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APSTIPRINĀTS
ar Dundagas novada domes
2019. gada 22. marta sēdes
Lēmumu Nr.82 (protokols Nr. 3., 31)
Dundagas novada pašvaldības 21019.gada 22.marta
SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā
2019. gada 22. martā

Nr. 5
Izdoti saskaņā ar: Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu;
likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13. punktu;

I.

Vispārīgie jautājumi

1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta daļēja
maksa (turpmāk – Līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Dundagas novada pašvaldības
dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē – Dundagas Mākslas un mūzikas
skolā (turpmāk – Izglītības iestāde).

2.

Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz:
2.1. izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki)
Līdzfinansējumu par izglītojamo, kas Izglītības iestādē apgūst:
2.1.1. profesionālās ievirzes izglītības programmu;
2.1.2. interešu izglītības programmu.
2.2. izglītojamo Līdzfinansējumu par pieaugušo neformālās izglītības programmu
apguvi.

3.

Līdzfinansējuma samaksas kārtība ir atrunāta:
3.1. starp Izglītības iestādi un Vecākiem noslēgtajā Izglītošanas līgumā,
3.2. starp Izglītības iestādi un fiziskām personām, kas apgūst pieaugušo neformālās
izglītības programmu, noslēgtajā Izglītošanas līgumā.

4.

Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem un tas veido
daļu no Izglītības iestādes finansējuma. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu
Izglītības iestādes uzdevumus un nodrošinātu:
4.1. Izglītības iestādes attīstību;
4.2. nodarbībām nepieciešamo materiālu, mācību līdzekļu un aprīkojuma, kā arī skatuves
tērpu iegādi;
4.3. pedagoģiskā personāla profesionālās kvalifikācijas pilnveidi;
4.4. izstāžu, konkursu, koncertu un meistarklašu organizēšanu;
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4.5. izglītojamo un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, izstādes, radošās
darbnīcas, koncerti, meistarklases u.tml. pasākumi);
4.6. pedagogu darba algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu par
pieaugušo neformālās izglītības programmas realizāciju;
4.7. izglītojamo un pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājuma īstenošanu.
5.

Izglītības iestādei ir tiesības pārbaudīt datus, kas nepieciešami Noteikumu izpildes
nodrošināšanai, izmantojot Izglītības iestādes un pašvaldības rīcībā esošo informāciju un
pašvaldības un valsts reģistros pieejamo informāciju.
II.

Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība, apmērs un atvieglojumi

6.

Līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņas, maksāšanas kārtību un laiku, kā arī citus
maksas pakalpojumus Izglītības iestādē pēc Izglītības iestādes direktora rosinājuma
nosaka Dundagas novada dome, pamatojoties uz izglītības programmu realizācijai
nepieciešamo mācību nodrošinājumu.

7.

Līdzfinansējuma apmērs vienam izglītojamajam tiek noteikts:
7.1. vienas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei – 12,00 EUR mēnesī;
7.2. divu profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei – 18 EUR mēnesī;
7.3. interešu izglītības programmu apguvei sagatavošanas klasē mākslā vai mūzikā –
12,00 EUR mēnesī;
7.4. interešu izglītības programmu apguvei pirmsskolas vecuma bērniem “Māksla.
Mūzika. Deja” – 12 EUR mēnesī;
7.5. interešu izglītības programmas “Mūsdienu deja” apguvei – 6,00 EUR mēnesī;
7.6. interešu izglītības programmas “Vokālā mūzika – Ansamblis” apguvei – 6,00 EUR
mēnesī;
7.7. pieaugušo neformālās izglītības apguvei – līdz 70 % no pašizmaksas.

8.

No Līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz
Vecāku Iesniegumu un iesniegtajiem dokumentiem, ar Izglītības iestādes direktora
Rīkojumu atbrīvo:
8.1. izglītojamo – personu ar invaliditāti;
8.2. izglītojamo – bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu;
8.3. trešo un nākamos daudzbērnu ģimeņu (kurās ir trīs un vairāk bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, arī pilngadīgas personas, kas nav
sasnieguši 24 gadu vecumu, ja tās apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību) bērnus, ja Izglītības iestādi apmeklē trīs un vairāki bērni no vienas
ģimenes.

9.

No Līdzfinansējuma maksas 100 % apmērā attiecīgajā periodā, pamatojoties uz Vecāku
Iesniegumu un sociālā dienesta Izziņu par statusu, ar Izglītības iestādes direktora
Rīkojumu atbrīvo izglītojamo, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes statuss.

