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Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz
braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu izglītojamiem
(Grozījumi 29.03.2012.; 31.10.2013.; 26.02.2015.; 28.06.2018.; 27.09.2018.)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta trešo daļu, Ministru kabineta
2017.gada 27.jūnija noteikumu Nr.371
“Braukšanas
maksas
atvieglojumu
noteikumi” 13.punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība sedz braukšanas
izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem”
(turpmāk tekstā– saistošie noteikumi) nosaka kārtību un apmēru, kādā Bauskas novada
pašvaldība (turpmāk– pašvaldība) sedz braukšanas izdevumus izglītojamiem (turpmāk–
skolēni), kuru deklarētā dzīvesvieta ir Bauskas novada administratīvajā teritorijā.
2. Braukšanas izdevumi skolēniem tiek segti, ņemot vērā Ministru kabineta noteikto mācību
gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku.
3. (Svītrots ar 29.03.2012.saistošajiem noteikumiem Nr.6.)
4. (Svītrots ar 29.03.2012.saistošajiem noteikumiem Nr.6.)
5. Pašvaldība sedz braukšanas izdevumus skolēniem līdz izglītības iestādei ārpus Bauskas
novada administratīvās teritorijas:
5.1. ja skolēnam ar valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu
nepieciešams vispārējo izglītību iegūt pēc izglītības programmas, kura Bauskas
novada izglītības iestādēs netiek īstenota;
5.2.ja skolēns vispārējo izglītību iegūst Bauskas novadā neesoša veida vispārējās izglītības
iestādē;

