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Apstiprināts 

Salaspils novada domes sēdē 

2013.gada 27.februārī 

(prot.Nr.4, 1.§) 

Publicēti „Salaspils Vēstis” 05.04.2013. nr.7(557) 

Stājas spēkā 01.05.2013. 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.6/2013 

Līdzfinansējuma samaksas kārtība Salaspils novada pašvaldības profesionālās ievirzes  

izglītības iestādēs. 

 

 Grozījumi 29.04.2014. domes sēdē prot.Nr.9, 62.§, ar saistošo noteikumu Nr.18/2014. 

tekstu, stājas spēkā 07.06.2014. 

 Grozījumi 26.07.2017.domes sēdē, prot.Nr.16, 4.§, ar saistošiem noteikumiem 

Nr.19/2017, publicēts 01.09.2017.Nr.17 (663), stājas spēkā 02.09.2017. 

 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu. 

 

 

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

līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Salaspils 

novada pašvaldības profesionālās izglītības ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk – 

izglītības iestādes). (grozīts ar 26.07.2017.saistošiem noteikumiem Nr.19/2017) 

 

2. Šie noteikumi attiecas uz izglītības iestāžu izglītojamo vecāku vai likumisko pārstāvju 

(turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes 

izglītības programmu apguvi izglītības iestādēs. (grozīts ar 26.07.2017.saistošiem 

noteikumiem Nr.19/2017) 

 

3. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības 

programmām  nosaka Salaspils novada dome ar atsevišķu lēmumu. 

 

4. Līdzfinansējums par izglītības apguvi pašvaldības izglītības iestādēs veido daļu no šīs 

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. 

  

5. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā bezskaidras norēķinu veidā, 

pamatojoties uz izglītības iestādes izsniegto (izsūtīto ) rēķinu. 

    

6. Līdzfinansējums par Sporta skolas audzēkni tiek maksāts par katru semestri, veicot 

maksājumus līdz 25.oktobrim par septembri-decembri un līdz 25.janvārim par janvāri-



 

maiju. Līdzfinansējums par Mūzikas un mākslas skolas audzēkni tiek maksāts par 

katru mēnesi, veicot maksājumus līdz nākamā mēneša 5. datumam. (26.07.2017.saistošo 

noteikumu Nr.19/2017 redakcijā) 
 

7. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā par visu mācību gadu.  

 

8. Ja izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes, avansā saņemtais līdzfinansējums 

tiek atmaksāts vecākiem 20 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, 

atmaksājamās summas aprēķinā iekļaujot pilnos mēnešus pēc vecāku iesnieguma 

saņemšanas par izstāšanos no mācību iestādes. (26.07.2017.saistošo noteikumu Nr.19/2017 

redakcijā) 
 

9. No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir 

Salaspils novada administratīvā teritorija, ja: 

 

9.1.  izglītojamā ģimenei normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir noteikts trūcīgās ģimenes 

vai maznodrošinātās ģimenes statuss – 100% apmērā, par periodu, kad piešķirts 

attiecīgais statuss, (26.07.2017.saistošo noteikumu Nr.19/2017 redakcijā) 

9.2.  ja izglītojamam piešķirta invaliditāte – 100% apmērā uz visu mācību gadu, bet ne 

ilgāk kā uz invaliditāti apliecinošā dokumenta spēkā esamības laiku. 

 

10. Daudzbērnu ģimenes, kurām piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss, tiek atbrīvotas no 

līdzfinansējuma 100% apmērā par šo noteikumu 1. punktā norādītās izglītības apgūšanu 

profesionālās ievirzes izglītības iestādē par vienu no trijiem, diviem no četriem, trijiem no 

pieciem u.t.t. bērniem. (grozījumi arv29.04.2014. saistošiem noteikumiem Nr.18/2014) 

 

11.  Šo noteikumu 9. un 10. punktā noteiktais atbrīvojums stājas spēkā ar mēnesi, kurā 

vecāki iesnieguši iesniegumu un attiecīgo faktu apliecinošus dokumentus, uz kuru 

pamata iespējams saņemt līdzfinansējuma samazināšanu vai atbrīvošanu no tās.  

 

12. (svītrots ar 26.07.2017.saistošiem noteikumiem Nr.19/2017) 
 

13. Vecākus var atbrīvot no līdzfinansējumu 100% apmērā, par izglītojamā īpašiem 

sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā līmeņa 

sacensībās, konkursos un dalība valsts izlases sastāvā), pamatojoties uz izglītības 

iestādes koleģiālās institūcijas (pedagoģiskās padomes) lēmumu un iestādes vadītāja 

rīkojumu. (grozīts ar 26.07.2017.saistošiem noteikumiem Nr.19/2017) 

 

14. Ja izglītojamais attaisnotu iemeslu dēļ (iesniedzot ģimenes ārsta izziņu) nav 

apmeklējis nodarbības pilnu mēnesi, par šo (attaisnoti kavēto) laika periodu 

līdzfinansējums nav jāmaksā.  

 

15. Ja vairāk kā divus mēnešus tiek kavēti līdzfinansējuma maksājumi vai tie veikti 

nepilnā apmērā un 10 darba dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas pa pastu uz 

izglītojamā deklarēto dzīvesvietu vai elektroniski uz vecāku norādīto e-pasta adresi, 

vecāki nav nokārtojuši savas saistības, izglītojamais var tikt atskaitīts no attiecīgās 

profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas apguves. 
(26.07.2017.saistošo noteikumu Nr.19/2017 redakcijā) 

 

     16. Šo saistošo noteikumu ievērošanu un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli 

organizē un nodrošina izglītības iestādes vadītājs. 



 

 

     17. Saistošie noteikumi publicējami izdevumā „Salaspils Vēstis” un tie stājas spēkā ar 

nākošo kalendāro mēnesi pēc publikācijas. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        R.Čudars 

 


