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ATTAISNOTIE IZDEVUMI PAR IZGLĪTĪBU:
1) par augstākās izglītības un visu pakāpju profesionālās izglītības iegūšanu, kā arī par

specialitātes (profesijas, amata, aroda) iegūšanu valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs,
Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Ekonomikas zonas valstu mācību iestādēs vai
valsts akreditētās izglītības programmas apgūšanu;
2) par apmācību darbā, profesijā, amatā vai arodā nepieciešamo iemaņu iegūšanai un
uzlabošanai;
3) par profesionālās sagatavotības līmeņa paaugstināšanu (izdevumi par jebkurām mācībām,
kas paplašina fiziskās personas profesionālās zināšanas);

4) sākot ar 2016.gadu par interešu izglītības programmu (Izglītības
likuma izpratnē) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

31.07.2001. MK noteikumu Nr.336 1.1.apakšpunkts

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Izglītības iestāde ir valsts, pašvaldību, valsts augstskolu vai citu juridisko vai
fizisko personu dibināta iestāde, kuras uzdevums ir izglītības programmu
īstenošana, vai komercsabiedrība, kurai izglītības programmu īstenošana ir viens
no darbības veidiem.
Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences
saņemšanas, savukārt citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas
Izglītības iestāžu reģistrā, interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot pēc
attiecīgās licences saņemšanas pašvaldībā.
(Izglītības likuma 1.panta 7.punkts un 47.pants)

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU ĪSTENOŠANAI
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta sertifikāts par noteiktu programmu
2. Jūrmalas pilsētas domes izsniegta licence (JPD 11.03.2010. saistošie
noteikumi Nr.14 «Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu
licencēšanas kārtību»)

Vecāki varēs iekļaut attaisnotajos izdevumos maksu par
tādu interešu izglītību, ko organizē izglītības iestāde vai
persona ar pašvaldības izsniegtu licenci.

DOKUMENTI, KAS PAMATO ATTAISNOTOS IZDEVUMUS
Fiziskā persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tai pievieno šādu maksājuma
dokumentu kopijas – kvīts, čeks, maksājuma uzdevums, kredītiestādes konta izraksts,
interneta bankas maksājuma uzdevums.
Maksājuma dokumentā jābūt norādītai šādai informācijai:
• Programmas īstenotāja (fiziskas vai juridiskas personas) nosaukums;
• Fiziskās personas – nodokļa maksātāja vai viņa ģimenes locekļa, kas veic
maksājumu – vārds, uzvārds, personas kods;
• Bērna (līdz 18 gadu vecumam), par kuru tiek veikts maksājums, vārds,
uzvārds, personas kods;
• Interešu izglītības pulciņa nosaukums.

.

Informācija par programmu licencēšanu Jūrmalā
www.jurmala.lv
Informācija un jautājumi par attaisnotajiem izdevumiem
www.vid.gov.lv

Paldies par uzmanību!

