
                                                                          
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 
 

DAUGAVPILS NOVADA DOME 
                                                                                

________________________________________________________________________________________________ 
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV5401, tālr. 654 22238, fakss  654 76810, e-pasts: dome@dnd.lv, www.dnd.lv 

                                                     

L Ē M U M S 
Daugavpilī 

 
 
 

2016.gada 14.jūlijā 

          
          Nr. 568 
          Protokols Nr. 14.,2.& 
 

  

 
Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo 

 braukšanas maksas atvieglojumiem maršrutu tīkla maršrutos  
__________________________________________________________________________ 

 
Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 31.marta 

noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot 
braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 10.punktu, Daugavpils novada 
dome, balsojot ar 8 balsīm par (Jānis Belkovskis, Janīna Jalinska, Jānis Kudiņš, Janīna 
Kursīte, Juris Livčāns, Anita Miltiņa, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs), pret 4 
(Daina Amosova, Valērijs Hrapāns,  Edgars Kucins, Vjačeslavs Moskaļenko), atturas – nav, 
nolemj: 

 
     1. Uzdot Daugavpils novada pagastu pārvaldēm (turpmāk - pārvaldes) veikt 
Daugavpils novada teritorijā dzīvojošajiem Daugavpils novada pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības iestādēs (1.-9.klase) un vispārējās vidējās izglītības iestādēs (10.-12. klase) 
izglītojamiem izmaksāt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem 
sabiedriskajā transportā, kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
izglītības iestādei un atpakaļ, šādā kārtībā: 
 

1.1. kompensācijas izmaksāt no pārvaldes budžeta līdzekļiem līdz tekošā mēneša 
10.datumam par iepriekšējo mēnesi, pamatojoties uz pārvaldes vadītāja izdoto 
rīkojumu, izglītojamā viena no vecāku iesniegumu, pievienotajām braukšanas 
biļetēm un izziņas no izglītības iestādes par izglītojamā skolas 
apmeklējumiem; 
 

1.2. pārvaldēm ir tiesības izmaksāt kompensāciju avansa veidā ģimenēm, kuras ir 
atzītas par trūcīgām, attiecīgi veicot pārrēķinu nākošajā mēnesī atkarībā no 
izglītojamā skolas apmeklējumiem; 
 

1.3. lēmuma 1.2.apakšpunktā noteikto pārvaldes vadītāja rīkojumu, tai skaitā, par 
kompensācijas izmaksas atteikumu, var apstrīdēt Daugavpils novada 
pašvaldības izpilddirektorei divu nedēļu laikā no rīkojuma paziņošanas dienas. 



 
2. Atzīt par spēku zaudējošiem šādus Daugavpils novada domes lēmumus: 

2.1. 2009.gada 15.oktobra lēmumu Nr.858 “Par vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanu”; 

2.2. 2012.gada 23.februāra lēmumu Nr. 124 “Par papildinājumu Daugavpils novada  
domes 2009.gada 15.oktobra lēmumā Nr. 858 „Par vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu skolēnu braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanu””. 
 

3. Lēmums stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī. 
 
 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētāja           J.Jalinska 

 
 
 


