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APSTIPRINĀTI: 

ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes 
28.04.2022. sēdes lēmumu Nr.400 

(prot.Nr.6  27.§) 
 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.2022/13 
“Par vecāku līdzfinansējumu Dienvidkurzemes novada izglītības iestādēs, kuras 

realizē profesionālās ievirzes programmas mūzikā, mākslā, dejā un sportā ” 
 
 

Izdoti saskaņā ar 
Izglītības likuma 12.panta 2¹.daļu 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un 

iekasēta līdzfinansējuma maksa (turpmāk - līdzfinansējums) par izglītības ieguvi 
Dienvidkurzemes novada dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, 
(turpmāk - Skola). 

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Skolu audzēkņu vecāku, aizbildņa 
vai personu, kas viņu aizstāj, (turpmāk – likumiskie pārstāvji) daļējām iemaksām 
līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes programmu apguvi. 

3. Līdzfinansējuma apmērs noteikts 4,00 EUR (četri eiro) mēnesī. 
 

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība . 
4. Līdzfinansējumu maksā likumiskie pārstāvji, kuru bērni Skolā apgūst licencētas 

profesionālās ievirzes izglītības programmas atbilstoši Skolas nolikumam, un kuru 
mācību nodarbības organizē un nodrošina Skola. 

5. Skola un likumiskie pārstāvji slēdz rakstveida vienošanos par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību.( Pielikums Nr.1) 

6. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz audzēkņa likumiskā pārstāvja  
iesnieguma, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja: 
6.1. izglītojamais ir ar invaliditāti; 
6.2. izglītojamais ir bez vecāku gādības palicis bērns; 
6.3. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar Dienvidkurzemes novada pašvaldības 

Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgās ģimenes 
statuss; 

6.4. izglītojamais iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu 
dalībnieku un kandidātu sarakstā , sākot no U14 izlašu vecuma; 

6.5. izglītojamais, kurš Skolā trenējas no SPM-1 līdz ASM mācību treniņgrupā un 
apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību ārpus Dienvidkurzemes 
novada teritorijas; 

6.6. izglītojamais, kurš ieguvis godalgotas vietas (1.-3.vieta) Latvijas Republikas vai 
starptautiskajos konkursos un sacensībās; 

http://www.dkn.lv/


6.7. ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes. 
7. Ja audzēknis paralēli mācās divās Skolas izglītības programmās, ko apliecina 

Skolas apstiprinošs dokuments, līdzfinansējumam otrajā programmā tiek 
piemērota 50% atlaide. 

8. Atvieglojumi no līdzfinansējuma stājās spēkā ar nākošo semestri, pirms kura 
saņemts vecāku iesniegums un pārbaudīta informācija par attiecīgo faktu, uz kura 
pamata tiek piešķirts atvieglojums. 

9. Audzēkņiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ Skolu neapmeklē, līdzfinansējums 
netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības skolā, līdzfinansējums netiek atmaksāts. 

10. Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un 
kavējumu periods ir ilgāks par 1 (vienu) mēnesi, par kavēto laika periodu 
līdzfinansējumu pārrēķina. Ārsta izziņa  skolas audzēkņa likumiskajam pārstāvim 
kopā ar tā iesniegumu skolā jāiesniedz 10 darba dienu laikā no ārsta izziņas 
izsniegšanas datuma. 

 
III. Līdzfinansējuma iemaksas kārtība 

11. Līdzfinansējumu maksā par 9 kalendārajiem mēnešiem gadā (periodā no 
1.septembra līdz 31.maijam) mūzikas un mākslas ievirzē, bet par 10 kalendārajiem 
mēnešiem gadā (periodā no 1.septembra līdz 30.jūnijam) sporta  ievirzē. 

12. Līdzfinansējumu samaksā ar pārskaitījumu, pamatojoties uz Dienvidkurzemes 
novada Finanšu un grāmatvedības daļas izdotajiem rēķiniem. 

13. Audzēkņu un katram audzēknim aprēķināto līdzfinansējuma un noteikto 
atvieglojumu sarakstu rēķina sagatavošanai Skolas direktors iesniedz 
Dienvidkurzemes novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības daļai: 
13.1. par 1.pusgadu līdz kārtējā mācību gada 1.oktobrim; 
13.2. par 2.pusgadu līdz kārtējā mācību gada 1.februārim. 

14. Rēķini var tikt sagatavoti elektroniski, tie derīgi bez paraksta un tiek nosūtīti uz 
vienošanās norādīto e-pasta adrese vai tie tiek sagatavoti papīra formātā un 
nosūtīti pa pastu uz līgumā norādīto dzīvesvietas adresi. 

15. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi atbilstoši izdotajiem rēķiniem samaksājams 
līdz nākošā mēneša 30.datumam. 

16. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē 
un nodrošina Skolas direktors. 

 
IV. Noslēguma jautājumi 

17. Līdz ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem: 
17.1. Priekules novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.17/7 “Par 

līdzfinansējuma samaksas kārtību Priekules novada pašvaldības Mūzikas un 
mākslas skolās” (apstiprināti 31.08.2017.); 

17.2. Grobiņas novada pašvaldības saistošie 31.08.2017. noteikumi Nr.8 “Par 
audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Grobiņas mūzikas un mākslas skolā”; 

17.3. Nīcas novada domes Noteikumi “Par mācību maksu Nīcas mūzikas 
skolā” (apstiprināti 10.09.2009.); 

17.4. Pāvilostas novada Nolikums “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību un 
izglītības ieguvi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā” (apstiprināti 
30.08.2018.); 

17.5. Vaiņodes novada domes Iekšējie noteikumi “Kārtība par audzēkņu 
mācību maksu” (saskaņoti 25.09.2018.); 

17.6. Grobiņas novada domes 2018.gada 31.maija saistošie noteikumi Nr.13 
“Par audzēkņu līdzfinansējumu Liepājas rajona Sporta skolā”; 



17.7. Aizputes novada domes Saistošie noteikumi Nr.14 “Līdzmaksājuma 
samaksas kārtība pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās 
ievirzes izglītības programmas”( apstiprināti 2012.gada 31.oktobrī). 

18. Noteikumi stājas spēkā ar 2022.gada  1.septembri  ,t.i., 2022./2023.mācību gadu.  
 
 

Domes priekšsēdētājs                                                                A. Priedols 


