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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2015.gada 28.oktobrī

Nr.22
(protokols Nr.22, punkts Nr.5)

Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un
vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu; Ministru
kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumu Nr. 872 „Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12.,13.punktu

I.

Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Lielvārdes novada pašvaldība
(turpmāk –pašvaldība) kompensē braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem
(turpmāk - izglītojamie), kuri iegūst izglītību Lielvārdes novada pašvaldības
izglītības iestādēs un kuru deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta ir Lielvārdes
novada administratīvajā teritorijā.
2. Braukšanas maksas kompensāciju ir tiesības saņemt:
2.1. vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.–9.klase) izglītojamiem - 100%
apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Lielvārdes novada
pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja maršrutā netiek
nodrošināti Lielvārdes novada pašvaldības organizēti skolēnu
pārvadājumi;
2.2. vispārējās vidējās izglītības iestāžu (10.–12.klase) izglītojamiem 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz Edgara Kauliņa
Lielvārdes vidusskolai vai Jumpravas vidusskolai un atpakaļ, ja
maršrutā netiek nodrošināti Lielvārdes novada pašvaldības
organizēti skolēnu pārvadājumi.
3. Braukšanas maksas kompensācija tiek aprēķināta pēc Ministru kabineta
noteikumos noteiktā mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu
laikiem.
4. Braukšanas maksas kompensāciju ir tiesības saņemt izglītojamiem, ja
attālums no pastāvīgās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei Lielvārdes novada
administratīvajā teritorijā pārsniedz trīs kilometrus un maršrutā netiek
nodrošināti Lielvārdes novada pašvaldības organizēti skolēnu pārvadājumi.

5. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus izglītojamajam no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei ārpus Lielvārdes novada administratīvās teritorijas, ja
izglītojamajam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc izglītības programmas,
kura Lielvārdes novada izglītības iestādēs netiek īstenota.
6. Pašvaldība nekompensē braukšanas izdevumus izglītojamiem:
6.1. maršrutos, kur tiek nodrošināts pašvaldības transports no
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ;
6.2. ja izglītojamais vispārējās izglītības pakalpojumu saņem ārpus
pašvaldības administratīvās teritorijas, izņemot šo noteikumu
5.punktā minēto gadījumu;
6.3. svētku dienās un brīvdienās, kā arī par dienām, kad izglītojamais
neapmeklē izglītības iestādi.
7. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus pašvaldības administratīvajā
teritorijā esošo izglītības iestāžu izglītojamiem, kas saistīti ar izglītojamo
piedalīšanos starpnovadu, reģionālajās un valsts olimpiādēs, konkursos, ja
netiek nodrošināts pašvaldības transports.
II.

Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms

8. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus pilnā apmērā mācību gada laikā,
ja izglītojamais nokļūšanai no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ
izmanto sabiedrisko transportu vietās, kur nav nodrošināts pašvaldības
transports.
9. Ja izglītojamā nogādāšanu uz izglītības iestādi veic vecāki vietās, kur nav
pieejams sabiedriskais vai pašvaldības transports, un attālums līdz tuvākajai
sabiedriskā transporta pieturai pārsniedz trīs kilometrus, braukšanas izdevumu
kompensācijas apjoms tiek aprēķināts par apmeklēto mācību dienu skaitu,
rēķinot 0.04 EUR par katru kilometru un degvielas izmaksas pēc automašīnas
degvielas patēriņa par nobraukto attālumu no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ.
III.

Braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtība

10. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības iestādē,
nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai likumiskie pārstāvji, (turpmāk– vecāki)
vai pilngadīgais izglītojamais izglītības iestādes vadītājam iesniedz
iesniegumu par braukšanas izdevumu kompensēšanu (pielikumā), bet šo
noteikumu 5.punktā noteiktajos gadījumos – Lielvārdes novada pašvaldības
administrācijā.
11. Nepilngadīgā izglītojamā vecāki vai pilngadīgais izglītojamais līdz katra
mēneša 5.datumam iesniedz izglītības iestādē pagājušā mēneša braukšanas
biļetes, kas pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot izglītojamā
vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi, maršrutu un biļešu izdevumu kopsummu
cipariem un vārdiem.
12. Ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu noteiktā atbildīgā persona pārbauda
un apstiprina biļešu datumu, cenas, maršrutu, un saskaņo tos ar izglītojamā
izglītības iestādes faktisko apmeklējumu.

13. Gadījumos, kad netiek nodrošināts pašvaldības transports un izglītojamā
nogādāšanu no dzīvesvietas uz izglītības iestādi organizē vecāki, izglītības
iestādes vadītājs slēdz kompensācijas līgumu starp vecākiem/pilnvarotām
personām un izglītības iestādi, lai segtu ceļa izdevumus, izmantojot privātu
transportu.
14. Aprēķinus par ceļa izdevumiem izglītības iestādes vadītāja noteiktā
atbildīgā persona iesniedz Lielvārdes novada pašvaldības administrācijas
Finanšu un ekonomikas nodaļā.
15. Šo noteikumu 5.punktā minētajos gadījumos kompensāciju piešķir
Lielvārdes novada pašvaldības izpilddirektors uz vecāku iesniegumu pamata.
16. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izglītojamiem izmaksā
iesniegumā norādītajai personai vienu reizi mēnesī, sākot no 20.datuma līdz
mēneša beigām, par iepriekšējo mēnesi Lielvārdes novada pašvaldības kasē,
Lēdmanes pagasta pārvaldes kasē, Jumpravas pagasta pārvaldes kasē vai
pārskaita uz norādīto norēķinu kontu kredītiestādēs.
17. Kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par šo
noteikumu 11. punktā noteiktajā termiņā iesniegtajām biļetēm.
IV.

Noslēguma jautājums

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas pašvaldības izdevumā
„Lielvārdes Novada Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs

J.Āboliņš

Pielikums
Lielvārdes novada domes 28.10.2015. saistošajiem
noteikumiem Nr.22 „Kārtība, kādā Lielvārdes novada
pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus vispārējās
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”

Lielvārdes novada pašvaldības
/izglītības iestādes nosaukums/
direktoram vai izpilddirektoram
/iesniedzēja vārds, uzvārds/

/dzīves vietas adrese, tālruņa Nr./

IESNIEGUMS
Lūdzu kompensēt braukšanas izdevumus /manam dēlam/meitai

________________________________________________________
(Vārds, uzvārds, personas kods)

par braukšanas biļetēm no dzīvesvietas

________________________________________________________
(dzīvesvietas adrese)

uz izglītības
iestādi________________________________________________ ___
(izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ.
Sabiedriskā transporta maršruts:

_______________________________________________________ .
Braukšanas izdevumu kompensācijas saņēmējs:

________________________________________________________
(vārds, uzvārds)

un kompensācijas saņemšanas vieta:

________________________________________________________
Esmu iepazinies ar Lielvārdes novada domes saistošiem noteikumiem Nr. __
„Kārtība, kādā Lielvārdes novada pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” un informēts, ka
pašvaldība atmaksā tikai biļetes, kas atbilst iesniegumā norādītajam maršrutam un
iesniegtas noteiktajā kārtībā.
Iesniedzēja (Vecāku/izglītojamā) paraksts_________________________________
20___. gada____________________

