APSTIPRINĀTI
ar Garkalnes novada Domes
2016.gada 27.septembra sēdes lēmumu
(protokols Nr.11)
Precizēti
ar Garkalnes novada Domes
2016.gada 25.oktobra sēdes lēmumu
(protokols Nr.12, 11.§)

Saistošie noteikumi Nr. 10
Par braukšanas izdevumu segšanas kārtību atsevišķām pasažieru
kategorijām
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un
Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumu Nr.153
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos” 10.punktu

1.

Šie saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka personas, kuras ir
tiesīgas saņemt no pašvaldības braukšanas izdevumus un šo izdevumu
apmaksas kārtību un apmēru.

2. Papildus Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras tiesīgas izmantot braukšanas
maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos” noteiktajām kategorijām,
braukšanas izdevumi tiek apmaksāti šādām Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā deklarētajam personām:
2.1. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
2.2. politiski represētām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, ja
tie izmanto autobusu satiksmi pilsētas nozīmes maršrutā;
2.3. nestrādājošām personām (kuras vismaz trīs mēnešus pirms pieteikuma
sniegšanas neieņem algotu amatu, nav noslēgušas darba vai uzņēmuma
līgumu, vai nav reģistrējušas savu darbību kā individuālie komersanti vai
pašnodarbinātie) ar trešās grupas invaliditāti, kas sasniegušas 55 gadu
vecuma robežu;
2.4. nestrādājošiem pensionāriem, kuri sasnieguši valstī noteikto
pensionēšanas vecumu un kuru pensija nepārsniedz attiecīgajā gada
noteikto minimālo algu valstī;
2.5. vienam no trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (ar vismaz vienu bērnu
līdz 18 gadiem) vecākam;
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2.6. vidējo profesionālo iestāžu izglītojamiem līdz 24 gadu vecumam, ja
ģimenei ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss;
2.7. izglītojamiem, kuriem, atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās
komisijas atzinumam, tiek rekomendēts apgūt speciālu pamatizglītības
vai vispārējās izglītības programmu.
3. Atvieglojumu saņemšanai šo noteikumu 2.1.-2.5.apakšpunktā minētās
personas iesniedz Garkalnes novada sociālajā dienestā iesniegumu. Papildus
iesniegumam:
3.1. šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minētās personas pievieno dokumenta
kopiju, kas apliecina personas līdzdalību Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanā (uzrādot oriģinālu);
3.2. šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minētās personas uzrāda politiski
represētās personas apliecību;
3.3. šo noteikumu 2.3.apakšpunktā minētās personas uzrāda invaliditātes
apliecību.
4. Garkalnes novada Sociālais dienests pārbauda iesniegumā minēto datu
patiesumu un sagatavo kompensācijas izmaksas sarakstu.
5. Šo noteikumu 2.1.-2.5.apakšpunktā minētās personas saņem braukšanas
izdevumu kompensāciju transporta izdevumu segšanai 20 euro mēnesī.
6. Transporta izdevumu kompensācija tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī
Garkalnes novada domes kasē, Brīvības gatvē 455, Rīgā, Domes darba laikā
vai pārskaitīta uz personas iesniegumā norādīto norēķina kontu bankā.
7. Garkalnes novada vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamie, kuru dzīvesvieta deklarēta Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā, saņem kompensāciju 100% apmērā par braukšanas
izdevumiem, kas saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz
izglītības iestādei un atpakaļ, ja tie izmanto:
7.1. vilcienu satiksmi, ņemot vērā izglītības iestādes atrašanos vietu;
7.2. autobusu satiksmi reģionālajā starppilsētu nozīmes, reģionālajā vietējās
nozīmes maršrutā, un autobusu satiksmi pilsētas nozīmes maršrutā,
ņemot vērā izglītības iestādes atrašanās vietu.
8. Šo saistošo noteikumu 2.6.apakšpunktā minētās personas saņem
kompensāciju 100% apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un
atpakaļ, ja tie izmanto:
8.1. vilcienu satiksmi, ņemot vērā izglītības iestādes atrašanos vietu;
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8.2. autobusu satiksmi reģionālajā starppilsētu nozīmes, reģionālajā vietējās
nozīmes maršrutā, un autobusu satiksmi pilsētas nozīmes maršrutā,
ņemot vērā izglītības iestādes atrašanos vietu.
9. Šo noteikumu 7. un 8.punktā un Ministru kabineta 2015.gada 31.marta
noteikumu Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras tiesīgas
izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos” 7. un
8.punktā minētās personas biļeti iegādājas par pilnu maksu, un braukšanas
izdevumus viņiem sedz no pašvaldības budžeta šādā kārtībā:
9.1. vienam no izglītojamā vecākiem vai izglītojamā likumiskajam pārstāvim
jāiesniedz pašvaldībā iesniegums, kuram pievieno braukšanas izdevumus
pamatojošos dokumentus, bet ne vairāk kā par trīs iepriekšējiem
mēnešiem;
9.2. braukšanas izdevumu kompensācija tiek izmaksāta
pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Domes kasē.

