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APSTIPRINĀTI 

ar Madonas novada pašvaldības domes  

29.12.2011.gada 29.decembra lēmumu 

 (protokols Nr.23; 51.p.) 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28 
 

Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem 
 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.pantu;  

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr.872 

 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras 

 ir tiesīgas  izmantot braukšanas maksas  

atvieglojumus  maršrutu tīkla maršrutos” 12.punktu. 

  

I. Vispārējie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem 

izglītojamiem tiek veikta transporta izmaksu kompensācija uz Madonas novada pašvaldības 

izglītības iestādēm.  

II. Transporta izmaksu kompensācijas apjoms 

 

2. „Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem no 5 gadu vecuma obligātās apmācības 

bērniem un vispārējās pamatizglītības iestādes (1.- 9.klases) izglītojamajiem ir tiesības saņemt 

kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem mācību 

gada laikā no dzīvesvietas līdz Madonas novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja 

izmanto sabiedrisko transportu un konkrētajā maršrutā netiek nodrošināti pašvaldības skolēnu 

pārvadājumi.” 

 

3. Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem Madonas Valsts ģimnāzijas (7.- 9.klases) 

izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, 

kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un 

atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 

 

4. Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem vispārējās vidējās iestādes (10.- 

12.klases) izglītojamajiem ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas 

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

novada pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 

 

5. Gadījumos, kas nav minēti 2., 3. un 4.punktā, minētie izglītojamie ir tiesīgi saņemt transporta 

izmaksu kompensāciju tikai saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes atsevišķu 

lēmumu. 
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III. Kārtība transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai 

  

6. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības iestādē, 2., 3. un 4.punktā 

minētie izglītojamie vai viņu vecāki Madonas novada pašvaldībā (pagasta pārvaldē) iesniedz 

aizpildītu iesnieguma veidlapu par izmantojamo sabiedrisko transportu (1.pielikums). 

 

7. Lai saņemtu sabiedriskā transporta izmaksu kompensāciju, izglītojamais vai viņa vecāki līdz 

katra mēneša 10.datumam jāiesniedz Madonas novada pašvaldībā (pagasta pārvaldē): 
 

7.1. izziņa par izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī; 

7.2. braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un 

transporta izmaksu kopējo summu. 

 

8. Aprēķinus par transporta izmaksu kompensācijas apmēru veic Madonas novada pašvaldība 

(pagasta pārvalde). 

 

9. Kompensāciju par transporta izdevumiem izmaksā iesnieguma veidlapā norādītajai personai 

Madonas novada pašvaldības (pagasta pārvaldes) kasē vai pārskaita uz norādīto bankas kontu. 

 

10. Kompensācija par transporta izdevumiem netiek izmaksāta: 

10.1. par dienām, kad netiek apmeklēta izglītības iestāde; 

10.2. ja savlaicīgi, līdz katra 10.datumam netiek iesniegtas biļetes, kas apliecina braukšanu 

atbilstošos datumos. 

10.3. ja attiecīgajā maršrutā pārvadājums tiek veikts ar pašvaldības transportu. 

10.4. ja pagasta pārvalde ir noslēgusi līgumu ar pārvadātājiem par bezskaidras naudas 

norēķiniem par izglītojamo pārvadāšanu. 

 

 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)   A.Ceļapīters 
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Saistošo noteikumu 

 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz 

 transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un 

 vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”  

PIELIKUMS 

 

 

Madonas novada pašvaldības 

_____________________________ pagasta pārvaldei 

 

_____________________________________________________________ 

(Izglītojamā vecāka (aizbildņa) vārds, uzvārds) 

_____________________________________________________________ 

(Dzīvesvietas adrese, tālrunis) 

 

 

IESNIEGUMS 

 

 

 Lūdzu atmaksāt transporta izdevumus manam dēlam/ meitai  

___________________________________________________________________________________ 

(Vārds, uzvārds, personas kods) 

 

par uzrādītajām braukšanas biļetēm no dzīvesvietas  

__________________________________________________________________________________ 

(adrese) 

uz __________________________________________________________________ skolu un atpakaļ. 

(izglītības iestādes nosaukums) 

 

Sabiedriskā transporta maršruts: __________________________________________________________ 

 

Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs: ______________________________________________ 

(Vārds, uzvārds) 

Transporta izdevumu kompensācija tiks saņemta: 

 Madonas novada pašvaldībā (pagasta pārvaldē) 

 Pārskaitīt uz bankas kontu _________________________________________________________ 

(Bankas konta Nr.) 

 
 

Esmu iepazinies/-usies ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 

„Kārtība, kādā Madonas 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. 

 

 Iesniegumam pievienota izziņa par skolas apmeklējumu __________________ mēnesī. 
 

______________________________ 

(paraksts un atšifrējums) 

 

________________________________ 

(datums) 

 


