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Kārtība, kādā Dagdas novada pašvaldība sedz braukšanas  
izdevumus izglītojamajiem 

 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu;  

Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta  
noteikumu Nr.872 „Noteikumi par pasažieru  

kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas  
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” 12.punktu 

 
  

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Dagdas novada pašvaldība sedz braukšanas  

izdevumus izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Dagdas novada administratīvajā 

teritorijā esošajās izglītības iestādēs.  
 

II. Transporta izmaksu kompensācijas apjoms 
 

2. Dagdas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāžu izglītojamajiem (1.-
9.klase) ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Dagdas novada 

pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 
 

3. Dagdas novada pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem (10.-
12.klase) ir tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, 

kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Dagdas novada 
pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 

 
4. Dagdas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu (mākslas, mūzikas un sporta) audzēkņiem, kas mācās novada izglītības iestādēs 

ir tiesības saņemt kompensāciju 50%  apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti 

ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz profesionālās izglītības iestādei 

un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 
 
5. Dagdas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem izglītojamajiem, kas mācās 

profesionālās izglītības iestādē, transporta izmaksas kompensāciju ir tiesības saņemt 

reizi nedēļā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem no dzīvesvietas uz 

profesionālās izglītības iestādi un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu. 



 
 

III. Kārtība transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai 
 
6. Sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai, izglītojamā likumiskais 

pārstāvis līdz katra mēneša 10.datumam iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu 

(Pielikums) Dagdas novada pašvaldības Kancelejā vai pagasta pārvaldē: 
6.1. Izglītības darba speciālists skolvadības sistēmā e-klase pārskata izglītības 

iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī un saskaņo; 
6.2. braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu 

un transporta izmaksu kopējo summu. 
 
7. Aprēķinus par transporta izmaksu kompensācijas apmēru veic Dagdas novada 

pašvaldības Finanšu nodaļa vai pagasta pārvalde, kur izglītojamais ir deklarēts vai 

faktiski dzīvo. 
 

8. Kompensāciju par transporta izdevumiem izmaksā iesnieguma veidlapā norādītajai 

personai, pārskaitot uz norādīto bankas kontu. 
 
9. Kompensācija par transporta izdevumiem netiek izmaksāta: 

9.1.par dienām, kad netiek apmeklēta izglītības iestāde; 
9.2. ja savlaicīgi, līdz katra mēneša 10.datumam netiek iesniegtas biļetes, kas 

apliecina braukšanu atbilstošos datumos; 
9.3. ja attiecīgajā maršrutā pārvadājums tiek veikts ar pašvaldības transportu; 
9.4. ja izglītojamais mācās neklātienes vai tālmācības programmās. 

 
 

IV. Noslēguma jautājumi 
 

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2015.gada 1.maiju. 
 

 
Dagdas novada pašvaldības  
domes priekšsēdētāja                                                                                         S.Viškure 

 
 
 
 
 

 