5.3.ja līdz tuvākajai Bauskas novada vispārējās izglītības iestādei pasažieru pārvadājumu
pakalpojumi nenodrošina savlaicīgu skolēna nokļūšanu izglītības iestādē.
II. Braukšanas izdevumu kompensēšana
vispārējās pamatizglītības skolēniem (1.- 9.klase)
6. Ārpus Bauskas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.- 9.klase)
skolēniem un Bauskas pilsētas teritorijā dzīvojošiem vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.9.klase) skolēniem, kuri mācās Bauskas novada vispārējās pamatizglītības izglītības iestādēs un
kuriem nepieciešama atšķirīga izglītības programma, kā arī izglītojamiem, kuri mācās Bauskas
novada profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs vai apmeklē privātpersonu
organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā (deju grupas, vokālās studijas, sporta
klubi u.tml.), ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas
saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīves vietas līdz izglītības iestādei vai nodarbību
norises vietai un atpakaļ novada administratīvajā teritorijā, ja tie izmanto sabiedrisko transportu,
kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. (Grozīts ar
31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26., 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
7. Ja vispārējās pamatizglītības iestādes (1.- 9.klase) skolēns mācību procesa laikā uzturas
internātā un valsts vai pašvaldība samaksā internāta pakalpojumus, braukšanas izdevumi tiek
kompensēti par braucieniem nedēļas pirmajā mācību dienā līdz izglītības iestādei un pēdējā
dienā atpakaļ līdz dzīvesvietai.
III. Braukšanas izdevumu kompensēšana
vispārējās vidējās izglītības skolēniem (klātienes 10. - 12.klase)
8. Ārpus Bauskas pilsētas teritorijas dzīvojošajiem vispārējās vidējās izglītības iestādes
(klātienes 10.–12.klase) izglītojamiem, kā arī izglītojamiem, kuri mācās Bauskas novada
profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs vai apmeklē privātpersonu organizētās
nodarbības interešu izglītības programmu jomā (deju grupas, vokālās studijas, sporta klubi
u.tml.), ir tiesības saņemt kompensāciju 100 % apmērā par braukšanas izdevumiem, kas saistīti
ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei vai nodarbību norises
vietai un atpakaļ Bauskas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja izmanto sabiedrisko
transportu, kas pārvadā pasažierus reģionālajā vietējās nozīmes maršrutā. (Grozīts ar
31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.26, 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.;
28.06.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.18.)
9. Ja skolēns uzturas internātā un valsts vai pašvaldība samaksā internāta pakalpojumus,
braukšanas izdevumi tiek kompensēti 50 % apmērā par braucieniem nedēļas pirmajā dienā uz
mācību iestādi un nedēļas pēdējā mācību dienā atpakaļ uz dzīvesvietu.
10. 10.– 12.klašu skolēni saņem kompensāciju 50 % par braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar
braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz cita novada vispārējās vidējās izglītības
iestādēm, ja Bauskas novada vispārējās vidējās izglītības iestādes šādas izglītības programmas
nepiedāvā.
IV. Braukšanas izdevumu atlīdzināšanas kārtība
11. Uzsākot mācību gadu vai iestājoties mācību iestādē, kā arī uzsākot apmeklēt privātpersonu
organizētās nodarbības interešu izglītības programmu jomā, skolēna vecāki vai personas, kas
viņus aizstāj (turpmāk– vecāki) vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, iesniedz
iesniegumu par braukšanas izdevumu atlīdzināšanu (pielikumā) tajā Bauskas novada pašvaldības
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pagasta pārvaldē, kuras administratīvi teritoriālajā vienībā deklarēta skolēna dzīvesvieta
(turpmāk– attiecīgā pagasta pārvalde). (Grozīts ar 26.02.2015.saistoājiem noteikumiem Nr.5.)
12. Vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolēniem braukšanas izdevumu
atlīdzināšanai tiek noteikta mēnešbiļešu sistēma vai biļešu sistēma. (Grozīts ar
27.09.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.21.)
13. Svītrots ar 27.09.2018.saistošajiem noteikumiem Nr.21.
14. Ja vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolnieks iepriekšējā mēnesī
izglītības iestādi neattaisnoti kavējis trīs un vairāk dienas, tad nākošajā mēnesī viņam braukšanas
izdevumu atlīdzināšanai tiek noteikta biļešu sistēma. Grozīts ar 27.09.2018.saistošajiem
noteikumiem Nr.21.)
15. Mēnešbiļešu sistēma:
15.1. līdz katra mēneša 10.datumam izglītības iestādes nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei
informāciju par skolēnu faktisko izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;
15.1. attiecīgā pagasta pārvalde līdz katra mēneša 20.datumam iesniedz pasažieru pārvadājumu
pakalpojuma sniedzējam izziņu, kurā norādīts izglītības iestādes nosaukums, skolēna vārds,
uzvārds, personas kods, klase, dzīvesvietas adrese un tarifa pieturu nosaukums;
15.2. pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējs pēc attiecīgās pagasta pārvaldes izziņas
saņemšanas divu dienu laikā nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei rēķinu;
15.3. attiecīgā pagasta pārvalde līdz katra mēneša 25.datumam veic pasažieru pārvadājumu
pakalpojuma sniedzēja saņemtā rēķina samaksu;
15.4. pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējs līdz katra mēneša 28.datumam izgatavo un
izsniedz attiecīgajai pagasta pārvaldei mēnešbiļetes, kas nodrošina 100% braukšanas
izdevumu kompensāciju attiecīgajā sabiedriskā transporta maršrutā braukšanai uz/no
izglītības iestādes norādītā tarifa pieturu robežās.
16. Biļešu sistēma:
16.1. līdz katra mēneša 15. datumam skolēna vecāki vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu
iesniedz attiecīgajā pagasta pārvaldē braukšanas biļetes par iepriekšējā mēnesī izmantoto
sabiedrisko transportu. Braukšanas biļetes pielīmē uz lapas hronoloģiskā secībā, uz kuras
norāda skolēna vārdu, uzvārdu, izglītības iestādi vai privātpersonas nosaukumu, kas
organizē nodarbības interešu izglītības programmu jomā, maršrutu un biļešu izdevumu
kopsummu cipariem un vārdiem; (Grozīts ar 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
16.2. līdz katra mēneša 10.datumam izglītības iestādes vai privātpersona, kas organizē
nodarbības interešu izglītības programmu jomā, nosūta attiecīgajai pagasta pārvaldei
informāciju par skolēnu faktisko izglītības iestādes apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;
(Grozīts ar 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
16.3. attiecīgās pagasta pārvaldes darbinieks pārbauda biļešu datuma un maršruta atbilstību
skolēna faktiskajam izglītības iestādes vai privātpersonas organizētās nodarbības
apmeklējumam, par ko tiek izdarīta apstiprinājuma atzīme; (Grozīts ar
26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
16.4. kompensāciju par braukšanas izdevumiem izmaksā iesniegumā norādītajai personai
pašvaldības pagasta pārvalžu kasēs vai pārskaitot uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu;
16.5. kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta vienu reizi mēnesī no 15. līdz 20.
datumam par iepriekšējo mēnesi;
16.6. kompensācija par braukšanas izdevumiem tiek izmaksāta tikai par savlaicīgi iesniegtajām
braukšanas biļetēm, kuras apstiprinājusi attiecīgā pagasta pārvalde.
17. Norēķinu veikšana kalendārā gada decembrī:
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17.1. skolēna vecāki vai skolēni, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, 16.1.punktā minētos
dokumentus attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniedz līdz esošā mēneša 23.datumam;
17.2. izglītības iestāde vai privātpersona, kas organizē nodarbības interešu izglītības programmu
jomā, punktā 16.2. minēto informāciju attiecīgajai pagasta pārvaldei nosūta līdz esošā
mēneša 23.datumam; (Grozīts ar 26.02.2015.saistošajiem noteikumiem Nr.5.)
17.3. punktā 16.5. minētā kompensācija par decembri tiek izmaksāta līdz esošā mēneša
29.datumam.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS

R.ĀBELNIEKS

(paraksts)
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Pielikums Bauskas
novada
domes
30.10.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.27
„Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus
vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
_____________________ pārvaldes vadītājam
_______________________________
(iesniedzēja vārds, uzvārds)

_______________________________
_______________________________
(dzīvesvietas adrese)

IESNIEGUMS
Lūdzu atmaksāt braukšanas izdevumus par manu, mana dēla/meitas (nevajadzīgo
nosvītrot) ________________________________,
(vārds, uzvārds)

personas kods ___________________________,
nokļūšanu uz __________________________________________________________________
(izglītības iestādes nosaukums)

un atpakaļ no tās saskaņā ar iesniegtajām braukšanas biļetēm.
Sabiedriskā transporta maršruts: __________________________________________________.
Braukšanas izdevumu saņēmējs: ________________________________
(vārds, uzvārds)

Kompensāciju par braukšanas izdevumiem vēlos saņemt
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(norādīt vietējās pārvaldes kasi vai norēķinu kontu kredītiestādē)

Ar Bauskas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par kārtību, kādā Bauskas novada
pašvaldība sedz braukšanas izdevumus vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu izglītojamajiem” esmu iepazinies.
Paraksts________________________________

_______.gada___._________________
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