APSTIPRINĀTS
Beverīnas novada pašvaldības
domes sēdē
25.09.2014 (protokols Nr.12,12.§)

Noteikumi
Par skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu atvieglojumiem Beverīnas
novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
41 panta 2.punktu
Likuma „Izglītības likums” 17.panta trešās daļas 14.punktu,
Likuma „Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums”
14.panta trešo daļu
MK noteikumiem Nr.872. no 04.08.2009. „Noteikumi par
pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos”.

1. Šie noteikumi nosaka:
1.1. Kārtību, kādā tiek organizēta skolēnu pārvadāšana nokļūšanai uz un no izglītības
iestādēm;
1.2. pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
maršruta tīkla pamata maršrutos;
1.3. braukšanas maksas atvieglojuma apmēru;
1.4. kārtību , kādā piešķirami braukšanas maksas atvieglojumi.
2. Pašvaldība organizē izglītojamo pārvadāšanu tiem izglītojamajiem, kuriem ir apgrūtināta
vai neiespējama nokļūšana Beverīnas novada administratīvajā teritorijā esošajās skolās ar
sabiedrisko transportu, sastādot pārvadājumu maršrutus.
3. Tiesības saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ Beverīnas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā ir Beverīnas novadā dzīvojošiem izglītojamiem,
kuri izmanto sabiedriskos transportlīdzekļus, kas pārvadā pasažierus reģionālajā
starppilsētu nozīmes maršrutā un reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā:
3.1. kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem saņem Beverīnas novada
pašvaldības pamatizglītības iestādēs (1.-9.klase) izglītojamie;
3.2. kompensāciju 50 % apmērā par braukšanas izdevumiem saņem Beverīnas novada
(klātienes 10.-12.klase) izglītojamie;
3.3. Kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem saņem mūzikas, mākslas un
sporta skolu izglītojamie.
4. Kompensāciju 50% apmērā par braukšanas izdevumiem saņem mūzikas, mākslas, sportu
skolu izglītojamie, kuriem nav iespējams attiecīgajā mācību iestādē nokļūt ar sabiedriskos
transportu. Kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt 25 EUR mēnesī.
5. 3.3. un 4.punktos minēto kompensāciju saņem izglītojamie, kuri izglītojas Beverīnas
novada pašvaldības izglītības iestādēs un deklarēti Beverīnas novadā.
6. Izglītojamajiem sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijām tiek noteikti šādi
kompensāciju veidi:
6.1. abonementa biļešu sistēma (ja pašvaldībai ir noslēgts attiecīgs līgums ar sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzēju);
6.2. biļešu sistēma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos.

7. 6.2.punktā minētos braukšanas izdevumus izglītojamiem atmaksā no Beverīnas novada
pašvaldības budžeta, saskaņā ar iesniegtajiem braukšanas dokumentiem un iesniegumu, ko
iesniedz attiecīgā pagasta lietvedei. (veidlapa Nr.1).
8. Viena izglītojamā transporta izdevumu segšanai atļauts saņemt tikai vienu no 6.punktā
minētajiem kompensācijas veidiem.
9. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku
dienās un izglītojamo brīvdienās.
10. Pašvaldība nesedz 3.1., 3.2., 3.3. un 4.punktos paredzētos transporta izdevumus
izglītojamajiem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo
pārvadājumiem.
11. Lai saņemtu 4.punktā minēto kompensāciju, persona uz mācību gadu attiecīgā pagasta
pārvaldē noslēdz automašīnas izmantošanas patapinājuma līgumu par izglītojamā vai
izglītojamo nogādāšanu uz un no attiecīgās mācību iestādes. Līdz nākošā mēneša
5.datumam persona iesniedz maršruta lapu un degvielas iegādes čekus par degvielas
izlietojumu, pievienojot mācību iestādes izdotu izziņu par izglītojamā apmeklējumu
iepriekšējā mēnesī. Pagasta lietvede saskaita iesniedzēja iesniegtajos čekos norādīto
naudas summu, vērtējot summas atbilstību noteiktajam degvielas patēriņam un ievērojot
katra konkrētā gadījuma apstākļus un apmeklējumus, pēc kā aprēķina izmaksājamās
kompensācijas lielumu.
12. Ja saskaņā ar 11.punktā minētajiem nosacījumiem ar automašīnu tiek pārvadāti 3 un vairāk
izglītojamie, kompensācijas procentuālā likme tiek paaugstināta līdz 100%, bet
nepārsniedzot 4.punktā minēto maksimālo summu. Šajā gadījumā patapinājuma līgumam
pievieno izglītojamo vecāku vai aizbildņu parakstītu apliecinājumu par kopīgas
pārvadāšanas akceptu.
13. Novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie bērni ar īpašām vajadzībām, kuri
mācās speciālajās izglītības iestādēs saņem kompensāciju par ceļa izdevumiem 100%
apmērā pamatizglītības ieguvē un 50 % vispārējās vidējās izglītības ieguvē, iesniedzot
katru mēnesi pagasta teritoriālajā pārvaldē iesniegumu. Izglītojamam, kurš mācās
speciālajās izglītības iestādēs, braukšanas izdevumus nokļūšanai uz izglītības iestādi un
atpakaļ kompensē, nepārsniedzot maksu par diviem braucieniem nedēļā.
14. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobri un publicējami Beverīnas novada mājaslapā
www.beverinasnovads.lv un informatīvajā izdevumā „Beverīnas Vēstis”
15. Noteikumu izpildi kontrolē Beverīnas novada pašvaldības pagastu lietvedes.
Domes priekšsēdētāja

Cilda Purgale

1.pielikums
Noteikumiem
„Par skolēnu pārvadāšanu un braukšanas maksu atvieglojumiem”

___________________________
Vārds, uzvārds

___________________________
personas kods

___________________________
dzīves vietas adrese

_______________________
Telefona Nr.

IESNIEGUMS
Lūdzu, kompensēt ceļa izdevumus mana dēla/meitas
_________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

nokļūšanai no izglītojamā dzīves vietas
___________________________________________________________
(dzīves vietas adrese)

uz
_________________________________________________skolu un atpakaļ.
Transporta maršruts:
_____________________________________________________________________
Ceļa izdevumu atmaksas saņēmējs:
_____________________________________________
(vārds, uzvārds)

Bankas konta numurs
(ja kompensāciju vēlas saņemt ar pārskaitījumu)
____________________________________________________
Esmu iepazinies ar Beverīnas novada pašvaldības noteikumiem „Par skolēnu pārvadāšanu un
braukšanas maksu atvieglojumiem”

_________________paraksts

