
 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

LĒMUMS 

Pāvilostā 

 

2014. gada 30.janvārī       Protokols Nr. 3., 2.§ 

 

Par vecāku līdzfinansējuma apstiprināšanu,  

mūzikas instrumentu amortizācijas maksu un  

vecāku līdzfinansējumu kārtību Pāvilostas Mūzikas skolā 

 

1. Dome izskatīja Pāvilostas Mūzikas skolas direktores I.Šnores 06.01.2014. iesniegumu 

Nr. 27/1-20 par vecāku līdzfinansējuma apstiprināšanu, mūzikas instrumentu 

amortizācijas maksu un vecāku līdzfinansējuma kārtību. 

2. Pamatojoties uz LR Izglītības likuma 12. panta 2¹.punktu, 59.panta 4.daļas 2. punktu 

un 60.panta 7.daļu, likuma „Par pašvaldībām”    

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME NOLEMJ: 

 

1. Apstiprināt saistošo noteikumu Nr. 5 „Vecāku līdzfinansējumu kārtību Pāvilostas Mūzikas 

skolā” projektu. 

1.1. Saistošos noteikumus 3 darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 

elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 

1.2. Saistošos noteikumus pēc ministrijas atzinuma saņemšanas publicēt informatīvajā 

izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv,  izlikt 

redzamā vietā pašvaldības ēkā un pagasta pārvaldē. 

1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 15.martu. 

 

2. Apstiprināt Pāvilostas Mūzikas skolā: 

2.1. vecāku līdzfinansējumu EUR  7.11,  

2.2. 20% atlaidi daudzbērnu ģimenēm no noteiktās summas, kas sastāda EUR 5.69. 

 

3. Apstiprināt mūzikas instrumentu amortizācijas maksu 

 
 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 
 

 

 

Lēmuma projektu 28.01.2014. sagatavoja kancelejas vadītāja Aija Ozoliņa 

Lēmumu izsniegt: 

1-   Grāmatvedībai ( elektroniski) 

2-   Mūzikas skolai 

mailto:dome@pavilosta.lv
http://www.pavilosta.lv/


 

 

PĀVILOSTAS NOVADA DOME 
 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, tālr. 63498261, fakss 63484567, e-pasts dome@pavilosta.lv 

 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Pāvilostas novada domes 31.01.2014.  

sēdes protokolu Nr. 3., 2.§ 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2014 .GADA  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 5 

 

VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU KĀRTĪBA PĀVILOSTAS MŪZIKAS 

SKOLĀ 
         

       Izdoti saskaņā ar  likuma „Par pašvaldībām” 

43. panta pirmās daļas 13.punktu un  

Izglītības likuma 12. panta 2¹.punktu 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā skolēnu 

vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi Pāvilostas novada domes (turpmāk - 

dome) dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē.  

1.2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Pāvilostas Mūzikas skolas  (turpmāk - 

Skola) audzēkņu vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk - vecāki)  

līdzfinansējumu.  

1.3. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem.  

1.4. Pašvaldība ar lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus Skolā. 

1.5.  Līdzfinansējums veido daļu no pašvaldības budžeta piešķirtā Skolas finansējuma. 

 

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs  

 

2.1. Līdzfinansējuma apmērs:  

2.1.1 par izglītības programmas apguvi vienam audzēkni – EUR 7.11 (Septiņi eiro un 11 

centi) mēnesī;  

2.1.2.par izglītības programmu diviem audzēkņiem no vienas ģimenes  - EUR 8.53 

(Astoņi eiro un 53 centi un par katru nākamo izglītības programmas apguves audzēkni no 

vienas ģimenes  20% apmērā no Noteikumu 2.1.punktā minētā pilnā līdzfinansējuma 

apmēra.  

2.1.3. par izglītības programmas apguvi vienam audzēkni, kas nāk no daudzbērnu ģimenes  

– EUR 5.69  (Pieci eiro un 69 centi) mēnesī, bet par katru nākamo audzēkni no 

daudzbērnu ģimenes izglītības programmas apguvē tiek piemērots šo Noteikumu 2.1.2. 

punktā noteiktais Līdzfinansējuma apmērs. 

