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KĀRTĪBA, KĀDĀ ATLĪDZINA BRAUKŠANAS IZDEVUMUS SABIEDRISKAJĀ 

TRANSPORTĀ NOKĻŪŠANAI UZ SKOLU ANDREJA UPĪŠA SKRĪVERU 

VIDUSSKOLAS 9.-12.KLASES SKOLĒNIEM, KURU DZĪVES VIETA NAV 

SKRĪVERU NOVADS 

 

Izdota saskaņā ar Vispārējās izglītības 

 likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un 

Skrīveru novada domes 2014.gada 30.janvāra 

 sēdes lēmumu (protokols Nr.1) 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

 

1. Noteikumi „Kārtība, kādā atlīdzina braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā uz skolu 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9.-12.klases skolēniem, kuru dzīves vieta nav Skrīveru 

novads” (turpmāk tekstā- noteikumi) nosaka kārtību, kādā Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 

(turpmāk- skola) atlīdzina skolēniem, kuru dzīves vieta nav Skrīveru novads, braukšanas 

izdevumus sabiedriskajā transportā nokļūšanai uz skolu un no skolas uz mājām.  

 

2. Braukšanas izdevumi skolēniem tiek atlīdzināti, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto 

mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku. 

 

 

2. BRAUKŠANAS IZDEVUMU ATLĪDZINĀŠANAS KĀRTĪBA 

 

3. Skola atlīdzina skolēniem braukšanas izdevumus maršrutos, kuros netiek nodrošināts 

pašvaldības transports: 

3.1. Skolēniem, kuru dzīves vieta ir Aizkraukles pagastā, Aizkrauklē, Seces pagastā, 

Staburaga pagastā, Sunākstes pagastā, Mazzalves pagastā – maršrutā Skrīveri-Aizkraukle 

(Sece, Staburags, Sunākste, Mazzalve); 

3.2. Skolēniem, kuru dzīves vieta ir Ķegumā, Kokneses pagastā, Jumpravas pagastā- maršrutā 

Ķegums-Skrīveri- Ķegums, Koknese-Skrīveri- Koknese, Jumprava-Skrīveri-Jumprava. 

 

4. Ja skolēns mācību procesa laikā uzturas skolas internātā, braukšanas izdevumi tiek 

atlīdzināti par braucieniem nedēļas sākumā līdz skolai un pēdējā nedēļas dienā līdz dzīves 

vietai. 
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5. Līdz katra mēneša 5.datumam braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto 

sabiedrisko transportu un iesniegumu, kurā norāda skolnieka vārdu, uzvārdu, klasi, 

braukšanas maršrutu un periodu, iesniedz skolas kancelejā. Braukšanas biļetes pielīmē uz 

lapas hronoloģiskās secībā. 

 

6. Skolas sekretāre 3 darba dienu laikā pārbauda biļešu datuma un maršruta atbilstību 

skolnieka faktiskajam skolas apmeklējumam.  

 

7. Atlīdzību par braukšanas izdevumiem izmaksā skolas kancelejā vienu reizi mēnesī 6.-

10.datumam par iepriekšējo mēnesi.  

 

8. Atlīdzība par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi iesniegtajām 

sabiedriskā transporta biļetēm. 

 

9. Atlīdzība par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai skolēniem, kuriem nav 

neattaisnoti mācību stundu kavējumi.  

 

 

 

 

Direktors                                                                                                  A.Rakstiņš 

 

 

 

 

 

 

 

 


