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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17 
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011.gada 29.decembra 

saistošajos noteikumos Nr.28 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz 

transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem” 

 
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17.pantu;  

LR 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. 

  

1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2011.gada 29.decembra saistošajos 

noteikumos Nr. 28 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta 

izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 

šādus grozījumus:  

1.1. izteikt saistošo noteikumu 1.punktu šādā redakcijā: 

„Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldības izglītības 

iestāžu izglītojamiem tiek veikta transporta uz Madonas novada pašvaldības izglītības 

iestādēm izmaksu kompensācija”. 

1.2. izteikt saistošo noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:  

„Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu 5 un 6 gadīgo 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.” 

1.3. svītrot saistošo noteikumu 3.punktu. 

1.4. izteikt saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:  

„Madonas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības 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 un konkrētajā maršrutā netiek nodrošināti pašvaldības skolēnu 

pārvadājumi.” 

 

Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)  A.Ceļapīters 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Saistošajiem noteikumiem Nr.17 ”Par grozījumiem Madonas novada 

pašvaldības 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.28 „Kārtība, 

kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās 

pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”” 
 

Paskaidrojuma raksta 

sadaļas 
Norādāmā informācija 

1. Pašreizējās situācijas 

raksturojums 

2011.gada 29.decembrī apstiprinātie Madonas novada pašvaldības saistošie 

noteikumi Nr. Nr.28 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz 

transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem” noteica kārtību, ka Madonas novada pašvaldības teritorijā 

deklarētajiem izglītojamiem tiek veikta transporta izmaksu kompensācija uz 

Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm.  

 

2. Saistošo noteikumu 

projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Lai radītu vienlīdzīgus noteikumus transporta izmaksu kompensācijas 

saņemšanā Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem, 

neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas, ir nepieciešamība veikt 

grozījumus līdzšinējā transporta izmaksu kompensācijas kārtībā.  

 

3. Īss saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

 

Saistošajos noteikumos tiek grozīti Madonas novada pašvaldības 

29.12.2011. saistošo noteikumu Nr.28 „Kārtība, kādā Madonas novada 

pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidējās 

izglītības iestāžu izglītojamiem” 1.-4.punkts, paredzot transporta izmaksu 

kompensāciju izglītojamiem neatkarīgi no izglītojamā deklarētās 

dzīvesvietas. Kompensācija tiek izmaksāta 100% apmērā, ja izmanto 

sabiedrisko transportu un konkrētajā maršrutā netiek nodrošināti pašvaldības 

skolēnu pārvadājumi.   

 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu 

Ietekme uz budžetu nav vērtējama kā būtiska.  

5. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav. 

6. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, kas varētu 

būt saistošas privāto tiesību subjektiem.  

7. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.  
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