
 
LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 

 

LĒMUMA PROJEKTS 
Ventspils novadā 

 

2017.gada  ____.oktobrī                                                                 (protokols...... , ....... §)  

 

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠO NOTEIKUMU „PAR 

LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU  VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

DIBINĀTAJĀS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS” 

APSTIPRINĀŠANU 

Pamatojoties uz  likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un Izglītības 

likuma 12.panta 2.¹daļu, kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un 

sporta komitejas 21.11.2017. lēmumu, 

atklāti balsojot: PAR – ____,  PRET –_____nav, ATTURAS – _____, Ventspils novada dome  

n o l e m j:   

1. Apstiprināt saistošos noteikumus “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ventspils novada 

pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (pielikumā uz 3 (trīs) lapām). 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot 1. punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai.  

3. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī. 

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), publicēt lēmuma 1.punktā minētos 

saistošos noteikumus pašvaldības informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks” un mājas 

lapā internetā. 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola, saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, nosūtīt tos atzinuma 

sniegšanai rakstveidā un elektroniski (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

 

Domes priekšsēdētājs                                                              A.MUCENIEKS 

Sagatavoja: G.Treigūte 

 
 
 
 

 



 
LATVIJAS  REPUBLIKA 

VENTSPILS  NOVADA  DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ. Nr.90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv  

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Ventspils novadā 

 

2017.gada  ___.novembrī Nr.  ___________                        

 (protokols Nr.____, ____.§) 

 

 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības dibinātajās 

profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 

Izdoti saskaņā ar  

Izglītības likuma 12.panta 2.¹ daļu  

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā 

izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi 

Ventspils novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – 

izglītības iestāde).  

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju 

(turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas izglītības iestādē  apgūst 

profesionālās ievirzes izglītības programmu. 

3. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, un tas veido daļu 

no izglītības iestādes finansējuma. 

4. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu izglītības iestādes uzdevumus un nodrošinātu: 

4.1. izglītības iestādes attīstību; 

4.2. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas celšanu; 

4.3. izglītojamo un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, izstādes, radošās 

darbnīcas u.tml. pasākumi); 

4.4. izglītojamo, pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājuma īstenošanu. 

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un atvieglojumi 

5. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmai nosaka Ventspils 

novada dome ar atsevišķu lēmumu. 

6. Atvieglojumi līdzfinansējumam tiek piešķirti šādām personām un šādā apmērā:  

6.1. izglītojamajam, kuram piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) 

statuss - 100% apmērā; 
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6.2. izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte -100% apmērā; 

6.3. izglītojamajam, bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam - 100% apmērā; 

6.4. izglītojamajam, kurš mācās profesionālās ievirzes izglītības programmā pūšamo 

instrumentu spēles apakšprogrammā trompetes spēle, mežraga spēle, eifonijas spēle vai 

trombona spēle  – 100% apmērā; 

6.5. izglītojamajiem no vienas ģimenes, kuri mācās vienlaicīgi izglītības iestādē – 100% 

apmērā par pirmo izglītojamo un 50% apmērā par otro, trešo u.t.t. izglītojamo; 

6.6. izglītojamajam, kurš guvis godalgotu vietu valsts vai starptautiska mēroga konkursā 

iepriekšējā mācību semestrī – 50% apmērā. 

7. Lai saņemtu līdzfinansējuma atvieglojumu, vecāks iesniedz izglītības iestādei attiecīgu 

iesniegumu. Iesniegums tiek iesniegts par katru mācību gadu atsevišķi. 

8. Nepieciešamības gadījumā, iesniegumam pievieno dokumentu, kas apliecina tiesības saņemt 

atvieglojumu. 

9. Pēc iesnieguma saņemšanas izglītības iestādes direktors 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem 

lēmumu par atvieglojuma piešķiršanu un izdod rīkojumu, kurā norāda izglītojamajam 

piešķirtā atvieglojuma apmēru. Atvieglojums tiek piešķirts ar mēnesi, kurā iesniegti 

dokumenti, un tiek piešķirts uz 1 (vienu) mācību gadu, izņemot noteikumu 6.6.apakšpunktā 

noteiktais atvieglojums. 

10. Noteikumu 6.6.apakšpunktā līdzfinansējuma atvieglojums tiek noteikts uz 1 (vienu) mācību 

semestri. 

III. Līdzfinansējuma samaksas kārtība un samaksas izpildes uzraudzība 

11. Izglītības iestāde slēdz līgumu ar vecāku par profesionālās ievirzes izglītības programmas 

apguvi un līdzfinansējuma maksu (turpmāk – līgums). 

12. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam. 

13. Līdzfinansējumu vecāks maksā bezskaidras naudas norēķina veidā līgumā norādītajā 

kredītiestādes kontā vai Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagasta pārvaldes kasē, pretī 

saņemot stingrās uzskaites kvīti. 

14. Līdzfinansējumu maksā par katru mēnesi līdz tekošā mēneša 15.datumam. 

15. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par mācību semestri. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no 

izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts vecākiem. 

16. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības 

profesionālās ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par vienu mēnesi, 

par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā. 

17. Ja līdzfinansējums nav samaksāts noteiktajos termiņos bez attaisnojoša iemesla vairāk nekā 

par diviem mēnešiem, izglītojamais var tikt atskaitīts no izglītības iestādes ar izglītības 

iestādes direktora rīkojumu. 

18. Izglītības iestādes direktors līdz katra gada 15.janvārim iesniedz Ventspils novada domei 

atskaiti par līdzfinansējuma izlietojumu laika periodā no septembra līdz decembrim, un līdz 

katra gada 15.jūnijam – par līdzfinansējuma izlietojumu laika periodā no janvāra līdz maijam. 

19. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma samaksas izpildes kontroli organizē un 

nodrošina attiecīgās izglītības iestādes direktors. 



IV. Noslēguma jautājums 

20. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.  

 

Domes priekšsēdētājs         A.MUCENIEKS
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

  

Ventspils novada domes 2017.gada _____.novembra saistošajiem noteikumiem 

Nr.____ “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Ventspils novada pašvaldības 

dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

 

1. Īss projekta satura 

izklāsts 

1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta 2.¹daļa nosaka, ka pašvaldība 

saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu 

par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs. 

1.2. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 

profesionālās ievirzes mākslas izglītības procesu un tā materiāli 

tehnisko bāzi, kā arī veicināt profesionālās ievirzes mākslas izglītības 

pieejamību. 

1.3. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja 

maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – 

līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Ventspils novada pašvaldības 

dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, kas īsteno 

profesionālās ievirzes izglītības programmas.  

2. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums 

Ventspils novada pašvaldībā nav pieņemti saistošie noteikumi, kas 

noteiktu samaksas kārtību par audzēkņu profesionālās ievirzes un 

interešu izglītības programmas apguvi Ventspils novada pašvaldības 

dibinātajās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās ievirzes 

izglītības programmas. Šādi saistošie noteikumi nepieciešami, jo 

audzēkņu vecāku līdzfinansējums sastāda daļu no viena profesionālās 

ievirzes audzēkņa izmaksām mēnesī skolas pamatbudžetā. Galvenās 

pozīcijas, kas tiek apmaksātas no ieņēmumiem ir profesionālās ievirzes 

pedagogu darba algas un sociālās iemaksas, inventāra iegāde un 

remonts, mācību materiālu iegādei u.c. 

3. Plānotā projekta 

ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Ventspils novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, kuras 

īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas, plāno budžeta 

ieņēmumus līdzšinējā apmērā 7% no kopīgā budžeta, tādēļ tas 

neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības 

teritorijā  

4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku 

vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par 

izglītojamo, kas apgūst profesionālās ievirzes mākslas izglītības 

programmu izglītības iestādē. 

4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu 

neuzliks jaunus pienākumus izglītojamo vecākiem. Ar šo saistošo 

noteikumu pieņemšanu tiks nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības un 

iespējas, veicinās tiesību realizēšanu. 

5. Administratīvās 5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde. 
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procedūras un 

konsultācijas ar 

privātpersonām 

5.2. Saistošo noteikumu izpilde neietekmēs izglītības iestādes 

funkcijas un uzdevumus. 

5.3. Vecākiem jāvēršas ar iesniegumu pie izglītības iestādes iestādē. 

Pamatojoties uz izglītojamā vecāku iesniegumu, attiecīgajā mācību 

gadā ar izglītības iestādes direktora lēmumu tiek daļēji vai pilnībā 

atbrīvoti no līdzfinansējuma samaksas izglītojamais. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Saistošie noteikumi tiks izskatīti Ventspils novada domes sēdē, nosūtīti 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, publicēti 

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, 

pieejami Ventspils novada domē, profesionālās ievirzes izglītības 

iestādēs un  novada domes mājas lapā internetā. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        A. Mucenieks 

 

 

 

 


