
 

Atlaide – 50% (maksa 20,00 EUR, dambrete 10,00 EUR) 

• Izglītojamiem, kuru dzīvesvieta ar vismaz vienu no vecākiem deklarēta uz kalendārā gada 1. janvāra plkst. 00:00 Siguldas novadā 

(iesniegums atlaidei nav nepieciešams). 

• Ja izglītojamā deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Siguldas novada administratīvās teritorijas, bet izglītojamais mācās deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā 

Siguldas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē un dzīvesvietai tuvākajā Siguldas novada vispārizglītojošajā skolā (deklarētai 

dzīvesvietai tuvākās izglītības iestādes nosaka pa īsāko koplietošanas ceļu nokļūšanai uz skolu, izmantojot sabiedrisko transportu). 

• Izglītojamajiem, kuri pēc kalendārā gada 1. janvāra pārcēlušies dzīvot uz Siguldas novadu. Izglītojamais un viens vai abi vecāki ir deklarēti Siguldas 

novadā un pārcelšanās tiek apstiprināta ar īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošu dzīvošanai derīgu nekustamā īpašuma objektu Siguldas novadā 

 

 

Atlaide – 70% (maksa 

12,00 EUR, dambrete 6,00 

EUR) 

Izglītojamā māsa vai brālis 

apgūst profesionālās ievirzes 

izglītības programmu kādā no 

Siguldas novada pašvaldības 

skolām 

 

Atlaide – 80% (maksa 8,00 

EUR, dambrete 4,00 EUR) 

Izglītojamais ir no ģimenes, kurai 

piešķirts statuss “Siguldas novada 

pašvaldības ģimene, kuras 

aprūpē ir trīs un vairāk bērni” 

No līdzfinansējuma maksas  attiecīgā mācību gadā atbrīvo 

izglītojamo, ja: 

• izglītojamais ir ar invaliditāti vai izglītojamā vecāks ir ar invaliditāti, 

• izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns, 

• izglītojamais ir no maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes (piešķirts statuss),  

• izglītojamais ir no ģimenes, kas nonākusi krīzes situācijā (pieņemts lēmums) 

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.23                          
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Siguldas novada pašvaldības 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

Noteikumi stājas spēkā 2022.gada 1.decembrī 

Vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī ir 40,00 EUR  

(dambrete 20,00 EUR)                                                                

tiek piemērota mācību gada 9 kalendārajos mēnešos 

Būtiski zināt! 
• Ja izglītojamais slimojis vairāk nekā 20 kalendārās dienas pēc kārtas un skolai ir iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba 

dienu laikā pēc izglītojamā izveseļošanās, izglītojamam piemērojamā līdzfinansējuma maksa ir 50 % apmērā.  

• Ja izglītojamais slimojis vairāk nekā 30 kalendārās dienas pēc kārtas un skolai ir iesniegta ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņa trīs darba 

dienu laikā pēc izglītojamā izveseļošanās, šajā slimošanas periodā skola  līdzfinansējuma maksu nepiemēro.  

• Ja izglītojamam mēneša laikā ir vairāk nekā 50 % neattaisnotu kavējumu, noteikumos paredzētais atbalsts var tikt pārtraukts 

 

Atlaides līdzfinansējuma maksai  pienākas 

izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta ar vismaz 

vienu no vecākiem deklarēta uz kalendārā 

gada 1. janvāra plkst. 00:00 Siguldas novadā 

Lai saņemtu atlaides – jāaizpilda iesniegums 

izglītības iestādei, atlaides nesummējas, 

spēkā ir lielākā atlaide! 

 

 


