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Nr. 1
/16.02.2011. sēdes protokols Nr.2.,14.§/
Grozījumi ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15 /sēdes protokols/

Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15 panta pirmās daļas
4.punktu un 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās
daļas 14 punktu, 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. Šie noteikumi nosaka pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus un kārtību, kādā piešķirami braukšanas maksas atvieglojumi.
2. Tiesības saņemt kompensāciju par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar braucienu
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ ir Mazsalacas novadā
administratīvajā teritorijā deklarētajiem izglītojamiem, kuri izmanto sabiedriskos
transportlīdzekļus, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes maršrutā, reģionālajā vietējās
nozīmes maršrutā un reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā:
2.1. Kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem saņem Mazsalacas novada
pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs (1.-9.klase) izglītojamie.
2.2. Kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem saņem Mazsalacas novada
pašvaldības vispārējās vidējās izglītības iestādē (klātienes 10.-12.klase) izglītojamie.
2.3. Izglītojamie ar īpašām vajadzībām, kuri mācās speciālajās izglītības iestādēs saņem
kompensāciju par ceļa izdevumiem 100% apmērā pamatizglītības apguvē un 100 % vispārējās
vidējās izglītības apguvē, nepārsniedzot maksu par diviem braucieniem nedēļā.
2.4. Audzēkņus ar īpašām vajadzībām pavadošās personas, saņem kompensāciju par ceļa
izdevumiem līdz specializētās pirmsskolas izglītības iestādei un atpakaļ 100% apmērā,
nepārsniedzot maksu par diviem braucieniem nedēļā.
2.5. Izglītojamie no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, kuri mācās citas
pašvaldības profesionālās izglītības iestādē, par ceļa izdevumiem braucieniem līdz izglītības
iestādei un atpakaļ saņem kompensāciju, nepārsniedzot 7,11 euro mēnesī.
Grozījumi ar 16.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.15, stājas spēkā.

3. Noteikumu 2.punktā minētie kategoriju pasažieri iegādājas biļeti par pilnu maksu.
Braukšanas izdevumus izglītojamiem atmaksā no Mazsalacas novada pašvaldības budžeta,
saskaņā ar Mazsalacas novada pašvaldībā iesniegtajiem braukšanas dokumentiem un iesniegumu,
uz kura ir apliecinājums no izglītības iestādes par izglītojamā apmeklējumu iesniegumā minētajā
periodā.
4. Pašvaldība nodrošina izglītojamos ar pašvaldības finansētu transportu novada maršrutos,
kuros nokļūšanu līdz Mazsalacas novada izglītības iestādēm nenodrošina sabiedriskais transports.
5. Pašvaldība nodrošina ar pašvaldības finansētu transportu novada administratīvajā
teritorijā deklarēto bērnu ar īpašām vajadzībām nokļūšanai līdz speciālai izglītības iestādei un
atpakaļ, ne vairāk kā astoņiem braucieniem mācību gadā.
6. Pašvaldības dome, budžeta iespēju robežās, var lemt par izglītojamo nodrošināšanu ar
pašvaldības finansētu transportu citos maršrutos, kuros nokļūšanu līdz Mazsalacas novada
izglītības iestādēm nenodrošina sabiedriskais transports, un, kuri iziet ārpus novada teritorijas.
7. Pašvaldības dome, budžeta iespēju robežās, var lemt par braukšanas karšu iegādi 100 %
apmērā reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā un reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā
Mazsalacas novadā deklarētajiem izglītojamiem, kuri mācās Rūjienas vai Naukšēnu novada
pašvaldības vispārizglītojošās izglītības iestādēs.
8. Noteikumi stājas spēkā likuma Par pašvaldībām 45.pantā noteiktajā kārtībā.
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 24.03.2010. saistošie noteikumi Nr.5 „Par
braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā”.

Domes priekšsēdētājs

G. Zunda
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Norādāmā informācija
Spēkā esošajos noteikumos „Par braukšanas maksas atvieglojumiem
Mazsalacas novadā” 9, 10 un 11.punktos nav precīzi norādīts, kādas
personas un kādā apmērā ir tiesīgas saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus. Vairākus punktus ir nepieciešams precizēt norādot, ka
tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumus ir Mazsalacas novada
deklarētajiem izglītojamiem, kā arī papildināt noteikumus ar citu
kategoriju pasažieriem, kuriem būs tiesības saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus. Ņemot vērā to, ka tas praktiski nozīmētu grozīt katru spēkā
esošo noteikumu punktu, ir nepieciešams izdot jaunus saistošos
noteikumus „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā”.
Saistošie noteikumi tiek izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”
15 panta pirmās daļas 4.punktu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas
14. punktu, 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.
Braukšanas atvieglojumi tiks paredzēti Mazsalacas novada deklarētajiem
izglītojamiem:
1. par braukšanas izdevumiem uz Mazsalacas novada pašvaldības
vispārējās pamatizglītības iestādi (1.-9.klase).
2. par braukšanas izdevumiem uz Mazsalacas novada pašvaldības
vispārējās vidējās izglītības iestādi (klātienes 10.-12.klase).
3.bērniem ar īpašām vajadzībām, kuri mācās speciālajās izglītības
iestādēs.
4.izglītojamiem, kuri mācās citas pašvaldības
profesionālās izglītības iestādē, no tām ģimenēm, kurām ir
piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
5. pavadošām personām bērniem ar īpašām vajadzībām,
par ceļa izdevumiem uz specializēto pirmsskolas izglītības
iestādi
6. izglītojamiem, kuri mācās Rūjienas vai Naukšēnu novada
pašvaldības vispārizglītojošā izglītības iestādē.
Jaunu amatu vietu izveidošana šajā sakarā nebūs nepieciešama.
Prognozējamais bērnu skaits no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās
ģimenes statuss, kuri mācās citas pašvaldības profesionālās izglītības
iestādē, ir 10. Prognozējamais pavadošo personu skaits bērniem ar īpašām
vajadzībām ir 3. Papildus pašvaldības budžeta līdzekļi būs nepieciešami
vismaz 882 LVL apmērā gadā.
Nav attiecināms.
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Domes priekšsēdētājs

Braukšanas atvieglojumu administrēšanā tiks noteikta iepriekšējā kārtība.
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas. Grozījumus noteikumos ir
ierosinājusi Sociālo lietu komiteja ņemot vērā vairākus iesniegumus no
privātpersonām.

G.Zunda

