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(prot. Nr. 6, p. 20) 

 

Kuldīgas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/5 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apguvei Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1daļu 

 

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

līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Kuldīgas 

novada pašvaldības 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 profesionālās ievirzes izglītības 

programmu apguvi izglītības iestādēs. 

3. Līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmai nosaka 

Kuldīgas novada Dome ar atsevišķu lēmumu. 

4. Citu pašvaldību administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem 

izglītojamajiem, kuri profesionālās ievirzes izglītības programmu apgūst Kuldīgas 

novada pašvaldības izglītības iestādēs, līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts atbilstoši 

starp pašvaldībām noslēgtajam līgumam. Līgumu par līdzfinansējumu ar citu 

pašvaldību slēdz Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors. 

Ja līgums ar citu pašvaldību par līdzfinansējumu netiek noslēgts, vecāki vai 

izglītojamais noteikto līdzfinansējumu sedz pats Kuldīgas novada Domes lēmumā 

noteiktajā apmērā. 

5. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs 

veido daļu no katras izglītības iestādes finansējuma. 

6. Izglītības iestādes no vecāku līdzfinansējuma maksājumiem iegūtos līdzekļus 

izlieto mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku 

atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai. 

https://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums
https://m.likumi.lv/ta/id/50759-izglitibas-likums#p12


7. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā bezskaidras naudas norēķinu 

veidā, pamatojoties uz pašvaldības izdotu grāmatvedības attaisnojuma dokumentu 

(rēķins, kvīts). 

8. Līdzfinansējumu vecāki vai izglītojamais maksā Domes lēmumā norādītajā 

kārtībā katru mēnesi, vienreiz ceturksnī vai par mācību pusgadu. 

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

izglītojamos, ja izglītojamā dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā 

teritorijā, un: 

9.1. izglītojamais ir no ģimenes, kurai piešķirts Latvijas Goda ģimenes 

statuss un izsniegta 3+ Gimenes karte; 

9.2. izglītojamais ir no ģimenes, kurai ar pašvaldības aģentūras “Sociālais 

dienests” lēmumu ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; 

9.3. izglītojamajam noteikta invaliditāte. 

10. No līdzfinansējuma Kuldīgas novada sporta skolā tiek atbrīvoti:  

10.1. izglītojamie, kuri ir iekļauti Latvijas sporta veidu federāciju 

apstiprinātajā izlašu dalībnieku vai kandidātu sarakstā; 

10.2. izglītojamie, kuri ir Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņi. 

10. Vecāki maksā 50% no noteiktās līdzfinansējuma maksas, ja izglītojamā 

dzīvesvieta ir deklarēta Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā un divi bērni no 

vienas ģimenes apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu vienā Kuldīgas 

novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādē; 

11. Citos gadījumos par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti, pamatojoties uz 

izglītības iestādes izstrādātiem kritērijiem un izglīitības iestādes koleģiālās institūcijas 

(pedagoģiskās padomes u.c.) lēmumu un direktora rīkojumu, izglītojamā vecākus var 

atbrīvot no līdzfinansējuma maksas 50% vai 100% apmērā. 

12. Līdzfinansējuma maksas atlaides tiek piemērotas no nākamā maksājuma 

perioda pēc izglītojamā vecāku iesnieguma saņemšanas izglītības iestādē un saskaņā 

ar iepriekšējā mēneša pēdējā datuma Vienotās informācijas sistēmas (turpmāk – VIS) 

datiem.  

13. 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, izņemot 

gadījumu, kad izglītojamais (izglītojamā vecāki) ir vienojušies ar izglītības iestādes 

vadību par papildus nodarbībām iekavētās mācību programmas apgūšanai. 



14. Ja vairāk nekā 3 mēnešus nav veikta līdzfinansējuma maksa, izglītojamais var 

tikt atskaitīts no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

15. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli 

organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors. 

16. Saistošie noteikumi publicējami Kuldīgas novada pašvaldības bezmaksas 

informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada Vēstis” un stājas spēkā ar 2019. gada 

1. septembri. 

17. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Kuldīgas novada pašvaldības 

saistošie noteikumi Nr. 2011/18 “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Kuldīgas 

novada Sporta skolā”. 

 

 

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja   Inga Bērziņa 


