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2018. gada 30. janvāra sēdes
lēmumu (prot. Nr.1, 28§.)


Grozījumi ar 2018.gada 28.augusta domes lēmumu Nr. 38 (prot. Nr. 10)
NOLIKUMS
Kārtība, kādā Baldones novada pašvaldība sedz transporta izdevumus
izglītojamajiem uz Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēm
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, Izglītības
likuma 17. panta trešās daļas 21.punktu,
2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 371 “Braukšanas
maksas atvieglojumu noteikumi” 13.punktu

I. Vispārējie jautājumi
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Baldones novada pašvaldība (turpmāk –pašvaldība) sedz
transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem
(turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri iegūst izglītību Baldones novada pašvaldības izglītības iestādēs,
papildus 2017. gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 371 “Braukšanas maksas atvieglojumu
noteikumi” noteiktajām izglītojamo kategorijām.
(Grozīts ar 28.08.2018. domes lēmumu Nr. 38)
1.2. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:
1.2.1. izglītojamajiem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo
pārvadājumiem;
1.2.2. izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvlaikos, kā arī dienās, kad
mācības skolā nenotiek;
1.2.3. Baldones pilsētas teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem, kuri iegūst izglītību Baldones pilsētas
izglītības iestādēs;
1.2.4. izglītojamo pārvadājumiem ar personīgo transportlīdzekli.

II. Transporta izdevumu segšanas kārtība
2.1. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus, kas radušies izmantojot sabiedrisko transportu un saistīti ar
braucienu mācību gada laikā līdz pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ 100% apmērā visiem
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes izglītojamiem.
(Grozīts ar 28.08.2018. domes lēmumu Nr. 38)
2.2. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju par braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto sabiedrisko transportu, kas pārvadā
pasažierus reģionālajā starppilsētu nozīmes maršrutā vai reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā (biļešu
sistēma).
III. Transporta izdevumu kompensēšanas kārtība
3.1. Uzsākot mācību gadu vai mācību gada laikā iestājoties izglītības iestādē, izglītojamo vecāki vai
personas, kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) izglītības iestādē iesniedz aizpildītu iesnieguma veidlapu
par kompensācijas saņemšanu (1.pielikums).
3.2. Sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas saņemšanai izglītojamo vecāki 5 (piecu) darba dienu
laikā, pēc tekošā mēneša beigām, iesniedz izglītības iestādes vadītājam iesniegumu (1.pielikums) ar klāt
pievienotām braukšanas biļetēm hronoloģiskā secībā, norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo
summu. Izglītības iestādes vadītājs nekavējoties pārbauda un salīdzina iesniegumā norādīto informāciju
ar izglītojamā izglītības iestādes apmeklējuma skaitu attiecīgajā mēnesī.
3.3. Nolikuma 3.2. punktā noteiktā iesnieguma kopiju ar klāt pievienotu izglītības iestādes vadītāja
iesniegumu 1 (vienas) darba dienas laikā izglītības iestādes atbildīgā persona iesniedz Baldones novada
pašvaldībā – kompensācijas saņemšanai.
3.4. Kompensācijas izmaksu iesnieguma veidlapā norādītai personai līdz katra nākošā mēneša 15.
datumam uz norādīto bankas norēķinu kontu veic Baldones novada pašvaldības Grāmatvedības nodaļa.
IV. Noslēguma jautājumi
4.1. Nolikums stājas spēkā 2018. gada 1. februārī.
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