LĒMUMS
Ādažu novadā

2020.gada 25.februārī

Nr.52

Par izdevumu apmaksu bērna atgādāšanai no speciālās izglītības iestādes
Ādažu novada dome izskatīja M.F. (turpmāk - iesniedzēja), dzīvojošas (adrese), 2020.gada
8.janvāra iesniegumu (domes reģ. Nr. ĀND/1-18/20/84) ar lūgumu kompensēt transporta
izdevumus viņas dēla D.B. atgādāšanai uz viņa dzīves vietu pēc mācību stundām no speciālās
izglītības iestādes Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra, Stopiņu novadā.
Izvērtējot domes rīcībā esošo informāciju un ar lietu saistītos apstākļus, konstatēts:
1.

Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām, iesniedzējas deklarētā dzīvesvieta ir
(adrese).

2.

Upesleju internātpamatskolā–rehabilitācijas centrā (turpmāk – skola) mācās iesniedzējas
dēls D.B. (deklarētā dzīvesvieta), ko apliecina dati no Iedzīvotāju reģistra un dati no Valsts
izglītības informācijas sistēmas (aplūkots 24.02.2020.).

3.

Sabiedriskais transports nav pieejams no bērna dzīvesvietas uz skolu.

4.

Dome nevar nodrošināt bērna nokļūšanu no skolas uz viņa dzīves vietu, bet iesniedzēja
spēj to nodrošināt, piesaistot personu V.Č., ar viņa personīgo transportu (automašīna
(nosaukums), valsts reģistrācijas Nr. (numurs)), saņemot domes kompensāciju par ceļa
izdevumiem. Attālums no Ādažiem līdz skolai un atpakaļ ir 50 km, vienā braucienā
izlietojot 4,45 litrus degvielas (dīzeļdegviela), jo automašīna patērē 8,9 l degvielas uz 100
km (pārbaudīts CSDD publiskotajā Rokasgrāmatu par vidējo degvielas patēriņu minētā
modeļa automašīnai).

5. Latvijas Republikas Satversmes 112. pantā noteikts, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību.
6. Atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11. panta pirmajai un otrajai daļai, valsts
nodrošina visiem bērniem vienādas tiesības un iespējas iegūt izglītību. Bērnam ir tiesības
uz bezmaksas pirmsskolas sagatavošanu, pamata un vidējo izglītību, kā arī arodizglītību.
7. Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktā noteikta pašvaldības funkcija
- gādāt par iedzīvotāju izglītību.
8. Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 12. un 14. punkts nosaka, ka pašvaldība nodrošina
izglītības ieguvi izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām (atbilstoši veselības stāvoklim,
kas ietekmē izglītības ieguves veidu), arī internātskolās Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
un apmērā, un nodrošina transportu izglītojamo nokļūšanai izglītības iestādē un atpakaļ
dzīvesvietā, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 4. punktu, Izglītības likuma 2., 3. un 17. panta pirmo daļu, kā arī trešās daļas 14. punktu,
Ādažu novada dome
NOLEMJ:

1.

Apmaksāt M.F. (personas kods) transporta izdevumus par izlietoto degvielu 4,45 litri dienā
D.B. atgādāšanai no Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra uz dzīvesvietu,
no 2020.gada 6.janvāra līdz 2020.gada 31.maijam.

2.

Lēmuma izpildei nepieciešamos izdevumus apmaksāt no Izglītības darba un jaunatnes lietu
pārvaldes (IZGL) budžeta tāmes līdzekļiem EKK 2233.

3.

M.F. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt domes Izglītības darba un
jaunatnes lietu speciālistam izziņu no Upesleju internātpamatskolas-rehabilitācijas centra
par bērnu apmeklējumu iepriekšējā mēnesī, atskaiti (pielikumā) par autotransporta līdzekļa
izdevumiem iepriekšējā mēnesī, un degvielas iegādes izdevumu attaisnojuma dokumentu
oriģinālus (kases čekus) kompensācijas saņemšanai.

4.

Lēmuma 1.-3. punkta izpildes kontroli veikt Izglītības darba un jaunatnes lietu
speciālistam.

5.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīga, Baldones iela 1A) viena
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks

Pielikums
Izglītības darba un jauniešu lietu pārvaldes lietu speciālistam
IESNIEGUMS
IZDEVUMU KOMPENSĀCIJAI PAR SKOLĒNA PĀRVADĀŠANU
Pamatojoties uz Ādažu novada domes 20___.gada ____.____________ lēmumu
___________________________________________________________________________
(lēmuma Nr. un nosaukums)
lūdzu kompensēt izdevumus __________ EUR par skolēnu ___________________________
(vārds, uzvārds)
nogādāšanu no (adrese) ______________________________________________
_________________________________________________________.

uz

20___.gada _________________ (mēneša nosaukums) šādos datumos (atzīmēt ar “X”):
1.

2.

18. 19.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

15.

16.

kopā nobraucot ______ kilometrus un ievērojot šādus domes noteiktus nosacījumus:
1) brauciena garums (uz skolu un atpakaļ) ir ____kilometri;
2) degvielas patēriņš ir _____ litri uz 100 km;
Degvielas iegādes čekus pievienoju:
Čeka numurs

Degvielas daudzums (litri)

Summa

Lūdzu veikt apmaksu uz manu banku (nosaukums) __________________________________
kods:
konta numurs:
Iesniedzēja tālruņa numurs __________________ un e-pasta adrese ____________________
Datums ___________ Paraksts ________________ Paraksta atšifrējums_________________

17.

