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APSTIPRINĀTS
ar Līvānu novada domes
2010. gada 29. novembra
sēdes protokola Nr. 29
lēmumu Nr. 29-10
Līvānu novada domes saistošie noteikumi
„Noteikumi par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības un
vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem Līvānu novadā”
LĪVĀNOS
2010. gada 29. novembra

Nr.20

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14. panta trešo daļu,
Ministru kabineta 04.08.2009. gada noteikumu Nr. 872 „Noteikumi
par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas
atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” 12. punktu

I Vispārīgie noteikumi.
1. Saistošie noteikumi nosaka atvieglojumus un kārtību, kādā Līvānu novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no
dzīves vietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, pamatizglītības un vispārējās izglītības
iestāžu izglītojamiem, kuri iegūst izglītību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Braukšanas karte- abonenta biļete, ko izsniedzis pakalpojuma sniedzējs SIA
,,Jēkabpils autobusu parks” braukšanai apkalpotajos reģionālajos vietējās un starppilsētu
nozīmes pasažieru pārvadājumu sabiedriskā transporta maršrutu autobusos.
2.2. Pašpārvadājuma autotransports - Līvānu novada domes autotransports
nekomerciāliem pasažieru pārvadājumiem, kas kursē saskaņā ar Līvānu novada domes
apstiprinātu maršrutu, kuru atbilstoši savai kompetencei veic Līvānu novada pašvaldība.

II Atvieglojumu saņēmēji.
3. Tiesības saņemt 100 % kompensāciju par braukšanas izdevumiem, kas saistīti
ar braucienu mācību gada laikā no pastāvīgās dzīves vietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ, ir vidusskolu un pamatskolu izglītojamiem, bērniem, kas apgūst obligāto
izglītību no piecu gadu vecuma un vakara (maiņu) vidusskolas dienas apmācības
skolēniem, kuri deklarējuši savu pamatdzīvesvietu Līvānu novada administratīvajā lauku
teritorijā vai mācās Līvānu novada lauku teritoriju izglītības iestādēs.
4. Tiesības saņemt 100% kompensāciju par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no pastāvīgās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ
ir izglītojamiem, kuri mācās Līvānu novada lauku teritorijā esošajās izglītības iestādēs,
un kuri deklarējuši savu pamatdzīvesvietu citās novadu pašvaldībās.
5. Tiesības saņemt 50 % kompensāciju par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no pastāvīgās dzīves vietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ, ir izglītojamiem, kuri deklarējuši savu pamatdzīvesvietu Līvānu novada
administratīvajā lauku teritorijā un kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību dzīvesvietai
tuvākajā izglītības iestādē, kas atrodas ārpus Līvānu novada pašvaldības administratīvās
teritorijas.
6. Šo noteikumu 3. punktā noteiktos atvieglojumus ir tiesības saņemt
izglītojamiem, ja attālums no pastāvīgās dzīvesvietas līdz izglītības iestādei Līvānu
novada administratīvajā lauku teritorijā, pārsniedz divus kilometrus.
7. Izglītojamiem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, kuri mācās
speciālajās izglītības iestādēs un kuriem braukšanas izdevumi netiek segti no valsts
budžeta, transporta izdevumi tiek segti pilnā apmērā.

III Atvieglojumu piešķiršanas un braukšanas izdevumu segšanas kārtība.
8. Izglītojamiem tiek nodrošināta braukšana uz skolu un atpakaļ uz mājām
sabiedriskajā autotransportā, uzrādot Braukšanas karti (pielikums Nr. 1) braukšanai
sabiedriskajā transporta līdzeklī, par kuras izmantošanu pašvaldība ir noslēgusi pasažieru
pārvadājumu Līgumu, vai veicot izglītojamo bezmaksas pārvadājumu no dzīvesvietas
līdz izglītības iestādei un atpakaļ ar pašpārvadājuma autotransportu.
9. Ja izglītojamais nevar izmantot 8. punktā noteikto braukšanas iespēju,
izglītojamiem tiek veikta šo noteikumu 3. , 4. un 5. punktā noteiktā kompensācija:
9.1. apmaksājot Biļetes vērtību, ja ar izmantotā sabiedriskā transporta
pakalpojuma sniedzēju nav noslēgts Līgums;
9.2. apmaksājot degvielas izdevumus, ja netiek nodrošināts regulārs sabiedriskā
transporta vai pašpārvadājuma pakalpojums.
10. Lai saņemtu braukšanas atvieglojumus vai braukšanas izdevumu
kompensāciju, izglītojamo vecākiem pirms mācību gada sākuma un otrā mācību pusgada
sākumā jāiesniedz izglītības iestādē, kurā izglītojamais mācās, iesniegums, norādot kāds
no šo noteikumu 8. punktā minētajiem braukšanas pakalpojuma veidiem tiks izmantots.
11. Izglītības iestādes divas reizes gadā – augustā un janvārī, iesniedz Līvānu
novada pagastu pārvaldēs izglītojamo, kuriem ir tiesības saņemt braukšanas
atvieglojumus, sarakstus, norādot izglītības iestādi, klasi un izglītojamā dzīves vietu,
braukšanas pakalpojuma saņemšanas veidu.
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12. Izglītojamo, kuri brauc ar sabiedrisko transportu, par kura izmantošanu ar
pakalpojuma sniedzēju ir noslēgts Līgums, saraksti tiek iesniegti pakalpojumu
sniedzējam, kurš Līgumā noteiktā kārtībā izgatavo izglītojamo Braukšanas kartes un
nodod tās pašvaldības atbildīgajai amatpersonai.
13. Saņemtās Braukšanas kartes tiek nodotas izglītības iestādei, kura tās izsniedz
izglītojamiem.
14. Pašpārvadājumu transportu kā pasažieri pamatskolu un vidusskolu
izglītojamie izmanto uzrādot skolēnu apliecību.
15. Lai saņemtu šo noteikumu 9.1. punktā noteikto kompensāciju par Biļetēm,
vienam no izglītojamā vecākiem (vai personai, kas pilda vecāku pienākumus) jāiesniedz
pēc izglītības iestādes atrašanās vietas atbilstošajā Līvānu novada pagasta pārvaldē
iesniegums, kas saskaņots ar klases audzinātāju, un sabiedriskā transporta līdzekļa
izmantošanas biļetes.
16. Lai saņemtu kompensāciju par transporta izdevumiem (degvielu), kas
paredzēta šo noteikumu 9.2. punktā, vienam no izglītojamā vecākiem (vai personai, kas
pilda vecāku pienākumus) jāiesniedz pēc izglītības iestādes atrašanās vietas atbilstošajā
Līvānu novada pagasta pārvaldē iesniegums, kas saskaņots ar klases audzinātāju, norādot
braukšanas attālumu no dzīves vietas līdz skolai un mācību dienu skaitu mēnesī.
17. Transporta izdevumu kompensāciju aprēķina sekojošā kārtībā:
attālums līdz skolai turp un atpakaļ tiek reizināts ar mācību dienu skaitu un tiek
reizināts ar Ls 0,05, kas atbilst pasažiera pārvadājuma viena km vidējām izmaksām.

