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Par audzēkņu vecāku l īdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārt ību izglītības 
apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā 

 
 
 
 

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām“  

43.panta pirmās daļas 13.punktu, 
 Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu 

  
 

I.  Vispār īgie jautājumi 

 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta un 
maksāta daļēja maksa kā skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējums (turpmāk – 
Līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Ķeguma novada domes dibinātajā profesionālās 
ievirzes izglītības iestādē- Birzgales mūzikas skolā (turpmāk - Skola). 

2. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērns ir uzņemts Birzgales mūzikas skolā un ar 
kuriem ir noslēgts Izglītošanas līgums. 
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3. Skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu Līdzfinansējums veido 
daļu no pašvaldības budžeta piešķirtā Skolas finansējuma. 

4. Audzēkņu vecāku ikmēneša Skolas uzturēšanas izdevumu Līdzfinansējums maksājams, 
lai īstenotu skolas uzdevumus un nodrošinātu: 

4.1. audzēkņu dalību radošajos pasākumos (koncertu, konkursu, festivālu, izstāžu, muzeju 
u.tml. pasākumu apmeklējumu); 

4.2. audzēkņu rezultatīvas darbības pamudinājumu; 

4.3. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi kvalitatīva mācību procesa 
organizēšanai. 

4.4. Skolas Pedagoģiskajai padomei un Skolas direktoram ir tiesības ierosināt 
Līdzfinansējuma maksas izmaiņas, kā arī citus grozījumus Noteikumos. 

 

II.  L īdzfinansējuma apmērs un samaksas kārt ība 

5. Līdzfinansējuma maksa tiek veikta katru mēnesi no 01.septembra līdz 31.maijam. 
Ikmēneša maksājumus veic līdz kārtējā mēneša 25.datumam. 

6. Līdzfinansējuma apmērs vienam audzēknim par izglītības pakalpojumiem EUR 6,00 
(seši euro) mēnesī vai EUR 54,00 (piecdesmit četri euro) gadā. 

7. Mūzikas skolas instrumentu mēneša nomas maksa EUR 1,00 (viens euro), tai skaitā 
PVN, vai EUR 9,00 (deviņi euro) gadā, tai skaitā PVN. 

8. No vecāku Līdzfinansējuma maksas atbrīvo izglītojamos, kuru dzīvesvieta deklarēta 
Ķeguma novada administratīvajā teritorijā: 

8.1. 100% apmērā izglītojamajam bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam; 

8.2. 100 % apmērā – izglītojamajam – personai ar invaliditāti; 

8.3. 50% apmērā – izglītojamam no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk 
nepilngadīgi bērni), ja audzēknis ir sekmīgs, regulāri apmeklē Skolu un vismaz viens 
no vecākiem ir deklarēts Ķeguma novada administratīvajā teritorijā; 

8.4. 50% apmērā – izglītojamam, ja tam/tā ģimenei, pamatojoties uz Ķeguma novada 
Sociālā dienesta lēmumu, noteikts maznodrošinātas vai trūcīgas personas/ģimenes 
statuss. 

9. Atbrīvojumi no vecāku Līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki 
iesnieguši Skolas vadībai iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, 
uz kura pamata var saņemt atvieglojumus. Šie dokumenti  jāatjauno katru gadu.  

10. Atvieglojumu piešķir ar Skolas direktora rakstisku rīkojumu. 

11. Ja izglītojamais attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības, par 
kavēto laika periodu Līdzfinansējums nav jāmaksā, izņemot noteikumu 7.puntā 
paredzēto nomas maksu. 

12. Izglītojamajiem, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, 
Līdzfinansējuma maksa netiek pārrēķināta vai atmaksāta. 

13. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu. Ja izglītojamais tiek 
atskaitīts no izglītības iestādes, avansā samaksātais Līdzfinansējums tiek atmaksāts 
izglītojamā vecākiem. 

