
 

 

 

 

 

 

NOTEIKUMI  

PAR PREIĻU NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTA SKOLAS 

AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES 

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 

1. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” un Izglītības 

likuma 59.panta ceturtās daļas 3. punktu  un 60.panta septīto daļu.  

2. Sporta skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējums veido daļu no pašvaldības budžeta piešķirtā 

skolas finansējuma.  

3. Līdzfinansējuma apmēru katram mācību gadam uz vienu audzēkni nosaka pedagogu padome 

,saskaņojot ar Preiļu novada domi. 

4. Līdzfinansējums ir paredzēts un izmantojams:  

4.1. izglītības iestādes attīstībai; 

4.2. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidei un kvalifikācijas 

celšanai; 

4.3. audzēkņu un pedagogu dalībai sacensībās 

4.4. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājumiem; 

4.5. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei mācību procesa norisei; 

4.6. iztrūkstošajai pedagogu atlīdzībai  un to materiālajai stimulēšanai. 

5. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam. Samaksa veicama līdz katra 

mēneša 30. datumam  

6. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts  

apmaksu veicot Preiļu novada domes kontos LV08UNLA0026000130630, vai 

LV81HABA0551019925560 vai maksājot Preiļu BJSS kancelejā pie lietvedes, pretī saņemot 

stingrās uzskaites darījumu kvīti. 

7. Pedagoģiskai padomei ir tiesības piešķirt atvieglojumus: 

7.1. Ja sporta skolā darbojas divi bērni no vienas ģimenes, līdzfinansējums tiek noteikts 

50% apmērā   

7.2. Ja sporta skolas audzēknis vienlaicīgi apgūst divas vai vairākas izglītības 

programmas,līdzfinansējums jāmaksā par vienu programmu. 

7.3. No līdzfinansējuma tiek atbrīvoti:  

7.3.1.audzēkņi no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm (3 bērni 

un vairāk);  

7.3.2.novadu lauku teritorijās deklarētie audzēkņi; 

7.3.3.pamatojoties uz skolas direktora pieņemto lēmumu, izskatot vecāku 

iesniegumu. 

7.3.4.pamatojoties uz trenera iesniegumu, ja audzēknis ir Latvijas valsts izlases 

dalībnieks vai kandidāts. 

 

 

APSTIPRINU: 

Preiļu novada BJSS direktors   

________________E.Vaivods 

2016. gada 1.decembrī 

 



 

8. Audzēkņiem, kuri slimības, traumas dēļ neapmeklē skolu, uzrādot medicīniskās iestādes 

izziņu, līdzfinansējums tiek pārrēķināts 

- kavējot 1 nedēļu mēnesī, jāmaksā 75% no maksas; 

- kavējot 2 nedēļas mēnesī,jāmaksā 50% no maksas; 

- kavējot 3 nedēļas mēnesī,jāmaksā 25% no maksas; 

- kavējot 4 nedēļas mēnesī,mācību maksa nav jāmaksā. 

9. Ja audzēknis neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, līdzfinansējums netiek pārrēķināts.  

10. Ja audzēkņa vecāku līdzfinansējums nav nokārtots noteiktajos termiņos bez attaisnojoša 

iemesla, jautājumu izskata Pedagoģiskā padome, sazinoties ar audzēkņa vecākiem. 

11. Maksas iekasēšanu par savas grupas audzēkņiem kontrolē sporta skolas treneri. 

12. Aprēķinus par tekošo mēnesi jāiesniedz Preiļu novada domes grāmatvedībā līdz 30. datumam. 

13.  Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinasējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un 

nodrošina Skolas direktors. 

14. Noteikumi stājas spēkā ar 2016. gada 1.decembri. 

 


