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2018. gada 30.augustā                                                                                                                                                                                             

 

Grozījumi 2015.gada 25.jūnija noteikumos “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar 

sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem” 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  

15.panta 4.punktu, 41.panta 2.punktu 

 

          Izdarīt šādus grozījumus 2015.gada 25.jūnija noteikumos “Braukšanas maksas atvieglojumi 

braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņiem”: 

 

1. Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā: 

“Braukšanas karti nākamajam mācību gadam viens no Pļaviņu novada ģimnāzijas audzēkņa 

vecākiem vai likumiskais pārstāvis pieprasa Pļaviņu novada ģimnāzijā. Iesniegumu (skatīt pielikumu) 

vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā līdz katra gada 25. 

augustam. Pirms iesnieguma iesniegšanas, iesnieguma iesniedzējs iepazīstas ar šiem noteikumiem .” 

2. Apvienot noteikumu 1. pielikumu un 2.pielikumu un izteikt jaunā redakcijā saskaņā ar 

pielikumu. 

 

 

      Domes priekšsēdētājs         Aigars Lukss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pielikums nr.1 

 

 

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktoram 

 

_______________________________________________________________ 
(vecāka/cita likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds) 

 

_______________________________________________________________ 
(dzīvesvietas adrese) 

_______________________________________________________________ 
(kontaktinformācija saziņai ar izglītības iestādi: tālruņa nr.vai e-pasts, vai tml.) 

 

 

IESNIEGUMS 
braukšanas kartes pieprasīšanai 

 

 

Lūdzu rast iespēju manai meitai / manam dēlam, Pļaviņu novada ģimnāzijas izglītojamajam, 
                                                              (atbilstošo pasvītrot) 

___________________________________________________________________________, 
(vārds, uzvārds, dzimšanas datums, mēnesis, gads) 

deklarētā adrese: _____________________________________________________________ 
(skolēna deklarētā dzīvesvietas adrese) 

(faktiskā adrese: _____________________________________________________________) 
(skolēna faktiskā dzīvesvietas adrese, ja nesakrīt ar deklarēto) 

 

20___./20___. mācību gadā piešķirt braukšanas karti 2 (diviem) braucieniem mācību dienā nokļūšanai 

uz Pļaviņu novada ģimnāziju un atpakaļ, no pieturvietas 

 

__________________________________________________________________________. 
(sabiedriskā transporta pieturvieta (pieturvietas nosaukums vai iela)) 

 

Papildus informācija par izglītojamo: 

20___./20___. mācību gadā mana meita / mans dēls mācīsies/-ās _________. klasē 
         (atbilstošo pasvītrot) 

 

  Esmu iepazinies/-usies ar “Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu Pļaviņu novada 

ģimnāzijā audzēkņiem”. 

 

Informācijai: 
Pārzinis - Pļaviņu novada pašvaldība, adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālrunis: 65133054, e-pasta adrese: 

dome@plavinas.lv. Datu aizsardzības speciālista e-pasts: datu.specialists@plavinas.lv. Pļaviņu novada ģimnāzija - pārziņa iestāde, kas 

veic Jūsu personas datu apstrādi, adrese: Daugavas iela 101, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120,  tālr. 65133844, skola@png.edu.lv e-

pasts, kontaktpersona ar kuru sazināties datu apstrādes, kas tiek veikta Pļaviņu ģimnāzijā,  jautājumos – kancelejas pārzine, e-pasts 

skola@png.edu.lv. 

Sīkāka informācija pieejama Pļaviņu novada pašvaldības mājas lapā: www.plavinunovads.lv (sadaļā  PAŠVALDĪBA/Personas datu 

aizsardzība) un papīra formātā Pļaviņu novada domē (pie ziņojumu dēļa), Pļaviņu novada ģimnāzijas mājas lapā: www.png.edu.lv 

(sadaļā  Par skolu/Dokumenti/Personas datu aizsardzība) un papīra formātā Pļaviņu novada ģimnāzijas kancelejā   

 

 

20___. gada ___._______________                    ____________________ 

                                                                                                                       (iesniedzēja paraksts) 
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