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Jelgavas novada pašvaldības
Jelgavā 2021.gada 10.decembrī (protokols Nr.33, 48.§)
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21

„Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs"
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka daļējās maksas kā līdzfinansējuma par
izglītības ieguvi Jelgavas novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs (turpmāk - Līdzfinansējums), samaksas kārtību un atvieglojumus.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Jelgavas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestāžu (turpmāk tekstā - Iestāde) izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju
(turpmāk - Vecāki) līdzfinansējumu.
3. Līdzfinansējums veido daļu no Iestādes finansējuma un izmantojams normatīvajos aktos
paredzētajiem mērķiem - Iestādes attīstībai, mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei,
pedagogu materiālai stimulēšanai.

II. Līdzfinansējuma apmērs un samaksas kārtība
4. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības
programmām katrai iestādei nosaka Jelgavas novada dome ar atsevišķu lēmumu.
5. Līdzfinansējuma apmēru katram izglītojamam, atbilstoši domes lēmumam un šo
Noteikumu 8. un 9. punktam, apstiprina Iestādes direktors ar rīkojumu katram mācību gadam.
6. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1. septembra līdz 31. maijam. Līgumus ar Vecākiem par
izglītojamo izglītošanu un Līdzfinansējuma apmēru slēdz Iestādes direktors (pielikums Nr.1).
7. Līdzfinansējumu Vecāki maksā, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības
grāmatvedības izdotu rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā vai Jelgavas novada
pašvaldības kasē.
III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība

8. Iestādes direktors pieņem lēmumu par atvieglojumu piemērošanu Līdzfinansējumam kārtējā
mācību gadā par katru programmu:
8.1. 100% apmērā izglītojamajiem ar invaliditāti un izglītojamajiem, kuru ģimenei piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
8.2. 100% apmērā bāreņiem, bez Vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenē
ievietotiem un aizbildnībā esošiem bērniem.
8.3. 100% apmērā izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm;
8.4. 50% apmērā, ja Iestādi apmēklē divi bērni no vienas ģimenes;
8.5. 100% apmērā vienam Iestādes darbinieka bērnam vienā izglītības programmā.
9. Papildus noteikumu 8.punktā noteiktajiem atvieglojumiem ar Iestādes direktora rīkojumu,
pamatojoties uz Iestādes pedagoģiskās padomes lēmumu, var atbrīvot no Līdzfinansējuma tos
Vecākus, kuru bērnam ir augsti sasniegumi attiecīgajā mācību programmā (tikai 9 un 10 balles),
kā arī par iegūtām godalgotajām vietām Valsts un Starptautiska līmeņa konkursos.
10. Lai saņemtu Līdzfinansējuma atvieglojumu noteikumu 8.punktā noteiktajos gadījumos,
Vecāki iesniedz Iestādei attiecīgu iesniegumu un norāda pamatojumu. Iesniegums tiek iesniegts
par katru mācību gadu, vai arī ar laiku, kad iestājas kāds no noteikumu 8.punktā noteiktajiem
gadījumiem.
11. Atvieglojumi stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki ir iesnieguši iesniegumu un attiecīgos
faktus apliecinošus dokumentus;
12. Vecāku Līdzfinansējums tiek veikts 10 darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas;
13. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta Līdzfinansējuma samaksa, Iestādes direktors nosūta
izglītojamā Vecākiem brīdinājumu, norādot parāda summu. Ja mēneša laikā no brīdinājuma
nosūtīšanas dienas parāds netiek samaksāts, Iestāde var lemt par izglītojamā atskaitīšanu no
Iestādes.
IV. Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana
14. Iestādes direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas novada
pašvaldības normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
V. Noslēguma jautājumi
15. Šo Noteikumu ievērošanu un Līdzfinansējuma samaksas uzraudzību organizē un nodrošina
Iestāžu direktori.
16. Noteikumi tiek piemēroti no 01.01.2022.
17. Saistībā ar neparedzētiem mācību procesa ierobežojumiem Līdzfinansējuma apmērs uz
noteiktu laiku var tikt samazināts vai pilnībā atcelts ar atsevišķu domes lēmumu.
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