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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Mazsalacā
19.12.2018.

Nr.12/2018
/19.12.2018. Mazsalacas novada pašvaldības
domes lēmums Nr.16.5/
/Precizēti 16.01.2019. ar domes lēmumu Nr.16.18/

Grozījumi 2011.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
”Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 43.panta trešo
daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 12.punktu un 2017.gada 27.jūnija Ministru
kabineta noteikumu “Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi” 13.punktu
Izdarīt Mazsalacas novada domes 2011.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.1
„Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā” (turpmāk – noteikumi) šādus
grozījumus:
1. Papildināt noteikumus ar 2.4.1 punktu šādā redakcijā:
“2.4.1 Izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuriem nepieciešams pavadonis, lai
nokļūtu izglītības iestādē, un kuru pavadoņi izmanto personīgo transportlīdzekli izglītojamā
nogādāšanai speciālās izglītības iestādē citā pašvaldībā, kompensācija pavadoņiem par
transporta izdevumiem tiek izmaksāta tādā apmērā, kas pielīdzināta divu braucienu biļešu
summai nedēļā sabiedriskajā transportā”.
2. Papildināt noteikumus ar un 3.1punktu šādā redakcijā:
“3.1 Lai saņemtu noteikumu 2.4.1 punktā minēto kompensāciju par transporta
izdevumiem, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniedz grāmatvedībā iesniegumu un
apmeklējuma lapu par iepriekšējo mēnesi, kuru apstiprinājusi attiecīgā speciālā izglītības
iestāde.”

Domes priekšsēdētājas vietniec

Dace Mažānova

2018.gada 19.decembra saistošo noteikumu Nr.12/2018 “Grozījumi 2011.gada
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas
novadā ”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Mazsalacā
Paskaidrojuma
raksta daļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Pašvaldībā ir bērni ar speciālām vajadzībām, invaliditāti, kuriem
jāapmeklē speciālās izglītības iestādes, kurās ir atbilstošas mācību
programmas, personāls utt., ko nevar nodrošināt pašvaldības
mācību iestādes. Daži bērni ar speciālām vajadzībām tiek vesti uz
izglītības iestādēm ar pavadoņu personīgajiem transportlīdzekļiem.
Nodrošināt bērniem ar speciālām vajadzībām, invaliditāti,
nokļūšanu speciālajās izglītības iestādēs, dodot iespēju apgūt
mācību programmu atbilstošos apstākļos, tajā pat laikā saglabājot
iespēju bērnam pastāvīgi augt ģimenē, nevis speciālo izglītības
iestāžu internātos.
2019.gada budžetā minētajam mērķim papildus līdzekļi nav
nepieciešami.

2. Īss projekta satura izklāsts

3. Informācija par

plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
4. Informācija par

Nav ietekmes

plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Braukšanas atvieglojumu
kārtība.

6. Informācija par

Konsultācijas ar privātpersonām ir veiktas.

konsultācijām ar
privātpersonām

administrēšanā

tiks noteikta iepriekšējā

Noteikumu projekts ir izstrādāts, ņemot vērā iesniegumus no
privātpersonām un pamatojoties uz Sociālas, izglītības, kultūras un
sporta komitejas atzinumu, un Mazsalacas novada Sociālo dienesta
ierosinājumiem.

Domes priekšsēdētājas vietniece

Dace Mažānova

