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Saistošie noteikumi 

Ogrē 

 

2012.gada 25.oktobrī Nr.31/2012 

 (protokols Nr.10; 33.§) 

 

 

Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi Ogres 

novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs  
 

Izdoti saskaņā ar  

likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu 

un Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu 

 

I.VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka mācību maksas kā daļēja 

līdzfinansējuma par izglītības ieguvi (turpmāk tekstā – mācību maksa) Ogres novada 

pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības 

iestādes) noteikšanas un samaksas kārtību, kā arī mācību maksas atvieglojumus. 

 

II. MĀCĪBU MAKSAS NOTEIKŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA  

 

2. Mācību maksas apmēru katrai izglītības iestādei nosaka Ogres novada dome ar savu 

lēmumu, pamatojoties uz izglītības iestādes iesniegumu. 

3. Mācību maksa izglītības iestādēs veido daļu no katras izglītības iestādes finansējuma. 

4. Mācību maksa izmantojama normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem. 

5. Mācību maksu maksā vecāki vai aizbildņi (turpmāk – vecāki), kuru bērni izglītības 

iestādē apgūst licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

6. Mācību maksu vecāki iemaksā attiecīgās izglītības iestādes norādītajā kontā un 

termiņā. 

 

III. MĀCĪBU MAKSAS ATVIEGLOJUMI 

 

7. No mācību maksas 50% apmērā tiek atbrīvoti izglītības iestāžu audzēkņi, kas sekmīgi 

mācās izglītības iestādē: 

7.1. no daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgo bērnu); 

7.2. no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm; 

7.3. ja vienā izglītības iestādē mācās 2 vai vairāk bērni no vienas ģimenes.  
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8. No mācību maksas 100% apmērā tiek atbrīvoti izglītības iestāžu audzēkņi, kas 

sekmīgi mācās izglītības iestādē: 

8.1. bērni bāreņi; 

8.2. bērni invalīdi; 

8.3. par īpaši atzīmētiem mācību un radošā darba sasniegumiem, pamatojoties uz 

izglītības iestādes izvērtējumu un pedagoģiskās padomes lēmumu – uz pusgadu.  

 

IV.NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

 

9. Šo noteikumu izpildes kontroli nodrošina atbilstošās izglītības iestādes direktors. 

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2013. 

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 20.05.2010. saistošie noteikumi 

Nr.18/2010 „Mācību maksas Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības 

iestādēs” (protokols Nr.5; 42.§). 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                  E.Bartkevičs 


