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JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 

JĒKABPILS NOVADA DOME 

Reģistrācijas Nr.90000024205 

Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201 

Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv 

LĒMUMS 

Jēkabpils novadā 

 

23.02.2023. (protokols Nr.2, 68.§)                                                                               Nr.170 

 

Par grozījumu Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumā Nr.506 “Par līdzfinansējumu  

Jēkabpils novada profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs” 

 

        Jēkabpils novada dome 23.02.2023. pieņēma lēmumu Nr.169 “Par pašvaldības izglītības 

iestāžu izdevumu un viena audzēkņa uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu savstarpējiem norēķiniem 

ar citām pašvaldībām 2023. gadā”. Ņemot vērā minēto lēmumu, nepieciešams izdarīt grozījumu 

Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumā Nr.506 “Par līdzfinansējumu Jēkabpils novada 

profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs”. 

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10.panta pirmās daļas 21.punktu, otrās daļas 2.punkta d) 

apakšpunktu, Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu, Jēkabpils novada domes 2022.gada 

23.septembra saistošo noteikumu Nr.11 „Saistošie noteikumi par līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Jēkabpils novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 4.punktu, ņemot 

vērā Finanšu komitejas 09.02.2023.lēmumu  (protokols Nr.2, 23.§), 

 

Jēkabpils novada dome nolemj: 

1. Izdarīt Jēkabpils novada domes 25.11.2021. lēmumā Nr.506 „Par līdzfinansējumu 

Jēkabpils novada profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs” šādu grozījumu: 

 Izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:  

“1. Noteikt Jēkabpils novada profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības iestādēs 

mācību procesa nodrošināšanai vecāku līdzfinansējumu šādā apmērā:  
Nr.

p.k. 

Pakalpojums Mērvienība 

Arvīda 

Žilinska 

Jēkabpils 

Mūzikas 

skola 

Jēkabpils 

Mākslas 

skola 

Jēkabpils 

Sporta 

skola 

Jēkabpils 

novada 

Bērnu un 

jauniešu 

centrs 

Viesītes 

Mūzikas 

un 

mākslas 

skola 

Sēlijas 

Sporta 

skola 

1. Viena profesionālās 

ievirzes programma 
mēnesis 15,00 15,00 7,00 - 

 

8,50 

 

4,27 

2. Viena profesionālās 

ievirzes programma, ja 

Jēkabpils novada  

pašvaldībai nav 

noslēgts līgums par 

savstarpējiem 

norēķiniem ar attiecīgo 

pašvaldību, kurā 

deklarēts audzēknis  

mēnesis 73,49 71,53 33,99 - 

 

 

31,80 

 

 

34,98 
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3. Viena interešu 

izglītības programma 

mēnesis 25,00 - - 3,00 3,00 - 

4. Viena interešu 

izglītības  programma, 

ja Jēkabpils novada 

pašvaldībai nav 

noslēgts līgums par 

savstarpējiem 

norēķiniem ar attiecīgo 

pašvaldību, kurā 

deklarēts audzēknis 

mēnesis 83,49 - - 38,05 

 

 

26,30 

 

 

- 

5. Sagatavošanas klase mēnesis 20,00 - - - - - 

6. Viena interešu 

izglītības  programma, 

ja Jēkabpils novada 

pašvaldībai nav 

noslēgts līgums par 

savstarpējiem 

norēķiniem ar attiecīgo 

pašvaldību, kurā 

deklarēts audzēknis 

mēnesis 78,49 - - - 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

2. Lēmums piemērojams no 2023.gada 1.februāra. 

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Jēkabpils novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

Sēdes vadītājs 

Domes priekšsēdētājs  R.Ragainis 

 

Elksne 65207054 

Pētersone 27843245 

 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU 


