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Nr.1
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2017.gada 26.janvāra sēdes lēmumu
(protokols Nr.1, 15.§.)

Par braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību Valkas novada
izglītības iestāžu izglītojamajiem
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2015.gada 31.marta
noteikumu Nr.153 “Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir
tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla
maršrutos” 10. un 11.punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Valkas novada dome (turpmāk - Pašvaldība) sedz
braukšanas izdevumus izglītojamajiem, kuri mācās Valkas novada izglītības iestādēs.
2. Braukšanas izdevumu kompensāciju nosaka gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt pašvaldības
organizēto bērnu (audzēkņu, izglītojamo) pārvadāšanu.
3. Braukšanas izdevumus aprēķina un atmaksā pagasta pārvalde vai Pašvaldības Grāmatvedības un
finanšu nodaļa.
4. Pašvaldība neapmaksā braukšanas izdevumus uz citu pašvaldību izglītības iestādēm.
II. Braukšanas izdevumu kompensācijas apjoms
5. Tiesības saņemt kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem izmantojot sabiedrisko
transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā vietējās
nozīmes maršrutā, no dzīvesvietas līdz Valkas novada izglītības iestādei un atpakaļ ir:
5.1. personām, kuras pavada pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos speciālajā izglītības
programmā Valkas pilsētas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Pumpuriņš”;
5.2. vispārējās pamata un vidējās izglītības iestādes izglītojamajiem;
5.3. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu (Valkas Mākslas skola, J.Cimzes Valkas Mūzikas skola,
Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skola) audzēkņiem.
6. Ja izglītojamais izmanto diennakts uzturēšanās iespēju izglītības iestādē (diennakts pirmsskolas grupa,
internāts), tad kompensāciju aprēķina par divām dienām nedēļā par ceļa posmu no izglītojamā
dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ.
7. Personām, kuras pavada pirmsskolas izglītības vecuma izglītojamos, kompensācijas apjomu aprēķina
par braucienu no izglītojamā dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ par katru reizi, kad
izglītojamais nogādāts līdz izglītības iestādei vai no izglītības iestādes līdz dzīvesvietai, ievērojot šo
noteikumu 6.punktu.
8. Ja uz izglītības iestādi nekursē sabiedriskais vai pašvaldības transports vai, ja dzīvesvieta atrodas 2 km
un vairāk km pa ceļu veicamā attālumā no autobusa pieturas, izņemot Valkas pilsētas teritoriju, tad
nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ var izmantot personīgo transportlīdzekli. Pašvaldība izdevumu
kompensāciju aprēķina EUR 0,10 par 1 km.
III. Braukšanas izdevumu atmaksas kārtība
9. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties izglītības iestādē, izglītojamā vecāki vai personas, kas ir viņu
likumiskie pārstāvji, iesniedz iesniegumu par braukšanas izdevumu atlīdzināšanu pagasta pārvaldē pēc
dzīvesvietas.
10. Izglītojamais, viņa vecāki / likumiskie pārstāvji iesniedz pagasta pārvaldē braukšanas biļetes par kārtējā
mēnesī izmantotā sabiedriskā transporta pakalpojumiem līdz nākamā mēneša 5.datumam.

2
11. Izglītības iestāde iesniedz pagasta pārvaldē vai izsniedz izglītojamajam izziņu par izglītības iestādes
apmeklējumu kārtējā mēnesī līdz nākamā mēneša 3.datumam.
12. Citos novados dzīvesvietu deklarējušie izglītojamie vai viņu vecāki / likumiskie pārstāvji iesniegumu par
braukšanas izmaksu atlīdzināšanu un braukšanas biļetes iesniedz attiecīgajā izglītības iestādē.
13. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija iesniegtās biļetes kopā ar izziņu par izglītojamā skolas apmeklējumu
kārtējā mēnesī iesniedz apmaksai Pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļā līdz nākamā mēneša
5.datumam.
14. Kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai pagasta pārvalžu
kasēs, vai pārskaitot, uz iesniegumā norādīto kontu vienu reizi mēnesī.
15. Izdevumus par personīgā transporta izmantošanu izglītojamā/o (t.sk. izglītojamo no vienas ģimenes)
nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ kompensē šādā apmērā:
15.1. vispārizglītojošo skolu skolēniem 1 reizi dienā turp un atpakaļ;
15.2. profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem nodarbību dienās 1 reizi turp un atpakaļ.
16. Lai saņemtu kompensāciju par personīgā transporta izdevumiem, tās pieprasītājam (izglītojamā
vecākiem / likumiskiem pārstāvjiem) jāiesniedz Pašvaldībā vai pagasta pārvaldē šādi dokumenti:
16.1. Iesniegums kompensācijas saņemšanai, kurā jānorāda:
16.2. iesniedzēja vārds, uzvārds; personas kods;
16.3. izglītojamā/o vārds, uzvārds, personas kods;
16.4. izglītojamā/o deklarētā dzīvesvieta;
16.5. izglītojamā/o faktiskā dzīvesvieta;
16.6. iesniedzēja tālruņa numurs.
17. Pirmo reizi pēc iesnieguma saņemšanas pagasta pārvaldes vadītājs kopā ar izglītojamā vecākiem /
likumiskajiem pārstāvjiem sastāda aktu par attālumu no izglītojamā dzīvesvietas līdz tuvākajai izglītības
iestādei un atpakaļ.
IV. Noslēguma jautājumi
18. Atzīt par spēku zaudējušiem Valkas novada domes 2011.gada 29.septembra noteikumus Nr.6 “Par
braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību vispārējās, pamata un vidējās izglītības un profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Valkas novadā”.
19. Noteikt, ka kompensāciju šo noteikumu 5.1.punktā minētajām personām ir tiesības saņemt šajos
noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā par laika periodu sākot no 2017.gada 1.janvāra.
20. Noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.februārī.
Valkas novada domes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

V.A.Krauklis