10. No Līdzfinansējuma maksas 50% apmērā attiecīgajā mācību gadā , pamatojoties uz
Vecāku Iesniegumu, ar Izglītības iestādes direktora Rīkojumu atbrīvo:
10.1. izglītojamo no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk bērni, to skaitā
audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, arī pilngadīgas personas, kas nav
sasnieguši 24 gadu vecumu, ja tās apgūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību);
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10.2. vienu izglītojamo, ja no vienas ģimenes Izglītības iestādi apmeklē abi bērni, kuri
mācās profesionālās ievirzes izglītības programmā, interešu izglītības programmās
sagatavošanas klasē mākslā vai mūzikā, interešu izglītības programmā pirmsskolas
vecuma bērniem “Māksla. Mūzika. Deja”.
11. Līdzfinansējuma maksas atvieglojums, izņemot 8.1., 8.2. un 9. punktā noteikto,
neattiecas uz:
11.1. interešu izglītības programmas “Mūsdienu deja” izglītojamajiem;
11.2. interešu izglītības programmas “Vokālā mūzika – Ansamblis” izglītojamajiem.
12. Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi neattiecas uz pieaugušo neformālās izglītības
programmu izglītojamajiem.
13. Vecāku Iesniegums Līdzfinasējuma maksas atvieglojuma saņemšanai ir jāiesniedz katru
mācību gadu līdz 20. septembrim.
14. Vecākiem ir pienākums informēt Izglītības iestādi, ja ir mainījušies fakti, kas bija par
pamatu Līdzfinansējuma maksas atvieglojuma saņemšanai. Nepaziņošanas gadījumā
vai, ja atvieglojuma saņemšanai sniegta nepatiesa informācija, tad izdevumi, kas
radušies, var tikt piedzīti LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
15. Ja izglītojamais ir nesekmīgs vai neattaisnoti neapmeklē nodarbības, ar Pedagoģiskās
padomes lēmumu un Izglītības iestādes direktora Rīkojumu var tikt atsaukti 8.3., 9., 12.
punktā noteiktie Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi.
16. Slimošanas periodā Izglītības iestāde no Līdzfinansējuma atbrīvo, ja izglītojamais
slimojis vairāk kā 30 kalendārās dienas un Izglītības iestādei ir iesniegta ģimenes ārsta
vai medicīnas iestādes Izziņa trīs darba dienu laikā pēc izglītojamā izveseļošanās.
17. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki vai
izglītojamais ir iesnieguši Iesniegumu un attiecīgos faktus apliecinošus dokumentus, uz
kuru pamata iespējams saņemt atbrīvojumu.
18. Piešķirto Līdzfinansējuma maksas atlaides Izglītības iestādei tiek segtas no pašvaldības
budžeta līdzekļiem.
III Līdzfinansējuma iemaksas kārtība
19. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1. septembra līdz 31. maijam, atkarībā no izglītības
programmas ilguma.
20. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi samaksājams pēc grāmatvedības attaisnojuma
dokumenta - rēķina saņemšanas, līdz nākošā mēneša 28. datumam, Līdzfinansējums par
decembri un maiju samaksājams pēc rēķina saņemšanas līdz tekošā mēneša 28.
datumam.
21. Vecākiem un pieaugušo neformālās izglītības programmas izglītojamajiem rakstveidā
jāinformē Izglītības iestāde, ja nav saņemts rēķins.
22. Līdzfinansējuma maksu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā Līdzfinansējuma summa
pāriet uz nākamo samaksas periodu.
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23. Līdzfinansējumu iemaksā šādā kārtībā:
23.1. veicot bezskaidras naudas norēķinu uz Dundagas novada pašvaldības norēķinu
kontu;
23.2. veicot skaidras naudas iemaksu Dundagas novada pašvaldības kasē.
24. Veicot Līdzfinansējuma samaksu, kā maksājuma mērķis jānorāda “līdzfinansējums”,
attiecīgā Izglītības iestādes izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, kā arī periods, par
kuru tiek veikts maksājums.
25. Līdzfinansējuma summa tiek aprēķināta līdz brīdim, kad izglītojamais izstājies no
Izglītības iestādes pēc Vecāku Iesnieguma saņemšanas vai izglītojamais tiek atskaitīts
no Izglītības iestādes ar Pedagoģiskās padomes lēmumu. Pieaugušo neformālās
izglītības izglītojamiem Līdzfinansējuma summa tiek aprēķināta līdz rakstveida
Iesnieguma saņemšanai par izstāšanos no izglītības programmas. Šajā punktā minētajos
gadījumos avansā pārmaksātais Līdzfinansējums tiek atmaksāts.
26. Ja Līdzfinansējums nav maksāts vairāk kā 3 mēnešus bez attaisnojoša iemesla,
izglītojamais tiek atskaitīts no Izglītības iestādes. Šajā gadījumā izglītojamais netiek
atbrīvots no Līdzfinansējuma parāda summas apmaksas. Šis nosacījums neattiecas uz
gadījumu, ja Vecāki ir noslēguši Vienošanos ar Izglītības iestādi par parāda atmaksas
kārtību un ievēro Vienošanās noteikto. Ja jautājums nav atrisināms vienošanās ceļā,
parāda piedziņa tiek risināta LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.
IV Noslēguma jautājumi
27. Šo Noteikumu ievērošanu un Līdzfinansējuma samaksas uzraudzību organizē un
nodrošina Izglītības iestādes direktors. Par izglītojamo apmeklētības un sekmju uzskaiti
atbild direktora vietnieks izglītības jomā.
28. Līdzfinansējuma izdevumu tāmi izstrādā Izglītības iestādes direktors un iesniedz
apstiprināšanai Dundagas novada domē.
29. Noteikumi stājas spēkā ar nākošā mēneša pirmo datumu pēc publicēšanas Dundagas
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Dundadznieks”.
30. Ar Noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Dundagas novada pašvaldības 2016. gada 28.
janvāra Saistošie noteikumi Nr.2 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dundagas
Mākslas un mūzikas skolā” ( apstiprināti ar Dundagas novada domes 28.01.2016. sēdes
lēmumu Nr.14, protokols Nr.2., 15.§.)