14. Ar izglītojamā vecākiem, kuri nav veikuši Līdzfinansējuma maksājumus vairāk kā 3 
(trīs) mēnešus, Skola ir tiesīga izbeigt Izglītošanas līgumu un izglītojamo atskaitīt no 
Skolas izglītojamo saraksta. 
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III Vec āku l īdzfinansējuma iemaksas kārt ība un kontrole 

15. Vecāki maksājumus veic Birzgales pagasta pārvaldes kasē, Ķeguma novada domes 
kasē vai ar pārskaitījumu saskaņā ar pašvaldības izrakstītajiem rēķiniem. 
Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Ķeguma novada domes norēķinu kontā. 

16. Veicot līdzfinansējuma samaksu, kā maksājuma mērķis jānorāda "līdzfinansējums", 
attiecīgā Birzgales mūzikas skolas izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, kā arī 
mēnesis, semestris vai mācību gads, par kuru tiek veikts maksājums. 

17. Gadījumos, kad Līdzfinansējumu par izglītošanos nav iespējams samaksāt Noteikumu 
5.punktā noteiktos termiņos, audzēkņu vecākiem ir rakstiski jāvienojas ar Skolas 
direktoru par citu maksājumu grafiku. Maksājumu termiņu neievērošanas gadījumā 
lieta var tikt nodota parāda piedziņai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu 
noteiktajā kārtībā – tiesā.. 

18. Saistošo Noteikumu ievērošanu un Līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli 
organizē  un nodrošina Skolas direktors. 

 

 

IV L ēmuma faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

19. Skolas direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Ķeguma novada 
domē. 

20. Ķeguma novada domes lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. 

 

V Noslēguma jautājumi 

21. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Ķeguma novada domes  Noteikumi Nr.2 
2011.gada. 7.septembra sēdes lēmums Nr.358 (protokols Nr.20, 2.§ „Par Birzgales 
mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu 
līdzfinansēšanas noteikumu apstiprināšanu”. 

 
 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                     I.Zemnieks 
23.08.2017. 

Datums 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
Ķeguma novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.6/2016 

 „ Par audzēkņu vecāku l īdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārt ību izglītības 
apguvei Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā”  

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas 

Norādāmā informācija 

1.Projekta 
nepieciešamības 

pamatojums 

• Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 
4.punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju 
izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas 
un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta 
iestādēm u.c.).  

• Izglītības likuma 12.panta 21.daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos 
noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par 
izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēs. 

2.Īss projekta satura 
izklāsts 

• Saistošie noteikumi nosaka: 
o kārtību, kādā tiek noteikta un maksāta daļēja maksa kā skolas 
audzēkņu vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi Ķeguma novada 
domes dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē-  Birzgales 
mūzikas skolā; 
o līdzfinansējuma apmēru; 
o līdzfinansējuma maksas atvieglojumus un to piešķiršanas kārtību; 
o līdzfinansējuma  samaksas kārtību un samaksas izpildes kontroli. 

3.Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu 

• Saistošo noteikumu izpildei jaunas institūcijas netiks veidotas. 
• Lēmumam ir ietekme uz pašvaldības budžetu- līdzfinansējums 

samazina pašvaldības budžeta izdevumus. 
4.Informācija par 

plānoto projekta ietekmi 
uz sabiedrību 

(mērķgrupām) un 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

• Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi Ķeguma 
novada pašvaldības teritorijā. 
 

5.Informācija par 
administratīvajām 

procedūrām 

• Izglītības iestādes vadītāja lēmumu un faktisko rīcību var 
apstrīdēt Ķeguma novada domē, savukārt Ķeguma novada domes 
lēmumu – pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likuma noteiktajā kārtībā. 

• Privātpersonas saistošo noteikumu piemērošanā var griezties 
Ķeguma novada pašvaldībā pie pašvaldības speciālista izglītības 
jautājumos, Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolā, kura realizē 
profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

6.Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

• Notikušas konsultācijas ar Birzgales mūzikas skolas direktoru un 
iestādes pedagoģisko padomi. 
 

 
Sēdes vadītājs  (personiskais paraksts)                     I.Zemnieks 
23.08.2017. 

Datums 
 


