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1. Personas, kurām ir tiesības saņemt transporta pakalpojumu
1.1. Tiesības saņemt transporta pakalpojumu ir Sociālā dienesta klientiem gadījumos, kad
nepieciešami sociālie pakalpojumi vai veselības aprūpe, ja tos nevar nodrošināt
dzīvesvietā.
2. Pakalpojuma saņemšanas kārtība.
2.1. Persona, kura vēlas saņemt transporta pakalpojumu, raksta iesniegumu Sociālajam dienestam.
2.2. Sociālais dienests izvērtē personas tiesības saņemt transporta pakalpojumu un informē par
pakalpojuma saņemšanas dienu un maršrutu izpilddirektora palīgu.
2.3. Pēc pakalpojuma saņemšanas Sociālais dienests aprēķina nobrauktos km, pakalpojuma
sniegšanas stundas un izraksta pakalpojuma saņēmējam stingrās uzskaites kvīti, ja norēķinam
tiek izmantota skaidra nauda.
2.4. Pakalpojumu var saņemt ne biežāk kā divas reizes mēnesī.
3. Samaksas kārtība.
3.1. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta atbilstoši Valkas novada domes apstiprinātajiem maksas
pakalpojumu izcenojumiem pēc pakalpojuma saņemšanas.
3.2. Maksu par pakalpojumu aprēķina un nodošanas – pieņemšanas aktu par pakalpojumu sastāda
Sociālā dienesta vadītājs.
3.3. Maksas par pakalpojumu aprēķins un nodošanas-pieņemšanas akts tiek izsniegts pakalpojuma
saņēmējam un klientu apkalpošanas speciālistam, maksas iekasēšanai vai Grāmatvedības un
finanšu nodaļai rēķina izrakstīšanai.
3.4. Maksu par pakalpojumu iekasē un iekasēto naudu nodod Grāmatvedības un finanšu nodaļai
klientu apkalpošanas speciālists.
3.5. Personai par veikto maksājumu tiek izsniegta stingrās uzskaites kvīts.
3.6. Saņemto maksu par transporta pakalpojumiem klientu apkalpošanas speciālists nodod
Grāmatvedības un finanšu nodaļā.
4. Personas, kurām ir tiesības uz atvieglojumiem.
4.1. Bezmaksas pakalpojumu ir tiesības saņemt trūcīgām personām.
4.2. Tiesības saņemt 50% atlaidi par sniegtajiem transporta pakalpojumiem ir:
4.2.1.
maznodrošinātām personām;
4.2.2.
1.un 2.grupas invalīdiem;
4.2.3.
Aprūpē esošām personām.
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