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braukšanas maksas atvieglojumus
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4.augusta
pasažieru
izmantot
maršrutu

1.Šī Kārtība nosaka kārtību, kādā Jelgavas novada pašvaldība izmaksā kompensāciju par
braukšanas izdevumiem vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās
izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru dzīves vieta ir
deklarēta Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
2. Jelgavas novada pašvaldības pagastu pārvaldes kompensē braukšanas izdevumus, kas
saistīti ar braucienu mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ
izglītojamajiem, kuru dzīves vieta ir deklarēta attiecīgā pagasta administratīvajā teritorijā,
ja viņi izmanto sabiedriskos transporta līdzekļus, kas pārvadā pasažierus reģionālajā
starppilsētu, reģionālajos vietējās nozīmes vai pilsētas nozīmes maršrutos šādā apmērā :
2.1. vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, speciālās izglītības
iestāžu 1.-12.klašu izglītojamajiem 100% apmērā par braukšanas izdevumiem
Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā uz pašvaldības izglītības
iestādēm un speciālajām izglītības iestādēm citā administratīvajā teritorijā.
2.1.1 Šīs kārtības 2.1.punktā noteikto administratīvo teritoriju, kurās atrodas speciālās
izglītības iestādes nosaka Izglītības pārvaldes vadītājs, izdodot attiecīga satura
rīkojumu
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2.2. vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un speciālās izglītības
iestāžu izglītojamajiem, kuri dzīvo izglītības iestādes internātā par braukšanas
izdevumiem 100 % apmērā nedēļas pirmajā dienā par braucienu uz izglītības
iestādi un pēdējā mācību dienā par braucienu atpakaļ,
2.3. vispārējās vidējās izglītības programmas izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta ir
deklarēta Glūdas, Svētes, Zaļenieku vai Jaunsvirlaukas pagastā, braukšanas
izdevumus līdz tuvākajai vispārējās vidējās izglītības iestādei citas pašvaldības
administratīvajā teritorijā un atpakaļ 100% apmērā gadījumos, kad līdz tuvākajai
vispārējās vidējās izglītības iestādei Jelgavas novada pašvaldības administratīvajā

teritorijā nav organizēti skolēnu pašpārvadājumi vai nenotiek pārvadājumi
maršrutu tīkla maršrutos,
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2.3.1 Šīs kārtības 2.3.apakšpunktā noteikto pagastu uzskaitījumu nepieciešamības
gadījumā groza un/vai papildina Izglītības pārvaldes vadītājs izdodot attiecīga
satura rīkojumu
Grozījumi: 2016.gada 24.februāra lēmums (protokols Nr.3 27 .§)

2.4. profesionālās izglītības iestāžu Jelgavas novadā, Jelgavā, Dobeles novadā
izglītojamajiem 50% apmērā, ja ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss,
2.5. profesionālās izglītības programmas izglītojamajiem, kuri dzīvo izglītības
iestādes dienesta viesnīcā, 50% apmērā par braucienu nedēļas pirmajā mācību
dienā uz izglītības iestādi un par braucienu atpakaļ pēdējā nedēļas mācību dienā,
kopsummā nepārsniedzot EUR 22,00 mēnesī, ja izglītojamā ģimenei piešķirts
trūcīgās ģimenes statuss.
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3. Kompensēt 100% apmērā braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā Jelgavas
pilsētas maršrutos bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, par
braucieniem, kas saistīti ar nokļūšanu mācību iestādē un atpakaļ mājās.
4. Kompensācijas par braukšanas izdevumiem kārtējā mēnesī izmaksā līdz nākamā mēneša
15.datumam, pamatojoties uz pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu, izglītojamā viena no
vecāku, vai aizbildņa iesniegumu, pievienotajām braukšanas biļetēm un izziņu no
izglītības iestādes par izglītojamā skolas apmeklējumiem, kas iesniegta līdz izmaksas
mēneša 10.datumam. Izglītojamajiem, kuri izmanto elektroniskās skolēnu apliecības,
transporta izdevumi tiek apmaksāti, kompensāciju ieskaitot, kartes kontā.
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5. Jelgavas novada pašvaldības pagastu pārvalžu lēmumus par braukšanas izdevumu
kompensāciju aprēķināšanu vai kompensācijas izmaksas atteikumu var apstrīdēt Jelgavas
novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no lēmuma
paziņošanas dienas, iesniedzot iesniegumu pagasta pārvaldē.

