Latvijas Republika
BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ. Nr. 90000024417, Lielcieceres iela 3, Brocēni, LV 3851
tālrunis 63807300, fakss 63807298, e-pasts: dome@broceni.lv

Brocēnos
2016.gada 20.janvārī
Saistošie noteikumi Nr.1
apstiprināti ar Brocēnu novada pašvaldības domes
2016.gada 20.janvāra
sēdes lēmumu Nr.1, 6.§

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras
īsteno profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas
Izdoti saskaņā ar
Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu
un likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 13.punktu

I.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta līdzfinansējuma maksa par
izglītības ieguvi Brocēnu novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) dibinātajā profesionālās
ievirzes izglītības iestādē, sākot ar 2016.gada 1.septembri.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk - līdzfinansējums) attiecas uz Brocēnu
novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk - Skolas) audzēkņu vecāku (aizbildņu)
(turpmāk - Vecāki) līdzfinansējuma maksām profesionālās ievirzes izglītības sporta programmās
mācību-treniņu procesa nodrošināšanai.
3. Līdzfinansējuma apmērs noteikts noteikumu pielikumā Nr.1 "Par līdzfinansējuma
maksu pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības sporta
programmas".
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un piemērojamie atvieglojumi
4. Līdzfinansējumu maksā par 10 kalendārajiem mēnešiem gadā, sākot no mācību gada 1.
septembra.
5. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītību
sporta programmās atbilstoši Skolas nolikumam.
6. Lai saņemtu līdzfinansējuma atvieglojumu noteikumu Vecāks iesniedz Skolai attiecīgu
iesniegumu un norāda pamatojumu. Iesniegums tiek iesniegts par katru mācību gadu, vai arī par
laiku, kad iestājas kāds no Pielikumā Nr.2 noteiktajiem gadījumiem.
7. Papildus noteikumu 6.punktā noteiktajiem atvieglojumiem ar Skolas direktora rīkojumu,
pamatojoties uz Skolas pedagoģiskās padomes lēmumu, var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas
pastāvīgi vai uz noteiktu laiku to audzēkni, kuram ir augsti sasniegumi attiecīgajā mācību
programmā, kā arī par iegūtām godalgotajām vietām Valsts un Starptautiska līmeņa sporta
sacensībās.

III. Līdzfinansējuma iemaksas kārtība
8. Skolas direktors slēdz vienošanos ar Vecākiem par līdzfinansējuma maksu.
9. Līdz katra mēneša 30.datumam profesionālās ievirzes izglītības programmas treneri
iesniedz Brocēnu novada profesionālās ievirzes izglītības iestāžu grāmatvedībām sarakstu par
izglītības programmu audzēkņu apmeklētību.
10.Vecāki līdzfinansējumu maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz
Brocēnu novada pašvaldības vai tās iestādes grāmatvedības izdotajiem rēķiniem.
11. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi samaksājams rēķinā norādītajā termiņā.
12. Līdzfinansējuma maksu par 4.punktā norādīto periodu var veikt avansā. Avansā
pārmaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja audzēknis
izstājas/tiek izslēgts no Skolas (Vecāku/trenera iesniegums), avansā pārmaksātais
līdzfinansējums tiek atmaksāts Vecākiem pēc attiecīga rakstiska iesnieguma saņemšanas Skolā.
13. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un
nodrošina Skolas direktors.
14. Līdzfinansējuma maksa tiek ieskaitīta Brocēnu pašvaldības pamatbudžeta kontā un
izmantota iestādes mācību procesa nodrošināšanai.
15. Par izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, noteiktā
līdzfinansējuma maksa netiek pārrēķināta un atgriezta.
16. Ja vairāk kā divus mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, iestāde sagatavo un
nosūta Vecākiem brīdinājumu, norādot parāda summu. Ja viena mēneša laikā no brīdinājuma
nosūtīšanas dienas parāds netiek samaksāts, audzēknis no attiecīgās iestādes tiek atskaitīts un
parāds piedzīts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
IV. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
17. Skolas direktora rīcību un lēmumus var apstrīdēt viena mēneša laikā no notikuma vai
lēmuma pieņemšanas dienas iesniedzot rakstisku iesniegumu Brocēnu novada pašvaldības
domei, Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā.
18. Brocēnu novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā (Lielā iela 4, Liepāja, LV – 3401).
Domes priekšsēdētāja

S. Dūklava

Pielikums Nr.1
Brocēnu novada pašvaldības domes
2016.gada 20.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1
PAR LĪDZFINANSĒJUMA MAKSU PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS, KURAS
ĪSTENO PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS SPORTA PROGRAMMAS
Sporta izglītības iestāde

Maksa mēnesī
EURO

Futbols

3,00

Hokejs

15,00

Smaiļošana un kanoe airēšana

3,00

Pielikums Nr.2
Brocēnu novada pašvaldības domes
2016.gada 20.janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.1
Kategorija
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Bērni bāreņi, invalīdi un bērni, kuri atrodas
aizbildniecībā
Trūcīga, maznodrošināta ģimene
Ja iestādi apmeklē divi vai vairāki ģimenes bērni
Ja iestādes audzēknis attaisnoti nav apmeklējis
nodarbības 2 nedēļas (iesniedzot ārsta izziņu, citi
attaisnojoši dokumenti)
Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu, citi
attaisnojoši dokumenti) Skolu nav apmeklējis
kalendāro mēnesi
Bezdarbnieku ģimene (ja bezdarbnieki ir abi vecāki)
Audzēkņi, kuri uzsāk mācības SSG grupās un MT-1
grupās

Atlaide no mācību
maksas mēnesī
100%
100%
50%
50%

100 %
50%
100 %

Saistošo noteikumu Nr.1 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības
iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības sporta programmas”
paskaidrojuma raksts
Izstrādāts saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.1 pantu
1. Projekta nepieciešamības
Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta 21.daļai pašvaldība
pamatojums
saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā
līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāsts
Ar saistošajiem noteikumiem noteikta daļēja maksa kā
līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības
dibinātajās profesionālās ievirzes un interešu izglītības
iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta Līdzfinansējums nedaudz samazinās pašvaldības budžeta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
izdevumus.
4. Informācija par plānoto projekta Nav attiecināms uz projekta saturu.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Saistošo noteikumu piemērošanā privātpersona var
administratīvajām procedūrām
griezties izglītības iestādē vai Brocēnu novada
pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām Konsultācijas nav notikušas.
ar privātpersonām

