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Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno 

profesionālās ievirzes izglītības programmas 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu 

un likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu 

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma 

maksa par izglītības ieguvi Aizputes Mūzikas skolā, Aizputes Mākslas skolā un Grobiņas novada 

dibinātajā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Liepājas rajona sporta skolā Aizputes 

novada mācību grupās (turpmāk – profesionālās ievirzes skolas). 

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz profesionālās ievirzes skolu audzēkņu vecāku, 

aizbildņa vai personu, kas viņu aizstāj, (turpmāk - vecāki) daļējām iemaksām līdzfinansējumam 

par profesionālās ievirzes mācību programmu apguvi. 

3. Līdzfinansējuma apmērs noteikts sadaļā "Līdzfinansējuma maksa pašvaldības profesionālās 

ievirzes skolās". 

II. LĪDZFINANSĒJUMA NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4. Vecāki līdzfinansējumu maksā par mācību gada kalendārajiem mēnešiem gadā. 

5. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni apgūst profesionālās ievirzes programmas 

atbilstoši profesionālās ievirzes skolu nolikumiem, un kuru bērniem mācību nodarbības organizē 

un nodrošina profesionālās ievirzes skolas. 

6. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz audzēkņa vecāka iesnieguma, attiecīgajā mācību 

gadā atbrīvo, ja: 

6.1. audzēknis ir invalīds; 

6.2. audzēknis atrodas aizbildnībā; 

6.3. audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57255


2 

 

7. Ģimenē, kurā kopā dzīvo divi vai vairāk bērni un kuri apmeklē vairākās profesionālās 

ievirzes izglītības iestādes, līdzfinansējuma maksa mēnesī uz ģimeni nevar pārsniegt 4.27 

EUR. (grozījumi izdarīti ar 31.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22) 

8. Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis skolu un kavējuma periods ir 

ilgāks par mēnesi, par kavēto mēnesi laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā. 

III. LĪDZFINANSĒJUMA IEMAKSAS KĀRTĪBA 

9.  Līdzfinansējumu vecāki samaksā ar pārskaitījumu bankā vai iemaksā Aizputes novada domes 

kasē, pamatojoties uz Aizputes novada grāmatvedības izdotajiem rēķiniem. Rēķinu izraksta 

pamatojoties uz vecāku iesniegumu par uzņemšanu profesionālās ievirzes skolā. 

10. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi atbilstoši izdotajiem rēķiniem samaksājams līdz nākošā 

mēneša 15.datumam. 

11. Līdzfinansējuma maksu par 4.punktā norādīto periodu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā 

līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja audzēknis izstājas no 

profesionālās ievirzes skolas, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, avansā iemaksātais 

līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem. 

12. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un 

nodrošina profesionālās ievirzes skolas direktors. 

13. Līdzfinansējuma maksa tiek izmantota profesionālas ievirzes skolu mācību procesa 

nodrošināšanai. 

IV. LĪDZFINANSĒJUMA MAKSA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SKOLĀS 

14. Līdzfinansējuma maksa profesionālās ievirzes skolās ir 1.42 EUR mēnesī. (grozījumi izdarīti 

ar 31.07.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.22) 

15. Līdzfinansējuma maksu vecāki uzsāk maksāt no 2013.gada 1.janvāra. 

 

 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 
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Saistošo noteikumu Nr.14 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība pašvaldības izglītības 

iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas” paskaidrojuma raksts 

 

1. Īss saistošo noteikumu satura 

izklāsts 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta un 

izlietota līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Aizputes 

Mūzikas skolā, Aizputes Mākslas skolā un Grobiņas novada 

dibinātajā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē 

Liepājas rajona sporta skolā Aizputes novada mācību grupās.  

 
2. Saistošo noteikumu 

nepieciešamības pamatojums 
Papildu finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu profesionālās 

ievirzes izglītības pieejamību un apmeklētības kontroli 

Aizputes novada profesionālās ievirzes skolās un Grobiņas 

novada dibinātajā profesionālās ievirzes sporta izglītības 

iestādē Liepājas rajona sporta skolas Aizputes novada mācību 

grupās, kuras finansē Aizputes novada dome. 

 
3. Informācija par saistošo 

noteikumu ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

 

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās ietekmes prognoze 

uz pašvaldības budžetu - līdzfinansējums samazinās 

pašvaldības budžeta izdevumus 

4. Informācija par saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 

teritorijā 

 

Nav attiecināms 

5. Informācija par saistošo 

noteikumu ietekmi uz 

administratīvajām procedūrām 

 

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā 

izglītības iestādē vai Aizputes novada domē 

6. Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām 

 

Nav attiecināms 

 

 

Novada domes priekšsēdētājs        Aivars Šilis 

 

 

 

 