IV Kompensācijas izmaksas termiņš.
18. Tekošā mācību gada mēneša transporta izdevumu kompensācija tiek veikta
nākošajā mēnesī pēc iesnieguma un izdevumu apliecinošo dokumentu saņemšanas
atbilstošajā pagasta pārvaldē.
19. Kompensāciju izmaksā saskaņā ar atbilstošā pagasta valdes lēmumu, kurā
atrodas izglītības iestāde, līdz nākošā mēneša 20.datumam atbilstošā pagasta pārvaldes
norēķinu kasē vai pārskaitījuma veidā uz izglītojamā vecāka iesniegumā norādīto bankas
kontu.

V Ierobežojumi kompensācijas saņemšanai.
20. Izglītojamiem, kuri dzīvo izglītības iestādes internātā, ceļa izdevumus
apmaksā divas reizes nedēļa par braucienu uz skolu un atpakaļ uz mājām.
21. Viena izglītojamā braukšanas izdevumu segšanai atļauts saņemt tikai vienu no
šo noteikumu 8. punktā paredzētajiem kompensācijas veidiem.
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22. Ja izglītojamā vecāki vienlaikus veic vairāku izglītojamo pārvadājumu,
transporta izdevumus aprēķina nepārsniedzot šo noteikumu 16. punktā noteikto
braukšanas izdevumu kompensācijas apmēru neatkarīgi no pārvadājamo izglītojamo
skaita.

VI Noslēguma jautājumi
23. Izdevumi, kas saistīti ar Braukšanas karšu izmantošanu, tiek segti no
pašvaldības budžeta līdzekļiem un tiek apmaksāti sabiedriskā transporta sniedzējam
Līgumā noteiktā kārtībā.
24. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu
novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
Pielikumā: 1. Braukšanas kartes paraugs;
2. Iesnieguma paraugs.

Priekšsēdētājs

A. Vaivods
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Pielikums Nr. 1
Līvānu novada domes
29.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.20

BRAUKŠANAS KARTE Nr. ____
Pakalpojuma
sniedzēja
zīmols

Sērija _________ Nr. _______________

Derīga kopā ar skolēnu apliecību.

______________________________________________________
Vārds, uzvārds
Derīga __________________________________________________________
Maršruta nosaukums _______________________________________________
Braukšanas dienas

_______________________________________________
_______________________________________________

Braucienu skaits dienā ______________________________________________
DRĪKST BRAUKT:
no pieturas ___________________________________________________
līdz pieturai __________________________________________________
Paraksts
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Pielikums Nr. 2
Līvānu novada domes
29.11.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.20
Līvānu novada ........................................pagasta pārvaldes vadītājam
...............................................................................................................
(izglītojamā vecāka vārds, uzvārds, personas kods)
...............................................................................................................
(dzīvesvietas adrese, tālrunis)
IESNIEGUMS
transporta izdevumu kompensācijas saņemšanai
Lūdzu kompensēt transporta izdevumus par mana dēla/meitas
...............................................................................................................................................
(vārds, uzvārds, personas kods)
braucieniem no dzīvesvietas ...........................................................................................
(adrese)
uz......................................................................................................... izglītības iestādi un
(izglītības iestādes nosaukums)
atpakaļ
pēc iesniegtajām braukšanas biļetēm;
kompensējot degvielas izdevumus;
izsniedzot Braukšanas karti.
Sabiedriskā transporta maršruts ............................................................................................
Transporta izdevumu kompensācijas saņēmējs: ..................................................................
(vārds, uzvārds )
Transporta izdevumu kompensāciju vēlos saņemt:
skaidrā naudā ______________ pagasta pārvaldes norēķinu kasē;
pārskaitot uz bankas kontu..........................................................................................
(bankas konta Nr.)
_____________________________
(datums)

_________________________________
(paraksts un atšifrējums)
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