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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2014. gada 27.augustā

Nr.16
(protokols Nr.15, punkts Nr.1)

Grozījumi Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos
noteikumos Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās
daļas 23.punktu, 43.panta trešo daļu un Izglītības
likuma 12. panta 2.1 daļu

1. Izdarīt Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos
Nr.12 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Lielvārdes novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
1.1. Papildināt ar 3.1punktu šādā redakcijā:
„3.1 Uzsākot mācības izglītības iestādē, vecāki ar izglītības iestādes direktoru
slēdz savstarpēju līgumu par mācībām, kurā paredzētas līdzfinansējuma maksas
saistības.”
1.2. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu „audzēkņi” (attiecīgā locījumā) ar vārdu
„izglītojamie” (attiecīgā locījumā).
1.3. Papildināt ar 6.1punktu šādā redakcijā:
„6.1 Vecāki līdzfinansējumu maksā:
6.11. profesionālās ievirzes programmās par 9 (deviņiem) kalendārajiem
mēnešiem gadā, sporta izglītības programmā „Florbols” par 10 (desmit)
kalendārajiem mēnešiem gadā;
6.12. par mācību gada pēdējo mēnesi līdzfinansējuma maksa jāsamaksā
iepriekšējā mēnesī.”
1.4. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:
„7. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, attiecīgajā
mācību gadā atbrīvo:
7.1. bērnus un jauniešus ar invaliditāti;
7.2. bērnus un jauniešus, kuri ir audžuģimenēs vai aizbildnībā;

7.3. bērnus un jauniešus, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai
maznodrošinātas personas ģimenes statuss;
7.4. bērnus un jauniešus, kuri iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju
apstiprinātajā izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstā.”
1.5. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:
„9. Pamatojoties uz izglītības iestādes direktora rīkojumu, vecākus var atbrīvot
no līdzfinansējuma maksas citos gadījumos (piemēram, par izglītojamā īpašiem
sasniegumiem), bet ne ilgāk kā uz 1 semestri, saskaņojot ar pašvaldības
administrācijas Izglītības nodaļas vadītāju.”
1.6. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:
„11. Līdzfinansējumu, pamatojoties uz Lielvārdes novada pašvaldības izdotu
grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķinu), vecāki iemaksā:
11.1. ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz norādīto norēķinu kontu;
11.2. pašvaldības kasēs;
11.3. Lielvārdes novada sporta centra kasē (par sporta skolas
izglītojamiem).”
1.7. Aizstāt 12.punktā skaitli „25.” ar skaitli „15.”.
1.8. Papildināt ar 14.1punktu šādā redakcijā:
„14.1 Ja ikmēneša līdzfinansējums regulāri tiek kavēts, ar direktora rīkojumu var
tikt atcelti 8. un 9.punktā noteiktie atvieglojumi. Iestādes vadītājs ir atbildīgs par
informācijas sniegšanu grāmatvedībai.”
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