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LĒMUMS 

Smiltenē 

2021.gada 25.augustā                                              Nr. 110 

                       (protokols Nr. 8,  18.§.) 

Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības programmu apguvei 2021./2022.mācību gadā 

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrā  

 

Pamatojoties uz Izglītības likuma 46.panta sestās daļas 3.punktu, 59.panta ceturtās daļas 3.punktu, 

60.panta ceturto daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, Ministru kabineta 

2001.gada 28.augusta noteikumu Nr.382 „Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība” 

2.punktu, ņemot vērā to, ka Smiltenes novada izglītības iestāžu uzdevums ir izglītības, izglītības 

atbalsta pasākumu, kultūras procesa pieejamības, sporta un fizisko aktivitāšu pieejamības 

nodrošināšana, ko sniedz Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centrs un, ņemot vērā 

Kultūras, izglītības un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas 2021.gada 17. augusta atzinumu (sēdes 

protokols Nr.2 ), atklāti balsojot ar 12 balsīm "Par" (Ainārs Mežulis, Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, 

Dainis Aļeksējevs, Edgars Avotiņš, Ervīns Labanovskis, Gita Mūrniece, Ilze Vergina, Inga Ērgle, 

Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants, Raivis Vizulis), "Pret" – nav, 1 balss "Atturas" – (Otārs Putrālis,), 

 Smiltenes novada pašvaldības dome 

 

NOLEMJ: 

1. Noteikt līdzfinansējuma apmēru par interešu izglītības programmu apguvi Smiltenes Bērnu 

un jauniešu interešu izglītības centrā 9,00 euro (deviņi euro 00 centi) gadā vienam audzēknim 

vienā programmā, izņemot kolektīvus, kas nodrošina tradīcijas saglabāšanu un 

kultūrvēsturiskā mantojuma un kultūras vērtību apgūšanu, aktīvi iesaistoties Latvijas skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku kustībā/procesā, 2021./2022. mācību gadā no 2021.gada 

1.septembra līdz 2022.gada 31.maijam. 

2. Līdzfinansējums ietver mācību līdzekļu izmaksas, saimnieciskos izdevumus un citus 

nepieciešamos izdevumus, kā arī pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas 

obligātās iemaksas.  

3. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamā likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāki) maksā 

bezskaidras naudas norēķinu veidā divos maksājumos, pamatojoties uz izglītības iestādes 

izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķins, kvīts), vai skaidrā naudā, ja izglītības 

iestāde pieņem skaidras naudas norēķinus.  

4. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu. Ja izglītojamais tiek atskaitīts 

no izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem. 

5. No līdzfinansējuma maksas interešu izglītības programmās 100% apmērā attiecīgajā mācību 

gadā atbrīvo izglītojamos, ja: 

5.1 izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu ir 

piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 

5.2 izglītojamajam noteikta invaliditāte; 
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6. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais tiek atskaitīts no 

attiecīgās izglītības iestādes izglītības programmas.  

7. Līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības iestādes 

direktore.  

8. Par lēmuma izpildi atbild Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu izglītības centra direktore Inga 

Sīmane. 

9. Lēmuma izpildi kontrolēt domes Izglītības pārvaldes vadītājai G.Grigorei. 

10. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.septembri. 

 

 

  

 

Domes priekšsēdētājs                             E.Avotiņš 

 

 


