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IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Skrīveru novadā 

2020.gada 2.janvārī                                                                                       Nr.1-5/13 

 

Kārtība, kādā kompensē braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā 

nokļūšanai uz skolu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9.-12.klases 

skolēniem, kuru dzīves vieta nav Skrīveru novads 

 

Izdoti 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  nosaka kārtību, kādā Andreja Upīša Skrīveru vidusskola (turpmāk-

skola) kompensē skolēniem, kuru dzīves vieta nav Skrīveru novads, braukšanas izdevumus 

sabiedriskajā transportā nokļūšanai uz skolu un no skolas uz mājām.  

 

2. Braukšanas izdevumi skolēniem tiek kompensēti, ņemot vērā Ministru kabineta 

noteikto mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.  

 

2.Braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtība 

 

3. Skola kompensē skolēniem braukšanas izdevumus sabiedriskā transporta 

maršrutos, kuros netiek nodrošināts pašvaldības transports. 

 

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

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

vietai.  

 

5. Braukšanas izdevumi tiek kompensēti šādā kārtībā:  
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5.1. uzsākot mācību gadu, vai mācību gada laikā iestājoties skolā, nepilngadīgā skolēna 

vecāks vai likumiskais pārstāvis (turpmāk – vecāks) vai pilngadīgais skolēns iesniedz 

skolas direktoram iesniegumu, atbilstoši 1. pielikumam;  

5.2. vecāks vai skolēns līdz katra mēneša 5.datumam iesniedz skolas kancelejā 

pagājušā mēneša braukšanas biļetes (nebojātas, bez piezīmēm, labojumiem un 

svītrojumiem, kā arī skaidri salasāmu datumu un cenu), kas pielīmētas uz lapas 

hronoloģiskā secībā, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, maršrutu un attiecīgā mēneša 

braukšanas izdevumu kopsummu;  

5.3. skolas sekretāre trīs darba dienu laikā pārbauda iesniegto biļešu atbilstību šo 

noteikumu nosacījumiem (tajā skaitā, biļešu datumu, cenu, maršrutu), faktiskajam skolas 

apmeklējumam un nodod tās saskaņojuma atzīmes izdarīšanai skolas direktoram; 

 

6. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā skolas kancelejā no 6.līdz 

10.datumam par visu iepriekšējo mēnesi.  

 

7. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi 

iesniegtajām sabiedriskā transporta biļetēm. 

 

8. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai skolēniem, kuriem 

nav neattaisnoti mācību stundu kavējumi un mēneša pēdējā darba dienā vidējais 

vērtējums katrā mācību priekšmetā nav zemāks par 3,7 ballēm.  

 

3. Noslēguma jautājumi 

 

9. Ar 2020.gada 2.janvāri atzīt par spēku zaudējušiem 2014.gada 3.marta Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolas iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā atlīdzina braukšanas 

izdevumus sabiedriskajā transportā nokļūšanai uz skolu Andreja Upīša Skrīveru 

vidusskolas 9.-12.klases skolēniem, kuru dzīves vieta nav Skrīveru novads”. 

 

 

 

Direktors        A.Rakstiņš 
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1.pielikums 
 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas iekšējiem noteikumiem 

 “Kārtība, kādā kompensē braukšanas izdevumus 

 sabiedriskajā transportā nokļūšanai uz skolu 

 Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9.-12.klases 

 skolēniem, kuru dzīves vieta nav Skrīveru novads”. 

 

 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 

direktoram Aldim Rakstiņam 

  

 
Skolēna vārds, uzvārds  

Klase  

dzīvesvietas adrese  

 

Vecāka vai pārstāvja vārds, uzvārds  

tālruņa Nr. vai e-pasta adrese  

 
 

IESNIEGUMS 

par braukšanas izdevumu kompensāciju 

20__.gada _______________ 

 

           Lūdzu, kompensēt braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem sabiedriskajā 

transportā no dzīves vietas līdz skolai/no skolas līdz dzīves vietai, maršrutā 

_________________________________________________________ 

2019./2020.mācību gada 2.semestrī.  

   

Piekrītu, ka braukšanas izdevumu kompensāciju skaidrā naudā saņem skolēns. 

Apliecinu, ka iesniegumā norādītā informācija ir precīza un patiesa. 

Apliecinu, ka esmu iepazinies/iepazinusies ar Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas iekšējiem 

noteikumiem “Kārtība, kādā kompensē braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā 

nokļūšanai uz skolu Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas 9.-12.klases skolēniem, kuru dzīves vieta 

nav Skrīveru novads”. 

 

Paraksts ________________ 

 

 

 


