
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

 

Dagdā, 2018.gada 27.augustā       Nr. 2018/7 

(protokols Nr.10, 3.§) 

 

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Dagdas novada pašvaldības 

dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 

 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts 

līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Dagdas novada 

pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – izglītības 

iestādes). 

2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk 

– izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) maksājumu 

veikšanu līdzfinansējumam par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības programmu 

apguvi Dagdas Mūzikas un mākslas skolā un Dagdas novada Sporta skolā. 

3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma 

un tas tiek izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un 

darbinieku atalgojumam, 

kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai. 

 

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs 

4. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmai nosaka 

Dagdas novada pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu. 

5. Līdzfinansējumu maksā par deviņiem mēnešiem mācību gadā – no 1.septembra līdz 

31.maijam. 

6. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā attiecīgajā mācību gadā atbrīvo 

izglītojamos: 

6.1. ja izglītojamais ir no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni); 

6.2. ja izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar attiecīgās pašvaldības institūcijas lēmumu 

ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 

6.3. ja izglītojamajam ir noteikta invaliditāte; 

6.4. ja izglītojamais ir bārenis; 

6.5. par izglītojamā īpašiem sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai 
starptautiskā līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs), pamatojoties uz 

izglītības iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu un 

izglītības iestādes vadītāja rīkojumu. 

7. Ja izglītības iestādēs kādu no izglītības programmām apgūst divi bērni no vienas 

ģimenes, tad par katru bērnu vecāki maksā 50% no noteiktās līdzfinansējuma maksas 

izglītības iestādē. 

8. Šo noteikumu 6. un 7. punktā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar nākamo mēnesi, 

kad vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus (ja šo 

faktu apliecinošu informāciju nav iespējams noskaidrot veicot pārbaudi pašvaldībai 

pieejamās informācijas sistēmās), uz kuru pamata iespējams saņemt līdzfinansējuma 

samazināšanu vai atbrīvošanu no tās. 

9. Citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 

izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūst Dagdas 



novada pašvaldības izglītības iestādēs, līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts atbilstoši 

starp pašvaldībām noslēgtā līguma noteikumiem. Ja līgums ar citu pašvaldību par 

līdzfinansējuma apmēru netiek noslēgts, vecāki vai izglītojamais noteikto 

līdzfinansējumu sedz patstāvīgi Dagdas novada pašvaldības domes lēmumā noteiktajā 

apmērā. 

 

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi 

10. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā vai skaidrā 

naudā Dagdas novada pašvaldības kasē (Alejas ielā 4, Dagdā), pamatojoties uz 

izglītības iestādes izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (paziņojums - kvīts). 

11. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā. 

12. Līdzfinansējumu vecāki maksā par katru mēnesi atkarībā no izglītības programmas 

ilguma, maksājumus veicot līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam. 

13. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu. 

14. Pārtraucot mācības izglītības iestādē, vecākiem tiek atmaksāts avansā samaksātais 

līdzfinansējums. 

15. Par izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi vai šī 

iemesla dēļ tiek atskaitīti no izglītības iestādes, līdzfinansējums un avansā samaksātais 

līdzfinansējums netiek pārrēķināts vai atmaksāts. 

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

nodarbības profesionālās 

ievirzes izglītības programmās un kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendāra 

nedēļām mēneša laikā, par kavēto laika periodu līdzfinansējums nav jāmaksā. 

 

IV. Noslēguma jautājumi 

17. Šo Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē 

un nodrošina 

izglītības iestādes vadītājs. 

18. Noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā izdevumā „Dagdas Novada 

Ziņas”. 

19. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 1.oktobri. 

 

 

 

 

 

 

Dagdas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs       A.Trūlis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


