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Par braukšanas maksas kompensāciju sabiedrisko maršrutu tīkla maršrutos atsevišķām
personu kategorijām
_________________________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Daugavpils
novada dome, balsojot ar 14 balsīm par (Daina Amosova, Jānis Belkovskis, Andrejs Bruns,
Valērijs Hrapāns, Janīna Jalinska, Viktors Kalāns, Edgars Kucins, Jānis Kudiņš, Juris
Livčāns, Anita Miltiņa, Vjačeslavs Moskaļenko, Aivars Rasčevskis, Aleksandrs Sibircevs,
Aleksandrs Studeņņikovs), pret – nav, atturas – nav, nolemj:
1. Noteikt šādas personu kategorijas, kurām ir tiesības saņemt braukšanas maksas
atvieglojumus 100% apmērā sabiedrisko maršruta tīkla maršrutos:
1.1. Daugavpils novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestādēs un vispārējās
vidējās izglītības iestādēs (klātienes) izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus
Daugavpils novada administratīvās teritorijas;
1.2. sportisti, kas iegūst izglītību Daugavpils novada pašvaldības vispārējās
pamatizglītības iestādēs vai vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienē), kuri trenējas
sporta bāzēs Daugavpilī un ir iekļauti valsts izlases kandidātu sarakstā vai valsts izlases
komandas sastāvā.
2. Braukšanas maksas atvieglojumi tiek piešķirti kompensācijas veidā (turpmākkompensācija) par šādu laika posmu:
2.1. lēmuma 1.1.apakšpunktā mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības
iestādei un atpakaļ;
2.2. lēmuma 1.2.apakšpunktā visa gada laikā no dzīvesvietas līdz sporta bāzei
Daugavpilī un atpakaļ.
3. Uzdot Daugavpils novada pašvaldības pagastu pārvaldēm (turpmāk- pārvaldes)
veikt lēmuma 1.punktā minētajām personu kategorijām kompensācijas izmaksu šādā
kārtībā:

3.1. lēmuma 1.1.apakšpunktā - izmaksāt kompensācijas no pagasta pārvaldes budžeta
līdzekļiem līdz tekošā mēneša 10.datumam par iepriekšējo mēnesi, pamatojoties uz
pārvaldes vadītāja izdoto rīkojumu, izglītojamā viena no vecāku iesniegumu, pievienotajām
braukšanas biļetēm vai mēnešbiļetes un izziņas no izglītības iestādes par izglītojamā skolas
apmeklējumiem;
3.2. lēmuma 1.2.apakšpunktā - izmaksāt kompensācijas no pārvaldes budžeta
līdzekļiem līdz tekošā mēneša 10.datumam par iepriekšējo mēnesi, pamatojoties uz pagasta
pārvaldes vadītāja izdoto rīkojumu, sportista viena no vecāku iesniegumu, pievienotajām
braukšanas biļetēm vai mēnešbiļetes, izziņas no sporta izglītības iestādes par sportista
apmeklējumiem un apliecinājumu no attiecīgā sporta veida Latvijā atzītās sporta federācijas
par esamību valsts izlases kandidātu vai valsts izlases komandas sastāvā.
4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
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