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APSTIPRINĀTI
ar direktores I.Jaunzemes
28.08.2018. rīkojumu Nr. 93/18

Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes
„Jelgavas bērnu un jauniešu centrs „Junda””
sniegto maksas pakalpojumu noteikumi
I. Vispārīgais jautājums
1. Noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes „Jelgavas
bērnu un jauniešu centrs „Junda”” sniegto maksas pakalpojumu apmaksas kārtību.
II. Maksas pakalpojumi
2. Maksas pakalpojumus un to summu nosaka:
2.1. Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra lēmums Nr.17/9 „Maksa par interešu
izglītības programmu apguvi”;
2.2. Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 22. marta lēmums Nr.4/3 „Jelgavas pilsētas
pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana”.
III. Apmaksas kārtība par interešu izglītības programmu
3. Dalības maksa par interešu izglītības programmas (turpmāk – pulciņš) apguvi ir EUR
7,11 (septiņi euro un 11 centi) mēnesī.
4. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētie bērni ir atbrīvoti no dalības maksas
interešu izglītības programmā.
5. Dalības maksa par vienu mēnesi veicama pilnā apmērā, neatkarīgi no nodarbību faktiskā
apmeklējuma.
6. Ja viena mēneša periodā audzēknis deklarējas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
– dalības maksa šajā mēnesī veicama pilnā apmērā. Atbrīvots no dalības maksas interešu
izglītības programmā audzēknis ir sākot ar nākošo mēnesi.
7. Neatkarīgi no tā, kādā veidā tiek veikta apmaksa, rēķins par dalības maksu pulciņā
vecākam/aizbildnim tiek nosūtīts uz iesniegumā par audzēkņa uzņemšanu pulciņā norādīto
elektroniskā pasta adresi katru mēnesi līdz 25 datumam.
8. Norēķinu veidi:
8.1. skaidras naudas norēķins (Pasta ielā 32, Skolas ielā 2, Jelgavā), ko apliecina stingrās
uzskaites kvīts;
8.2. bezskaidras naudas norēķins, izmantojot personīgo bankas norēķinu karti (Pasta ielā
32, Jelgavā), ko apliecina termināļa izdruka un aizpildīts EKA čeks;
8.3. izmantojot internetbanku, norādot rēķina obligātos rekvizītus - rēķina numuru,
audzēkņa vārdu, uzvārdu, pulciņa nosaukumu un apmaksājamo periodu.

IV. Apmaksas kārtība par telpu vai teritorijas nomu
9. Norēķinu veidi pēc rēķina saņemšanas par telpu vai teritorijas nomu:
9.1. skaidras naudas norēķins (Pasta ielā 32, Skolas ielā 2, Jelgavā), ko apliecina stingrās
uzskaites kvīts;
9.2. bezskaidras naudas norēķins, izmantojot personīgo bankas norēķinu karti (Pasta ielā
32, Jelgavā), ko apliecina termināļa izdruka un aizpildīts EKA čeks;
9.3. izmantojot internetbanku, norādot rēķina obligātos rekvizītus - rēķina numuru un
noslēgtā līguma numuru.
V. Noslēguma jautājums
10. Šie noteikumi stājas spēkā sākot ar 2018. gada 28. augustu.
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