IZRAKSTS

Domes sēdes protokola izraksts
2020.gada 13.augustā

Siguldā

Nr.9

30.§
Par līdzfinansējuma maksas noteikšanu pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas
pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā un Siguldas 1.pamatskolā
Ziņo: Juridiskās pārvaldes vadītāja T.Krūmiņa
Siguldas pilsētas vidusskolā, Laurenču sākumskolā un Siguldas 1. pamatskolā katru dienu
līdz plkst. 16.00 tiek nodrošināts pagarinātās grupas pakalpojums, kas tiek finansēts no
mērķdotācijas pedagogu algām. Šajā laikā izglītojamiem tiek nodrošināta palīdzība mājas darbu
sagatavošanā, individuālas konsultācijas, palīdzība mācību satura apguvē un pedagoga uzraudzība.
Laurenču sākumskolā, Siguldas 1.pamatskolā un Siguldas pilsētas vidusskolā laikā no plkst.16.00
līdz plkst.19.00 pagarinātās dienas grupas izglītojamo uzraudzības pakalpojumu paredzēts
nodrošināt tiem izglītojamajiem, kuru vecāki nevar ierasties pēc izglītojamajiem līdz plkst.16.00.
Ņemot vērā, ka bērnu uzraudzības pakalpojumus laikā no plkst.16.00 līdz plkst.19.00 no valsts
mērķdotācijām netiek apmaksāts, tam nepieciešams noteikt vecāku līdzfinansējuma maksu no
2020.gada 1.septembra. Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu,
21.panta pirmās daļas 14.punkta g. apakšpunktu, Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2.punktu,
60.panta septītās daļas 4.punktu, Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta pirmās daļas
12.punktu, kas nosaka, ka ar pievienotās vērtības nodokli neapliek valsts atzītu izglītības iestāžu
pakalpojumus vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, augstākās izglītības un interešu
izglītības jomā, kā arī ar šiem izglītības pakalpojumiem cieši saistītu pakalpojumu sniegšanu un
preču piegādi, ko veic minētās izglītības iestādes, Siguldas novada pašvaldības domes 2019.gada
15.augusta saistošo noteikumu Nr.25 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību interešu izglītības un
pagarinātās dienas grupas nodarbībām Siguldas novada pašvaldības izglītības iestādēs” 6.punktu, kā
arī ņemot vērā Izglītības un kultūras komitejas 2020.gada 12.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.9,
7.§) un Finanšu komitejas 2020.gada 13.augusta sēdes atzinumu (prot.Nr.9, 26.§) un atklāti balsojot
ar 13 balsīm par (I.Alksnis, R.Ādamsons, Ņ.Balode, E.Gruzniņa, R.Kalvāns, K.Leitāne,
U.Mitrevics, L.Sausiņa, J.Strautmanis, E.Viļķina, I.Zagorska, J.Zilvers, M.Zīverts), pret – nav,
aturas – nav, dome nolemj:
noteikt līdzfinansējuma maksu par Siguldas pilsētas vidusskolas, Siguldas 1.pamatskolas un
Laurenču sākumskolas pagarinātās dienas grupu nodarbībām (no plkst. 16.00 līdz plkst.
19.00) no 2020.gada 1.septembra vienam izglītojamajam 30,00 EUR (trīsdesmit euro un
nulle centi) mēnesī bez PVN.
Sēdes vadītājs
Izraksts pareizs
Siguldas novada pašvaldības
domes sekretāre Elīna Dakša

(personiskais paraksts)

U.Mitrevics

Siguldā, 2020.gada 14.augustā

