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SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 6 

„Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  
Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 

 
 

Jaunpils novadā 

2014. gada  26. jūnijā 
 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 43 panta trešo daļu un  04.08.2009. MK noteikumi Nr.872 
"Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu 
tīkla maršrutos" 12. punktu 

 
 

Izdarīt Jaunpils novada   2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu 
kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem”   šādus grozījumus: 

Noteikumu 1.2. punktu izteikt   jaunā redakcijā: 
bērniem, kuri pamatizglītību vai vidējo izglītību iegūst Jaunpils vidusskolā un interešu izglītību 

(mūzikas, mākslas, sporta u.c ) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās teritorijas izglītības iestāžu 

reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmusi 
licenci interešu izglītības programmas īstenošanai. 

 

 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 

                

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PASKAIDROJUMA RAKSTS 
SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR. 6 

 „Par grozījumiem 2012. gada 24. oktobra  Saistošajos noteikumos  
Nr. 11 „Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem” 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas 

Norādāmā informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 
pamatojums 

  Grozījumi ir nepieciešami, lai precizētu  personu loku, kuras ir tiesīgas 

saņemt transporta kompensāciju  

2. Īss projekta satura 

izklāsts 
 

Tiek noteikts, ka transporta kompensācijas par braukšanas izdevumiem 

vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem, 
kas saistīti ar braucienu sabiedriskajā transportlīdzeklī , un interešu izglītības 

(mūzikas, mākslas, sporta u.c.) apgūst ārpus Jaunpils novada administratīvās 
teritorijas izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās izglītības iestādēs vai pie 

personas, kas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir saņēmusi licenci interešu 
izglītības programmas īstenošanai;”    

 

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz pašvaldības budžetu 

Būtiski  neietekmēs pašvaldības budžetu.  
 

4. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 

uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

 Neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 

administratīvajām 
procedūrām 

 Neietekmē  

6. Informācija par 

konsultācijām ar 
privātpersonām 

Grozījumu izstrādes procesā netika iesaistīti sabiedrības pārstāvji. 

Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids – noteikumu aktīva pielietošana 
Jaunpils novada iedzīvotāju labā; 

Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšlikumi vai iebildumi- nav.   

 
 

Priekšsēdētāja           L.Gintere 
 

 

 
 

 
 


