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Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu  

Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība”  

interešu izglītības programmās 
 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 

43.panta trešo daļu   

                   

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka līdzfinansējuma apmēru un 

samaksas kārtību par interešu izglītības programmas apguvi Daugavpils pilsētas Bērnu un 

jauniešu centrā “Jaunība”. 

2. Līdzfinansējuma apmērs mēnesī ir šāds: 

Nr. 

p.k. 

Interešu izglītības programma Līdzmaksājuma 

apmērs euro  

1. Pirmsskolas vecuma bērniem visās interešu izglītības programmās 5,00 

2. 
Izglītojamajiem vecumā no 7 līdz 25 gadiem kultūrizglītības un vides 

izglītības programmās 
5,00 

3. 
Izglītojamajiem vecumā no 7 līdz 25 gadiem tehniskās jaunrades un 

sporta interešu izglītības programmās 
10,00 

4. 
Izglītojamajiem vecumā no 7 līdz 25 gadiem mūzikas studijā “Kredo” 

(individuālās mūzikas nodarbības) 
10,00 

 

3. Līdzfinansējumu maksā par katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša 20.datumam uz norādīto 

kontu vai skaidrā naudā.  

4. Līdzfinansējums tiek izlietots mācību līdzekļu un aprīkojuma iegādei, kā arī pedagogu 

darba samaksai.  

5. No līdzfinansējuma 100% apmērā tiek atbrīvoti izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta 

ir Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un: 

5.1. kuri apmeklē Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra “Jaunība” brīvā laika klubus 

“Križi” – Poligona ielā 50, “Smaids” – Krustpils ielā 4, Ruģeļi” – Gaismas ielā 9, “STARS” – 

Ventspils ielā 20, “Mezgls” – Smilšu ielā 92, “Grīva” – Komunālā ielā   2; 



5.2. kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss; 

5.3. kuram ir noteikta invaliditāte; 

5.4. kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni; 

5.5. kuri ir no daudzbērnu ģimenēm. 

6. Atbrīvojuma piešķiršanai izglītojamā vecāki (aizbildņi) iesniedz iesniegumu un 

attiecīgos dokumentus atbrīvojuma saņemšanai. 

7. Atbrīvojums tiek piešķirts ar Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra “Jaunība" 

direktora lēmumu, kas tiek pieņemts 10 dienu laikā no atbrīvojuma saņemšanas pamatojošu 

dokumentu iesniegšanas. 

8. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības 

ilgāk par divām nedēļām, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā. 

9. Līdzfinansējuma izpildes kontroli organizē un nodrošina Daugavpils pilsētas bērnu un 

jauniešu centra Jaunība" direktors. Izglītojamo apmeklētības uzskaiti veic attiecīgās interešu 

izglītības programmas pedagogs. 

10. Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra “Jaunība" direktora lēmumu vai 

faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē.  

11. Noteikumi stājas spēkā 2023.gada 1.janvārī. 

 

Domes priekšsēdētājs                         (personiskais parakts)                         A.Elksniņš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 


