 braukšanas izdevumus  

 Naukšēnu novada vidusskolas skolēniem 
 

I. Vispārējie jautājumi 

1. Noteikumi nosaka kārtību kādā Naukšēnu novada vidusskolas (turpmāk –Skola). 

skolēniem tiek veikta sabiedriskā vai personīgā transporta braukšanas maksas izdevumu 

kompensācija. 

2. Braukšanas maksas kompensāciju ir tiesības saņemt:  

2.1. Naukšēnu novada vidusskolas  skolēniem - 100% apmērā par braukšanas 

izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei un atpakaļ, ja maršrutā netiek nodrošināti pašvaldības organizēti skolēnu 

pārvadājumi;  

2.2. ja nav iespēju izmantot sabiedriskā transporta vai skolas autobusa pakalpojumus 

ir tiesības saņemt kompensāciju par personīgā transporta izdevumiem. Kompensācijas 

apjoms izglītojamam līdzvērtīgs  sabiedriskā transporta pakalpojumu tarifam, kas aprēķināts 

ceļam no izglītojamā dzīves vietas līdz skolai un atpakaļ. 

3. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus izglītojamajam no dzīvesvietas līdz izglītības 

iestādei ārpus Naukšēnu novada administratīvās teritorijas, ja izglītojamajam ar valsts vai 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu nepieciešams vispārējo izglītību 

iegūt pēc izglītības programmas, kura Naukšēnu novada vidusskolā netiek īstenota.  

4. Braukšanas maksas kompensācija tiek aprēķināta pēc Ministru kabineta noteikumos 

noteiktā mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laikiem.  

5. Braukšanas maksas kompensāciju ir tiesības saņemt izglītojamiem, ja attālums no 

pastāvīgās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei pārsniedz trīs kilometrus un maršrutā netiek 

nodrošināti novada pašvaldības organizēti skolēnu pārvadājumi.  

6. Pašvaldība nekompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem:  

6.1. maršrutos, kur tiek nodrošināts pašvaldības transports no dzīvesvietas līdz 

izglītības iestādei un atpakaļ, vai ir noformēta braukšanas karte;  

6.2. ja izglītojamais vispārējās izglītības pakalpojumu vai interešu izglītību saņem 

ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas, izņemot šo noteikumu 3.punktā minēto 

gadījumu;  

6.3. svētku dienās un brīvdienās, kā arī par dienām, kad izglītojamais neapmeklē 

izglītības iestādi.  
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7. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus skolēniem, kas saistīti ar izglītojamo 

piedalīšanos starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, konkursos, ja netiek nodrošināts 

pašvaldības transports.  

 

II. Transporta izmaksu atlīdzināšanas kārtība 

Naukšēnu novada vidusskolas  skolēniem 

 

8.  Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā skolēniem iestājoties Naukšēnu novada 

vidusskolā, skolēna vecāki vai aizbildņi  mācību iestādē iesniedz iesniegumu, saskaņā ar 

1.pielikumu, par izmantojamo sabiedrisko transportu vai  par personīgā  transporta 

izmantošanu. 

9.  Skolas direktora norīkota persona sadarbojoties ar SIA “VTU Valmiera” izsniedz 

braukšanas kartes sabiedriskā transporta autobusa maršrutam Rūjiena –Naukšēnu 

vidusskola- Rūjiena. 

10. Sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, skolēns vai viņa 

vecāki (aizbildnis) skolas lietvedībā līdz katra mēneša 5. datumam iesniedz braukšanas 

biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un transporta izmaksu 

kopējo summu. 

11. Skolas lietvede pārbauda biļešu cenas, maršrutu, biļešu datumus, salīdzina ar 

skolas apmeklētību un sagatavo izmaksu sarakstus. 

12. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem skolēniem izmaksā iesniegumā 

norādītajai personai skolas lietvedībā pēc izmaksu saraksta vai pašvaldības grāmatvede 

pārskaita personas norādītajā bankas kontā. 

13. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi 

iesniegtajām biļetēm ar atbilstošu maršrutu un datumu. 

 

14. Noteikumi stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

 

15.  Ar šo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudē 2010.gada 11.augustā ar Naukšēnu 

novada domes lēmumu apstiprinātā “Kārtība, kādā Naukšēnu novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus Naukšēnu novada vidusskolas skolēniem” 

 

 

  Domes priekšsēdētājs Jānis Zuments 
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Pielikums 
Naukšēnu novada domes 2016.gada 19.oktobra 

Noteikumiem «Kārtība, kādā Naukšēnu novada pašvaldība 
 kompensē braukšanas izdevumus Naukšēnu novada vidusskolas skolēniem" 

 

 

Naukšēnu novada vidusskolai 
 

 

 

__________________________________________ 

/ vecāka, aizbildņa vārds, uzvārds/ 

 

_________________________________________ 

/  dzīvesvietas adrese/ 

 

______________________________________ 
/ tālruņa Nr., e-pasts/ 

iesniegums 

Lūdzu atmaksāt ceļa izdevumus manam dēlam/meitai                                        -----------  

                                                                                                                                                  -------------------  
           (Vārds, uzvārds, personas kods)  

 

no skolēna dzīvesvietas _______________________________                                                                    
                                                                              (dzīvesvietas adrese) 

 

uz Naukšēnu novada vidusskolu un atpakaļ. 

 

 

Sabiedriskā transporta  biļetes maršrutā:                                                 

 

Personīgā transporta izdevumus  par      _________km       

 

Ceļa izdevumu atmaksas saņēmējs:                                             

(vārds;uzvārds) 

 

Kompensācijas saņemšanas vieta skaidrā naudā :                                

 

 vai bankas kontā Nr. _____________________________________________________________ 

Esmu iepazinies ar Naukšēnu novada domes 2016.gada 19.oktobra  noteikumiem «Kārtība, 

kādā Naukšēnu pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus Naukšēnu novada vidusskolas 

skolēniem” un esmu informēts, ka pašvaldība atmaksā tikai biļetes, kas atbilst iesniegumā 

norādītajam maršrutam, un iesniegtas noteiktajā kārtībā. 

Vecāka/ aizbildņa  paraksts: 

20__. gada.__________________ 
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