
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.19/2014 
    

                                                                            apstiprināti ar Alūksnes novada domes

       28.08.2014. lēmumu Nr.313 

  (protokols Nr.15, 26.punkts) 

 

Saistošie noteikumi Nr.19/2014 

Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada  18.marta saistošajos noteikumos 

Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 

 

    Izdoti pamatojoties uz likuma ,,Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu, 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 

14.panta trešo daļu, 

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta 

noteikumu Nr.872 ,,Noteikumi par pasažieru 

kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas  

atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12. un 13.punktu 

 

Izdarīt grozījumus Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta saistošajos noteikumos 

Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”: 

 

1. Izteikt 4.1.punktu šādā redakcijā: 

,,4.1.Skolēna vecāki vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) iesniedz iesniegumu 

par braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (pielikums Nr.1 un pielikums Nr.2) attiecīgajā 

Alūksnes novada pašvaldības pagasta pārvaldē, izglītības iestādē vai Izglītības pārvaldē 

(turpmāk tekstā -atbildīgā iestāde): 

4.1.1.ārpus Alūksnes pilsētas dzīvojošo skolēnu vecāki – tajā Alūksnes novada 

pašvaldības pagasta pārvaldē, kuras administratīvi teritoriālajā vienībā deklarēta 

skolēna dzīvesvieta; 

4.1.2.Alūksnes pilsētā dzīvojošie skolēnu vecāki – tajā Alūksnes novada pašvaldības 

pagasta pārvaldē, kuras administratīvi teritoriālajā vienībā atrodas izglītības iestāde, 

kurā skolēns mācās vai šo noteikumu 2.1.3. un 3.1.2.2.punktā noteiktajos gadījumos – 

izglītības iestādē; 

4.1.3.Alūksnes pilsētā dzīvojošo 10.-12.klašu skolēnu, kuri mācās cita novada  

vispārējās vidējās izglītības iestādēs, vecāki šo noteikumu 3.3.noteiktajā gadījumā - 

Izglītības pārvaldē.” 

2. 4.2.punktā: 

aizstāt 4.2.2.1. un 4.2.2.5.apakšpunktā vārdus ,,pagasta pārvaldē (izglītības iestādē)” ar 

vārdiem  ,,atbildīgajā iestādē”; 

aizstāt 4.2.2.2.apakšpunktā vārdus ,,pagasta pārvaldes (izglītības iestādes) vadītājs” ar 

vārdiem ,,atbildīgā iestāde”. 

 

 

Paskaidrojuma raksts par Alūksnes novada domes 

saistošajiem noteikumiem  ,, Grozījumi Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā Alūksnes novada pašvaldība sedz 

braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 

izglītojamiem”” 

 



Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1.Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai precizētu atbildīgās 

iestādes (pagasta pārvalde, izglītības iestāde, Izglītības 

pārvalde), kur vecākiem griezties, iesniedzot iesniegumu 

par braukšanas izdevumu atlīdzināšanu un kārtojot 

ikmēneša braukšanas izdevumu kompensācijas par 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem. 

2.Īss projekta satura izklāsts Atbilstoši Alūksnes novada domes 2010.gada 18.marta 

saistošajos noteikumos Nr.11/2010 ,,Kārtība, kādā 

Alūksnes novada pašvaldība sedz braukšanas izdevumus 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 

iestāžu izglītojamiem” noteiktajiem gadījumiem, ka 

Alūksnes novadā deklarētajiem vispārējās vidējās 

izglītības iestāžu izglītojamajiem ir tiesības saņemt 

braukšanas izdevumu kompensācijas, saistošajos 

noteikumos tiek precizētas atbildīgās iestādes, kur 

izglītojamo vecākiem griezties, lai iesniegtu iesniegumu 

un  kārtotu ikmēneša braukšanas izdevumu 

kompensācijas. 

3.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde finansiāli neietekmēs 

pašvaldības budžetu. 

4.Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir attiecināms uz 

vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem. 

5.Informācija par 

administratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi tiks publicēti Alūksnes novada 

pašvaldības laikrakstā „Alūksnes Novada Vēstis” un 

ievietoti Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā 

www.aluksne.lv 

6.Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas. 

 

 

 

 
 