Domes priekšsēdētājs

A.Felts

Sagatavoja: Dace Čodera
29543665
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Paskaidrojuma raksts
Dundagas novada pašvaldības domes 2019.gada 22.marta
saistošajiem noteikumiem Nr.5
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei
Dundagas Mākslas un mūzikas skolā
1.

Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2.

Īss projekta satura
izklāsts

3.

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz
pašvaldības budžetu.

4.

Informācija par
plānoto projekta
ietekmi uz

Lai aktualizētu esošo kārtību, kādā tiek maksāts Līdzfinansējums par
profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības ieguvi Dundagas novada
pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē – Dundagas
Mākslas un mūzikas skolā, nepieciešams grozīt Dundagas novada pašvaldības
2016. gada 28. janvāra Saistošos noteikumus Nr.2 “Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību Dundagas Mākslas un mūzikas skolā”. Ņemot vērā, ka
grozāmo normu apjoms pārsniedz vairāk nekā pusi no spēkā esošo noteikumu
normu apjoma un, ievērojot Izglītības likuma 12. panta otro prim daļu, 46.
panta sestās daļas 3. punktu, likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 13. punktu, Ministru kabineta 28.08.2001. noteikuma nr.382 “Interešu
izglītības programmu finansēšanas kārtība” 2. punktu, Saistošie noteikumi
izdodami jaunā redakcijā.
Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu profesionālās
ievirzes un interešu izglītības programmu izglītības procesu, kā arī veicināt
izglītības pieejamību mākslā, mūzikā un dejā.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts Līdzfinansējums par
profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības ieguvi Dundagas novada
pašvaldības dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē - Dundagas
Mākslas un mūzikas skolā.
Saistošie noteikumu II daļa paredz kārtību, kādā tiek noteikts līdzfinansējums,
tā apmērs, pilnīgs vai daļējs atbrīvojums no Vecāku līdzfinansējuma.
Saistošo noteikumu III daļa nosaka Līdzfinansējuma iemaksas kārtību un
termiņus.
Līdzfinansējums samazinās pašvaldības budžeta izdevumus Dundagas
mākslas un mūzikas skolas nodarbībām nepieciešamo mācību līdzekļu,
materiālu un aprīkojuma iegādei, konkursu, izstāžu, koncertu, meistarklašu
organizēšanai, dalībai valsts un starptautiskajos konkursos, festivālos,
koncertos, izstādēs un meistarklasēs, pedagogu darba algām un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām par darbu pieaugušo neformālās
izglītības programmu realizēšanā, pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveidei.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas
pašvaldības institūcijas, darbavietas.
 Pie līdzšinējās Līdzfinansējuma samaksas kārtības, (ar esošajiem
Līdzfinansējuma atvieglojumiem) veidojas šādi ienākumi: 183
izglītojamie, Līdzfinansējuma iemaksas 1650,00 EUR mēnesī jeb
14850,00 EUR gadā. Uz 183 izglītojamajiem plānotas
Līdzfinansējuma iemaksas 1976,00 EUR mēnesī jeb 17784,00 EUR
gadā. Salīdzinoši - ieguvums par 326,00 EUR vairāk mēnesī jeb
2934,00 EUR gadā, nekā šobrīd.
Noteikumu 8.,9.,10. punktu ietekme:
 8.1.; 8.2.; 8.3.; 9. punktā minētās atlaides tiek piešķirtas vidēji 5
izglītojamajiem, kas kopumā sastāda 54,00 EUR mēnesī jeb 486,00
EUR gadā;
 10. punktā minētās atlaides tiek piešķirtas vidēji 43 izglītojamiem, kas
kopumā sastāda 258,00 EUR mēnesī jeb 2322,00 EUR gadā.
Uzņēmējdarbības vidi lēmums neietekmē, jo Saistošie noteikumi attiecas uz
profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības programmu un pieaugušo
neformālās izglītības programmas apguvi.

5.

6.

uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības
teritorijā
Informācija par
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz iedzīvotājiem, kuri
vēlas izglītot savus bērnus profesionālās ievirzes izglītības iestādē,
attiecināms uz iedzīvotājiem, kuri vēlas izglītoties pieaugušo neformālās
izglītības programmā.
Noteikumi publicēti Dundagas novada pašvaldības interneta vietnē
www.dundaga.lv.

A.Felts

