
  Apstiprināti ar Dundagas novada pašvaldības 
domes 201__.gada ____.____________ 
sēdes lēmumu (prot. Nr.____., p.____.) 

 
 

Saistošie noteikumi Nr._____ 
 

“Par l īdzfinansējuma samaksas kārt ību Dundagas Mākslas un mūzikas skolā” 

 
  Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 

2.1 daļu; likuma “Par pašvaldībām” 
43.panta pirmās daļas 13.punktu 

 
I.  Vispār īgie jautājumi  

 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts 
līdzfinansējums par izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) 
dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas skola” 
(turpmāk arī – izglītības iestāde). 
 

II.  L īdzfinansējuma noteikšanas un maksāšanas kārt ība 
 
2. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi izglītības iestādē veido daļu no izglītības 
iestādes finansējuma. 
 
3. Līdzfinansējuma apmēru nosaka pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu.  
 
4. Līdzfinansējumu maksā izglītojamā vecāki vai citi likumiskie pārstāvji (turpmāk – 
vecāki), kuru bērni izglītības iestādē apgūst licencētas profesionālās ievirzes izglītības 
programmas un interešu izglītības programmas atbilstoši iestādes nolikumam. Par licencētas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanu, interešu izglītības programmas 
apgūšanu un līdzfinansējuma maksāšanas kārtību starp izglītības iestādi un izglītojamā vecāku 
tiek noslēgts rakstveida līgums. 

 
5. Līdzfinansējumu vecāki maksā, pamatojoties uz grāmatvedības attaisnojuma 
dokumentu (rēķinu). 

 
6. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts pašvaldības norēķinu kontā. 

 
7. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas 
ilguma, maksājumus veicot par kārtējo mēnesi līdz nākamā mēneša 28.datumam. Par 
izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, līdzfinansējums 
netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības izglītības iestādē, avansā iemaksātā līdzfinansējuma 
summa vecākiem tiek atmaksāta. 

 
8. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā. Avansā iemaksātā līdzfinansējuma summa 
pāriet uz nākamo samaksas periodu. 
 
9. Ja vairāk kā 2 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītības iestādei ir 
tiesības izglītojamo atskaitīt no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības un interešu 
izglītības programmas.  



 
10. Izglītības iestāde no vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus izlieto 
izglītības iestādes attīstībai, mācību līdzekļu iegādei un iestādes aprīkojuma iegādei. 
 

III.  Atbr īvojumi no līdzfinansējuma maksas 
 
11. No līdzfinansējuma maksas 100 procentu apmērā, pamatojoties uz izglītojamā 
vecāka iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek 
atbrīvoti: 

 
11.1. trūcīgu un maznodrošinātu ģimeņu bērni (ne ilgāk kā uz periodu, kurā 
attiecīgais statuss piešķirts); 
11.2. bērni invalīdi un bāreņi; 
11.3. trešais un nākamie bērni, ja izglītības iestādi apmeklē trīs vai vairāki bērni 
no vienas ģimenes. 

 
12. No līdzfinansējuma maksas 50 procentu apmērā, pamatojoties uz izglītojamā vecāka 
iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti: 
 

12.1. daudzbērnu ģimeņu (trīs un vairāk nepilngadīgi bērni) bērni; 
12.2. viens bērns, ja no vienas ģimenes izglītības iestādi apmeklē divi bērni; 
12.3. izglītojamie, par katru papildus apgūstamo programmu. 

 
13. No līdzfinansējuma maksas uz konkrētu laiku 100 procentu apmērā ar izglītības 
iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti izglītojamie, kuri nav apmeklējuši izglītības iestādi 
pilnu mēnesi un ir iesniegta ārsta izziņa. 
 
14. Atbrīvojumi no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki 
iesnieguši izglītības iestādei rakstisku iesniegumu un apliecinošus dokumentus par faktu, uz 
kura pamata ir tiesības saņemt atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas. 
 
15. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un 
nodrošina izglītības iestādes direktors. 
 
 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paskaidrojuma raksts 
Dundagas novada domes 201___.gada ___._______________ 

 saistošajiem noteikumiem Nr._____ 
 

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts 
 
Saistošie noteikumi (turpmāk arī – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts 
līdzfinansējums par izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības (turpmāk arī – pašvaldība) 
dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē “Dundagas Mākslas un mūzikas skola”. 
 
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums 
 
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt 
daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs. 
Līdz šim pašvaldība šo jautājumu bija regulējusi ar Dundagas novada pašvaldības domes 
2010.gada 27.janvāra lēmumu Nr.44 “Vecāku līdzfinansējuma izglītības programmu 
realizēšanas kārtība”. 
 

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu 
 
Dundagas Mākslas un mūzikas skola plāno budžeta ieņēmumus 11800 euro apmērā. 

 
4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarb ības vidi pašvaldības 
teritorij ā 
 
Nav informācija. 

 
5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām 
 
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde. 

 
6. Informācija par konsultācijām ar priv ātpersonām 
 
Nav notikušas. 

 

 
Domes priekšsēdētājs G.Laicāns 
 