saskaņā

ar

10.Izglītojamiem, kuriem, atbilstoši Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumam, tiek rekomendēts apgūt speciālu pamatizglītības vai vispārējās
izglītības programmu, kuras apguve nav iespējama Garkalnes novada
administratīvajā teritorijā esošajās vispārējās pamatizglītības vai vispārējās
vidējās izglītības iestādēs:
10.1.
tiek nodrošināts pašvaldības transports nokļūšanai uz/no izglītības
iestādi, vai;
10.2.
tiek kompensēti ikdienas transporta izdevumi nokļūšanai uz/no
izglītības iestādi sabiedriskajā transportā 100% apmērā, ja uz tiem
neattiecas Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras tiesīgas izmantot
braukšanas maksas atvieglojumus maršruta tīkla maršrutos” noteiktie
braukšanas maksas atvieglojumi maršrutu tīkla maršrutos līdz izglītības
iestādei un atpakaļ), kura īsteno rekomendēto izglītības programmu.
Braukšanas izdevumi tiek kompensēti šādā kārtībā:
10.2.1.
vienam no izglītojamā vecākiem vai izglītojamā
likumiskajam pārstāvim jāiesniedz pašvaldībā iesniegums un
dokumenti, kuri pamato tiesības saņemt kompensāciju:
10.2.2.
pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma kopija, uzrādot
oriģinālu;
10.2.3.
izziņa no izglītības iestādes par izglītojamā uzņemšanu, ja
šāda informācija nav pieejama pašvaldības datu bāzē;
10.2.4.
braukšanas izdevumus pamatojošos dokumentus, bet ne
vairāk kā par trīs iepriekšējiem mēnešiem;
10.2.5.
braukšanas izdevumu kompensācija tiek izmaksāta saskaņā
ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu Domes kasē.
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11. Braukšanas maksas izdevumus saskaņā ar šo noteikumu 10.punktu
nepiešķir, ja izglītojamais jau saņem braukšanas maksas atvieglojumus vai
izdevumu apmaksu uz citiem šajos noteikumos minētiem pamatiem.
Gadījumā, ja tiek konstatēts fakts, ka šo noteikumu 2.punktā minētās
personas, ir sniegušas nepatiesas ziņas (braukšanas biežums, biļetes cena),
pašvaldība pieņem lēmumu par braukšanas izdevumu kompensācijas
pārrēķinu atbilstoši faktiskajai situācijai, pārmaksātās summas piedziņu un
izmaksu pārtraukšanu. Atkārtoti jautājums par kompensācijas piešķiršanu
attiecīgajai personai var tikt izskatīts pēc sešiem mēnešiem.
13.
Atzīt par spēku zaudējušiem Garkalnes novada domes 2014.gada
24.janvāra saistošos noteikumu Nr.4 „Par braukšanas maksas atvieglojumu
piešķiršanu” (prot.Nr.2, 15.§).
12.

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs
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