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29.12.2011. sēdes lēmumu Nr. Nr. 16.3

NOTEIKUMI
Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība sedz transporta
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem
Izdoti saskaņā ar:
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 21.punktu un
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. Vispārējie jautājumi
1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Varakļānu novada pašvaldība (turpmāk – pašvaldība)
sedz transporta izdevumus Varakļānu novadā deklarētiem vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem (turpmāk tekstā – izglītojamie), kuri
iegūst izglītību Varakļānu novada pašvaldības izglītības iestādēs, ja attālums līdz
tuvākajai Varakļānu novada izglītības iestādei ir vairāk par 3 kilometriem.
1.2. Viena izglītojamā transporta izdevumu segšanai atļauts saņemt tikai vienu no
kompensācijas veidiem.
1.3. Pašvaldība nesedz transporta izdevumus izglītojamo pārvadājumiem brīvdienās, svētku
dienās un izglītojamo brīvdienās.
1.4. Pašvaldība nesedz 2.2., 2.3., 3.2. un 3.3.punktos paredzētos transporta izdevumus
izglītojamajiem maršrutos, kuros tiek nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo
pārvadājumiem.
2. Transporta izdevumu segšanas kārtība vispārējās pamatizglītības
izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo pamatizglītību (1.-9.klase)
2.1. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju 100% apmērā 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.
2.2. Izglītojamajiem sabiedriskā transporta izdevumu kompensācijām tiek noteikti šādi
kompensāciju veidi:

2.2.1. abonementa biļešu sistēma (ja pašvaldībai ir noslēgts attiecīgs līgums ar sabiedriskā
transporta pakalpojumu sniedzēju);

2.2.2. biļešu sistēma, pārējo sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju autobusos.
2.3. Varakļānu novadā deklarētajiem un faktiski dzīvojošiem izglītojamajiem ir tiesības
saņemt transporta izdevumu kompensāciju, ja izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību
vai izglītojamā vecāki veic izglītojamā nogādāšanu līdz izglītības iestādei un atpakaļ,
izmantojot personīgo transportu maršrutos, kuros nekursē sabiedriskais transports vai
nekursē atbilstošajos laikos (vairāk kā 90 min.), kā arī, ja attiecīgajos maršrutos netiek
nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem un attālums no
dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai vai tuvākai novada izglītības
iestādei ir vairāk par 3 kilometriem. Šajā punktā minētais kompensācijas apmērs tiek
aprēķināts, reizinot izglītības iestādes apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar Ls 0,065 un
kilometru skaitu dienā (vienu reizi dienā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ).
2.4. Kompensācijas, kas paredzēta 2.3.punktā, piešķiršanu izvērtē un apstiprina pašvaldības
Finanšu un attīstības komiteja.
3. Transporta izdevumu segšanas kārtība vispārējās vidējās izglītības
izglītojamajiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību (10.-12.klase)
3.1. Izglītojamajiem ir tiesības saņemt transporta izdevumu kompensāciju 100% apmērā 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.
3.2. Vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamo transporta izdevumu kompensācijām
tiek noteikta biļešu sistēma.
3.3.Varakļānu novadā deklarētajiem un faktiski dzīvojošiem izglītojamajiem ir tiesības
saņemt transporta izdevumu kompensāciju, ja izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību
vai izglītojamā vecāki veic izglītojamā nogādāšanu līdz izglītības iestādei un atpakaļ
izmantojot personīgo transportu maršrutos, kuros nekursē sabiedriskais transports vai
nekursē atbilstošajos laikos (vairāk kā 90 min.), kā arī, ja attiecīgajos maršrutos netiek
nodrošināts pašvaldības transports izglītojamo pārvadājumiem un attālums no
dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai vai tuvākai novada vidējās
izglītības iestādei ir vairāk par 3 kilometriem. Kompensācijas apmērs tiek aprēķināts,
reizinot izglītības iestādes apmeklēto dienu skaitu mēnesī ar Ls 0,065 un kilometru skaitu
dienā (vienu reizi dienā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ).
3.4. Kompensācijas, kas paredzēta 3.3.punktā, piešķiršanu izvērtē un apstiprina pašvaldības
Finanšu un attīstības komiteja.
4. Transporta izdevumu kompensēšanas kārtība
4.1. Aizpildītu iesnieguma veidlapu (1.pielikums) par transporta izdevumu kompensācijas
saņemšanu, izglītojamo vecāki vai personas, kas viņus aizstāj (turpmāk – vecāki) vai
izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz izglītības iestādē semestra pirmajā
mēnesī vai viena mēneša laikā pēc iestāšanās izglītības iestādē.
4.2. Papildus 4.1.punktā minētajam sabiedriskā transporta izmaksu kompensācijas
saņemšanai 2.2.2. un 3.2.punktos minētajos gadījumos, izglītojamo vecāki vai
izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, līdz katra mēneša 10.datumam izglītības
iestādē iesniedz braukšanas biļetes, pielīmētas uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot
maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu.
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4.3. Papildus 4.1.punktā minētajam personīgā transporta izmaksu kompensācijas
saņemšanai izglītojamo vecāki līdz katra mēneša 10.datumam izglītības iestādē iesniedz

