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APSTIPRINĀTI
Grobiņas novada domes

31.08.2017. sēdē 
(prot. Nr.15., 31.§)

GROBIŅAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.8

“Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
Grobiņas mūzikas un mākslas skolā”

Izdoti saskaņā ar 
Izglītības likuma 12.panta divi prim daļu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie  noteikumi  (turpmāk  -  noteikumi)  nosaka  kārtību,  kādā  tiek  noteikta
daļēja maksa kā audzēkņu vecāku līdzfinansējums (turpmāk - līdzfinansējums)
profesionālās  ievirzes  izglītības  iestādē  Grobiņas  mūzikas  un  mākslas  skola
(turpmāk - Skola).

2. Līdzfinansējuma  samaksas  kārtība  attiecas  uz  Skolas  audzēkņu  vecāku  vai
aizbildņu (turpmāk - vecāki) daļējām iemaksām kā līdzfinansējumu profesionālās
ievirzes izglītības iestādes programmās ietverto mācību procesu nodrošināšanai.

3. Līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu, materiālu un inventāra iegādei,
audzēkņu  un  pedagogu  dalībai  konkursos,  koncertos,  festivālos,  u.tml.
pasākumos.

4. Līdzfinansējums iemaksājams pašvaldības budžetā pēc piestādītā rēķina.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

5. Skolas  Pedagoģiskajai  padomei  un  Skolas  direktoram  ir  tiesības  ierosināt
līdzfinansējuma maksas izmaiņas, kā arī citus grozījumus šajos noteikumos.
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6. Līdzfinansējums  par  izglītības  ieguvi  pašvaldības  dibinātajā  profesionālās
ievirzes izglītības iestādē ir viens no Skolas finansējuma avotiem.

7. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni Skolā apgūst licencētas profesionālās
ievirzes  izglītības  programmas  atbilstoši  Skolas  nolikumam,  un  kuru  mācību
nodarbības organizē un nodrošina Skola.

8. Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts:
8.1. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Grobiņas novada administratīvajā

teritorijā, 8,00 EUR (astoņi euro) mēnesī;
8.2. audzēkņiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir citas pašvaldības administratīvajā

teritorijā,  9,00 EUR (deviņi euro) mēnesī.
9. Skola  ar  audzēkņu  vecākiem  slēdz  rakstveida  līgumu,  kurā  iekļauta

līdzfinansējuma samaksas kārtība.  
10. Audzēkņiem  ir  tiesības  pretendēt  uz  šajā  punkā  noteiktā  līdzfinansējuma

atvieglojumiem, iesniedzot vecāku iesniegumu, ja:
10.1. ģimenei  ir  piešķirts  daudzbērnu  ģimenes  statuss.  Ja  no  ģimenes  Skolā

mācās  1  bērns,  līdzfinansējumam  tiek  piemērota  50% atlaide. Ja  Skolā
mācās vairāki bērni no daudzbērnu ģimenes, katram nākošajam bērnam tiek
piemērota atlaide atbilstoši 10.5.apakšpunktam;

10.2. ģimenei  ir  piešķirts  maznodrošināto  statuss.  Līdzfinansējumam  tiek
piemērota 50% atlaide;

10.3. audzēknis  ir  bārenis.  Ja  audzēknis  ir  deklarēts  citas  pašvaldības
administratīvajā  teritorijā,  no  šī  pašvaldības  Bāriņtiesas  nepieciešama
izziņa. Līdzfinansējumam tiek piemērota 50% atlaide;

10.4. audzēknis ir invalīds. Līdzfinansējumam tiek piemērota 50% atlaide;
10.5. skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes (brāļi, māsas). Šajā gadījumā

līdzfinansējums tiek aprēķināts sekojoši:
10.5.1.  pirmajam audzēknim no ģimenes atbilstoši 9.punktā noteiktajam;
10.5.2.  otrajam bērnam no ģimenes līdzfinansējumam tiek piemērota 50%

atlaide;
10.5.3.  trešajam bērnam no ģimenes līdzfinansējumam tiek piemērota 60%

atlaide;
10.5.4.  ceturtajam  un  katram  nākošajam  bērnam  no  ģimenes

līdzfinansējumam tiek piemērota 70% atlaide;
10.6. audzēknis  paralēli  mācās  divās  Skolas  izglītības  programmās  -  Skolas

apstiprinošs  dokuments.  Līdzfinansējumam  otrajā  programmā  tiek
piemērota 50% atlaide.