2.2. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā. 

mailto:dome@pavilosta.lv


 

2.3. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes 

izglītības un interešu izglītības programmas, kuru mācību nodarbības organizē un 

nodrošina Skola.  

2.4.No līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti: 

2.4.1. audzēkņi ar invaliditāti;  

2.4.2. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu ieguvušo ģimeņu (personu) bērni. 

2.5. Atbrīvojums no līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā Vecāki Skolas 

pedagoģiskajai padomei iesnieguši iesniegumu, un šo Noteikumu 2.4.1. punkta 

noteiktajā gadījumā atzinumu vai cita dokumentu, kas apliecina invaliditāti, uz kura 

pamata iespējams saņemt atbrīvojumu. 

2.6. Lēmuma pieņemšanai par atbrīvošanu no līdzfinansējuma samaksas Skolas 

pedagoģiskā padome patstāvīgi pieprasīs no pašvaldības informāciju, par to vai 

ģimenei (personai) ir piešķirts  maznodrošinātā vai trūcīgā statuss.  

 

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi 

  

3.1.Līdzfinansējuma maksa maksājama domes kasē vai ar pārskaitījumu pašvaldības 

norēķinu kontā ar norādi Pāvilostas Mūzikas skola; bērna vārds, uzvārds; personas 

kods, maksājuma periods.  

3.2.Vecāku līdzfinansējums tiek maksātā par mēnesi vai semestri līdz nākamā mēneša 15. 

datumam. 

3.3.Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, 

iemaksātais līdzfinansējums netiek pārrēķināts.  

3.4. Ar audzēkņa vecākiem, kuri nav samaksājuši mācību maksu 3 (mēnešus), skolas 

vadībai ir tiesības izbeigt izglītošanas līgumu un audzēkni atskaitīt no skolas audzēkņu 

saraksta.   

3.5.Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli 

organizē un nodrošina skolas direktors.  

3.6. Visus jautājumus, kas saistīti ar līdzfinansējumu, skolas vadība un pedagogi drīkst 

kārtot tikai ar audzēkņu vecākiem/aizbildņiem. 

 

IV. Noslēguma jautājumi. 

4.1.Noteikumi tiek publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada 

Ziņas” un ievietoti pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv . 

4.2.Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 15.martu.  

 

 

 

Domes priekšsēdētājs       Uldis Kristapsons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pavilosta.lv/


 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

 

 

Pašreizējās situācijas 

raksturojums  

Saistošo noteikumu  projekta  

nepieciešamības raksturojums, 

dokumenta būtība 

Papildu finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu 

profesionālās ievirzes (muzikālās) izglītības 

pieejamību Pāvilostas novada pašvaldībā. 

Īss Saistošo noteikumu 

projekta satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosaka vecāku līdzfinansējumu 

kārtību Pāvilostas mūzikas skolā 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu izpilde būtiski neietekmēs 

pašvaldības budžetu, līdzfinansējums nedaudz 

samazinās pašvaldības budžeta izdevumus. 

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumu tiesiskais regulējums ir 

attiecināms uz iedzīvotājiem, kuri vēlas izglītot savus 

bērnus Pāvilostas mūzikas skolā. 

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs 

papildus pienākumus, jo vecāku līdzdalības 

maksājums izglītības ieguvei iepriekš tika noteikts ar 

Pāvilostas novada domes lēmumu.  

Saistošo noteikumu projekta 

iespējamā ietekme uz 

administratīvajām procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās  

procedūras. 

Normatīvie akti, saskaņā ar 

kuriem  Saistošie noteikumi 

sagatavoti 

 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 43. panta 

pirmās daļas 13.punktu  un Izglītības likuma 12. panta 

2¹.punktu 

  

 

Informācija par konsultācijām 

ar privātpersonām saistībā ar  

Saistošo noteikumu projektu 

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 

ievietots www.pavilosta.lv  

http://www.cesis.lv/