degvielas iegādi apliecinošus dokumentus, pielīmētus uz lapas hronoloģiskā secībā,
norādot maršrutu un transporta izmaksu kopējo summu.
4.4. Noteikumu 4.2.punktā noteikto abonementa biļešu saņemšanai iesniegtos iesniegumus
un tajos norādītās informācijas patiesumu pārbauda izglītības iestāde, kas apkopo
izglītojamo skaitu abonementa biļešu saņemšanai, sagatavo izglītojamo sarakstu
abonementa biļešu saņemšanai.
4.5. Izglītojamo sarakstus var papildināti vai labot ne biežāk kā vienu reizi mēnesī,
iesniedzot papildinājumus vai labojumus līdz katra mēneša pēdējai darbdienai. Ja
izglītojamais pārtrauc mācības izglītības iestādē, izglītības iestāde nodrošina
abonementa atsaukšanu.
4.6. Pēc izglītojamo saraksta un pieprasījumu saņemšanas abonementa biļetes izglītības
iestādēm izsniedz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs. Izglītības iestāde
aizpilda abonementa biļetes un izsniedz pret parakstu.
4.7. Noteikumu 4.1.punktā noteiktajā iesniegumā norādītās informācijas patiesumu
pārbauda tam norīkots izglītības iestādes darbinieks un iesniedz to Varakļānu novada
pašvaldības centralizētajā grāmatvedībā 5 dienu laikā no tā saņemšanas izglītības
iestādē.
4.8. Noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktos minētos braukšanas biļešu un degvielas iegādi
apliecinošu dokumentu apkopojumus, kuru atbilstību (biļešu cenas, biļešu datumi,
maršruts, izglītojamā izglītības iestādes apmeklējums iepriekšējā mēnesī) pārbauda tam
norīkots izglītības iestādes darbinieks un līdz katra mēneša 15.datumam iesniedz
Varakļānu novada pašvaldības centralizētajā grāmatvedībā apmaksai.
4.9. Aprēķinus par kompensācijas apmēru un kompensācijas izmaksu iesnieguma veidlapā
norādītai personai līdz katra mēneša pēdējai darba dienai veic Varakļānu novada
pašvaldības centralizētā grāmatvedība.
4.10. Ja izglītojamais mācību procesa laikā uzturas internātā, transporta izdevumi tiek
kompensēti par braucieniem nedēļas pirmajā mācību dienā līdz izglītības iestādei un
pēdējā nedēļas mācību dienā atpakaļ līdz dzīvesvietai.
Domes priekšsēdētāja

(paraksts)

M. Vilkauša

NORAKSTS PAREIZS
Varakļānu novada pašvaldības
Lietvedības nodaļas vadītāja
Varakļānos, 03.01.2012.

I. Broka
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1.pielikums
Noteikumiem „Kārtība, kādā Varakļānu novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”

___________________________
vārds, uzvārds

___________________________
personas kods

___________________________
dzīves vietas adrese

_______________________
Telefona Nr.

IESNIEGUMS
Lūdzu kompensēt ceļa izdevumus mana dēlam/meitas nokļūšanai
__________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods)

no izglītojamā dzīves vietas

_______________________________________________________________________________
(dzīves vietas adrese)

uz _________________________________skolu un atpakaļ.
Transporta maršruts:
__________________________________________________________________________________________

Ceļa izdevumu atmaksas saņēmējs: ________________________________
(vārds, uzvārds)

Bankas konta numurs (ja kompensāciju vēlas saņemt ar pārskaitījumu) ________________________________
Esmu iepazinies ar Varakļānu novada pašvaldības noteikumiem „Kārtība, kādā
Varakļānu novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”.
________________________

_____________________

(paraksts, paraksta atšifrējums)

(datums, mēnesis, gads)
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