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                                                                                                                     (protokols Nr. 2, 5.§) 

Par transporta izdevumu segšanu I. M. 

 

Rugāju novada dome izskatīja I. M., personas kods [..], 2020. gada 6. janvāra 

iesniegumu (iereģistrēts Nr. 8/5.54) ar lūgumu segt transporta izdevumus dēla [..] nogādāšanai  

līdz skolēnu autobusam. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punkts nosaka, ka pašvaldībām ir 

pienākums gādāt par iedzīvotāju izglītību. Rugāju novada dome norāda, ka, ņemot vērā attiecīgo 

ceļa posmu un skolēnu skaitu tajā, nav lietderīgi grozīt skolēnu autobusa maršrutu. Kā 

lietderīgāks risinājums ir segt transporta izdevumus, kas I. M. rodas nogādājot bērnu no dzīves 

vietas uz skolēnu autobusa maršruta pieturvietu un atpakaļ. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 

23. punktu, kurš nosaka, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var lemt par kārtību, kādā izpildāmas šā likuma 15. pantā minētās 

funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildīgās amatpersonas, kā arī sniedzami pārskati par šo 

funkciju izpildi un ņemot vērā Finanšu komitejas 2020. gada 16. janvāra atzinumu, atklāti 

balsojot: PAR – 5 deputāti: Sandra Kapteine, Kaspars Duļevskis, Agris Kalnējs, Maruta 

Paidere, Sarmīte Pērkone, PRET – 0, ATTURAS – 0, Rugāju novada dome nolemj: 

 

1. Segt transporta izdevumus (degvielas iegādes izdevumus – divi litri dienā) I. M., 

personas kods [..], kas rodas nogādājot bērnu no dzīves vietas uz skolēnu autobusa maršruta 

pieturvietu un atpakaļ 2019./2020. mācību gadā. 

2. Līdzekļus piešķirt no Rugāju novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta izdevumu 

sadaļas 09.620. Transporta izdevumu kompensācija skolēniem un ieplānot Rugāju novada 

pašvaldības 2020. gada budžetā, pamatojoties uz iesniegtajiem attaisnojošiem dokumentiem 

(degvielas pirkšanas dokumentiem un aizpildītām ceļazīmēm). 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt grāmatvedei Velgai Jeromenokai. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                                                    S.Kapteine 
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