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(protokols Nr. 12, 4.punkts)
Grozījumi:
30.10.2014. saistošie noteikumi Nr.12 / stājas spēkā 10.12.2014.

Salas novada pašvaldības
2012.gada saistošie noteikumi Nr.11
„Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu un Ministru Kabineta
2009.gada 4.augusta noteikumu Nr. 872
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršrutu tīkla maršrutos” 12.punktu.

1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek kompensēti braukšanas izdevumi izglītojamiem.
2. Pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no
dzīvesvietas līdz Salas vidusskolai un Biržu pamatskolai Salas novadā un atpakaļ, ja izmanto
autobusu satiksmi reģionālajā vietējās nozīmes vai reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā:
2.1. 1.-9. klases skolēniem – 100 % apmērā;
2.2. 10.-12. klases skolēniem – 100 % apmērā;
2.3. ja vispārizglītojošo izglītības iestāžu izglītojamais nevar izmantot autobusu satiksmi, tiek
atmaksāti transporta izdevumi 1.-9.klases skolēniem un 10.-12.klases skolēniem – saskaņā ar
braukšanas izdevumu kompensācijas kārtību.
3. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus šo saistošo noteikumu 2.punktā noteiktajā apmērā vai
nodrošina vietu apmeklējamās mācību iestādes internātā atbilstoši Ministru kabineta 1999.gada
13.jūlija noteikumiem Nr.250 „Kārtībā, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības
iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 7.punktam tiem izglītojamiem,
kuriem pašvaldība nevar nodrošināt iespēju iegūt vispārējo pamatizglītību vai vispārējo vidējo
izglītību savā administratīvajā teritorijā:
3.1. krievvalodīgo ģimeņu bērniem, kuri mācās Jēkabpils 2.vidusskolā;
3.2. izglītojamiem, kuriem mācības citas pašvaldības mācību iestādē rekomendē ārsts psihiatrs,
3.3. ja Salas novada skolās attiecīgajā klasē ir vietu trūkums, ko apliecina iesniegtie dokumenti
(mācību iestādes rakstisks atteikums).
2. Braukšanas izdevumu kompensācijas kārtība un termiņi
4. Mācību gada sākumā izglītojamā vecākiem vai likumiskajam pārstāvim pašvaldības sociālajā
dienestā jāiesniedz iesniegums par braukšanas izdevumu kompensācijas nepieciešamību.
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5. Mācību gada laikā līdz katra mēneša 12. datumam sociālajā dienestā jāiesniedz izmantotās
braukšanas biļetes par iepriekšējo mēnesi un izglītības iestādes izziņa par izglītojamā skolas
apmeklējumu iepriekšējā mēnesī vai iesniegums, kas saskaņots ar klases audzinātāju, norādot
braukšanas attālumu no dzīves vietas līdz skolai turp un atpakaļ un apmeklēto mācību dienu skaitu.
6. Transporta izdevumu kompensāciju aprēķina sekojošā kārtībā: attālums no dzīvesvietas līdz
skolai turp un atpakaļ tiek reizināts ar mācību dienu skaitu un tiek reizināts ar Ls 0,05, kas atbilst
pasažiera pārvadājuma viena kilometra vidējām izmaksām.
6.¹ Transporta izdevumu kompensāciju 1.klases skolniekiem aprēķina sekojošā kārtībā: attālums
no dzīvesvietas līdz skolai turp un atpakaļ 2 reizes dienā tiek reizināts ar mācību dienu skaitu un
tiek reizināts ar 0,07 euro, kas atbilst pasažiera pārvadājuma viena kilometra vidējām izmaksām.
(30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

6.² Transporta izdevumu kompensāciju daudzbērnu ģimenēm aprēķina sekojošā kārtībā: attālums
no dzīvesvietas līdz skolai turp un atpakaļ 2 reizes dienā tiek reizināts ar mācību dienu skaitu un
tiek reizināts ar 0,07 euro, kas atbilst pasažiera pārvadājuma viena kilometra vidējām izmaksām.
Bērnu skaitu ģimenē var apliecināt attiecīgs ieraksts par bērniem vecāku pasē, izziņa ar
informāciju no Iedzīvotāju reģistra vai bērnu dzimšanas apliecības.
(30.10.2014. saistošo noteikumu Nr.12 redakcijā)

7. Viena izglītojamā braukšanas izdevumu segšanai atļauts saņemt tikai vienu no noteikumos
noteiktajiem kompensācijas veidiem (kompensāciju par izmantotajām braukšanas biļetēm vai
transporta izdevumu atmaksa).
8.Sociālais dienests izvērtē, saskaņo iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par kompensācijas
izmaksu un nodod dokumentus pašvaldības grāmatvedībā, kas nodrošina kompensācijas izmaksu.
3. Braukšanas izdevumu kompensācija trūcīgo ģimeņu bērniem
9. Izglītojamiem, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss ir tiesības saņemt bezmaksas
braukšanas karti mācību gadam braucieniem no dzīves vietas Salas novadā līdz mācību iestādei un
atpakaļ.
10. Lai saņemtu bezmaksas braukšanas karti izglītojamā vecākiem vai likumiskajam pārstāvim
sociālajā dienestā jāiesniedz dokumenti:
10.1. izziņa, kurā izglītības iestādē un klasē izglītojamais mācās;
10.2. iesniegums;
10.3. jāsniedz ziņas par vēlamo braukšanas laiku un braucienu skaitu dienā vai nedēļā.
11. Sociālais dienests nodrošina braukšanas karšu pasūtīšanu, izdevumus par braukšanas kartēm
sedz pašvaldība.
12. Braukšanas kartes nozaudēšanas gadījumā mācību gada ietvaros tā var tikt izsniegta atkārtoti ne
vairāk kā divas reizes, pamatojoties uz izglītojamā vecāku vai likumiskā pārstāvja rakstisku
iesniegumu.
4. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
13. Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Salas novada domē.
14. Salas novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā likumā noteiktajā
kārtībā.
5. Noslēguma jautājumi
15. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
16. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudē 2010.gada 25.augusta Salas novada domes
saistošie noteikumi Nr.15 „Par braukšanas izdevumu kompensāciju izglītojamiem”.
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