11. 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. Lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu pieņem
Skolas  direktors.  Atvieglojumi  tiek  piešķirti  par  laika  periodu,  kamēr  pastāv
10.punktā noteiktie atvieglojumu piešķiršanas priekšnosacījumi.

12. Audzēkņiem, kuri ieguvuši godalgas vietas (1.– 3.vieta) Latvijas Republikas vai
starptautiskajos  konkursos,  pārstāvot  Skolu,  tiek  noteikti  šādi  līdzfinansējuma
atvieglojumi nākošajam semestrim pēc godalgas iegūšanas:

12.1. 1.vietas ieguvējiem – 100% atlaide;
12.2. 2.vietas ieguvējiem –  75 % atlaide;
12.3. 3.vietas ieguvējiem –   50% atlaide.

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



14. Ja audzēknis  attaisnoti  (iesniedzot  ārsta  izziņu)  nav apmeklējis  nodarbības  un
kavējumu  periods  ir  ilgāks  par  1  (vienu)  mēnesi,  par  kavēto  laika  periodu
līdzfinansējumu pārrēķina.

15. Ar  audzēkņu  vecākiem,  kuri  nav  veikuši  līdzfinansējuma  maksājumus  rēķinā
norādītajā termiņā, var lauzt līgumu par līdzfinansējumu, un audzēkni atskaitīt no
Skolas izglītojamo saraksta.

III. Līdzfinansējuma iemaksas kārtība 

16. Vecāki līdzfinansējumu maksā par mācību gadu laika periodā no 1.septembra līdz
31.maijam.

17. Audzēkņu  un  katram  audzēknim  aprēķināto  līdzfinansējuma  un  noteikto
atvieglojumu sarakstu rēķina sagatavošanai  Skolas direktors iesniedz Grobiņas
novada domes  Finanšu nodaļā  līdz  15.septembrim par  pirmo semestri  un līdz
15.janvārim par otro semestri.

18. Rēķinus  par  līdzfinansējumu  izraksta  un  piestāda  Grobiņas  novada  domes
Finanšu  nodaļas  atbildīgais  grāmatvedis  divas  reizes  gadā-  septembrī  par
1.semestri, janvārī par 2.semestri.

19. Līdzfinansējums ir jāmaksā ne vēlāk kā līdz rēķinā noteiktajam termiņam.
20.  Šo  noteikumu  ievērošanas  un  līdzfinansējuma  iemaksas  izpildes  kontroli

organizē un nodrošina Skolas direktors.

IV. Noslēguma jautājumi

21. Noteikumi  stājas  spēkā  nākamā  dienā  pēc  to  publicēšanas  pašvaldības
informatīvajā izdevumā “Grobiņas ziņu lapa”.  

Domes priekšsēdētājs  A.Priedols



PASKAIDROJUMA RAKSTS

 Grobiņas novada domes 31.08.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.8 „ Par
audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Grobiņas mūzikas un mākslas skolā " 

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

   -Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa,
Izglītības likuma 12.panta divi prim daļa. Grobiņas
mūzikas  un  mākslas  skolas  (turpmāk-  Skola)
nolikums.

   -Saistošie  noteikumi  (turpmāk-  Noteikumi),
nosaka Skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumu  projekta  mērķis  ir  noteikt  un  regulēt
Skolas  audzēkņu  vecāku  līdzfinansējumu
profesionālās  ievirzes  izglītības  programmu
realizācijai.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Audzēkņu  vecāku  līdzfinansējums  ir  viens  no
Skolas  Finansēšanas  avotiem,  kas  veido  daļu  no
Skolas finanšu līdzekļiem. Noteikumos noteiktais
līdzfinansējums papildinās pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par Noteikumi  attiecas  uz  profesionālās  ievirzes



administratīvajām procedūrām izglītības  jomu.  Privātpersonas  Noteikumu
piemērošanā var griezties Skolā.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Pēc  Noteikumu  projekta  un  tam  pievienotā
paskaidrojuma raksta izskatīšanas domes pastāvīgo
komiteju  sēdēs,  publicēšanas  pašvaldības  mājas
lapā internetā www.grobinasnovads.lv un saņemto
sabiedrības  pārstāvju  izteikto  priekšlikumu  vai
iebildumu  apkopošanas,  izvērtējot  lietderības
apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos. 

Domes priekšsēdētājs A.Priedols


