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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. Noteikumu 2.3., 2.4., 5.punktā vārdu “īpašām” aizstāt ar vārdu “speciālām”.
2. Noteikumus ar 2.4.1 punktu izteikt šādā redakcijā:
“2.4.1 Pavadoņi, kuri izmanto personīgo transportlīdzekli izglītojamā ar speciālajām vajadzībām,
nogādāšanai izglītības iestādē ārpus Mazsalacas novada administratīvās teritorijas, saņem
kompensāciju par transporta izdevumiem līdz speciālajai izglītības iestādei un atpakaļ (turpmāk –
brauciens), kas pielīdzināta biļešu cenai sabiedriskajā transportlīdzeklī, nepārsniedzot divus
braucienus nedēļā”.
3. Noteikumu 2.5.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2.5. Izglītojamie no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes
(personas) statuss, kuri mācās profesionālās izglītības iestādēs, saņem kompensāciju par ceļa
izdevumiem sabiedriskajā transportlīdzeklī līdz izglītības iestādei un atpakaļ, nepārsniedzot divus
braucienus nedēļā.”
4. Noteikumu 2.6.punktu izteikt šādā redakcijā:
“2.6. Pilngadību sasniegušie izglītojamie, kuriem piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kuri iegūst pamatizglītību vakara (maiņu) vidusskolā,
saņem kompensāciju par ceļa izdevumiem sabiedriskajā transportlīdzeklī līdz izglītības iestādei un
atpakaļ, nepārsniedzot divus braucienus nedēļā”.
5. Noteikumu 3.1punktu izteikt šādā redakcijā:
“3.1 Lai saņemtu noteikumu 2.4.1 punktā minēto kompensāciju par transporta izdevumiem,
izglītojamā likumiskais pārstāvis pašvaldībā iesniedz iesniegumu par lūgumu kompensēt ceļa
izdevumus, uz kura ir attiecīgās speciālās izglītības iestādes apliecinājums par izglītojamā
apmeklējumu iesniegumā minētajā periodā.

Domes priekšsēdētājs
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2019.gada 20.marta saistošo noteikumu Nr.2/2019 “Grozījumi 2011.gada 16.februāra
saistošajos noteikumos Nr. 1 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas
novadā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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raksta daļas

Norādāmā informācija

Pašvaldībā ir bērni ar speciālajām vajadzībām, invaliditāti, kuriem jāapmeklē
speciālās izglītības iestādes, kurās ir atbilstošas mācību programmas,
personāls utt., ko nevar nodrošināt pašvaldības mācību iestādes. Lai
nodrošinātu bērnu augšanu ģimenē, daži bērni ar speciālām vajadzībām,
kuriem braukšanas maksas atvieglojumi noteikti ar augstāka juridiskā spēka
normatīvo aktu, tiek vesti uz izglītības iestādēm ar pavadoņu personīgajiem
transportlīdzekļiem. Grozījumi 2011.gada 16.februāra saistošajos noteikumos
Nr.1 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Mazsalacas novadā” (turpmāk
– saistošie noteikumi) paredz daļēju ceļa izdevumu kompensāciju šiem
izglītojamiem.
Kā arī, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesībsarga 2019.gada 13.marta
vēstulē Nr.6-1/416 norādītās nepilnības un izvērtējot spēkā esošo saistošo
noteikumu 2.5. un 2.6.punktus, ir nepieciešams veikt tajos grozījumus, lai
nodrošinātu vienlīdzības principa ievērošanu, paredzot transporta izdevumu
kompensāciju dažādām iedzīvotāju grupām.
2. Īss projekta satura Saistošajos noteikumos tiek precizēti termini, tiek precizēti ceļa izdevumu
izklāsts
kompensācijas nosacījumi, vedot bērnus uz speciālo izglītības iestādi un
atpakaļ ar personīgo transporta līdzekli. Grozījumi precizē arī iesniedzamos
dokumentus 2.4.1 punktā paredzētās kompensācijas saņemšanai. Grozījumi
tiek veikti saistošo noteikumu 2.5. un 2.6. punktos, paredzot vienādus
kompensācijas saņemšanas nosacījumus.
2019.gada budžetā minētajam mērķim nav nepieciešami papildus līdzekļi.
3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
1. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Braukšanas atvieglojumu administrēšanā tiks noteikta iepriekšējā kārtība.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām ir veiktas.
Noteikumu projekts ir izstrādāts, ņemot vērā iesniegumu no privātpersonas,
Sociālas, izglītības, kultūras un sporta komitejas atzinumu, kā arī ņemot vērā
Latvijas Republikas tiesībsarga aicinājumu.

Domes priekšsēdētājs

Harijs Rokpelnis

2

