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APSTIPRINĀTI 

ar Tukuma novada Domes 26.05.2011. 

lēmumu (prot. Nr.7, 3.§.) 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti 

ar Tukuma novada Domes lēmumiem: 

- 24.10.2013. (prot. Nr.15, 2.§.), 

- 24.07.2014. (prot.Nr.9, 4.§.), 

- 28.01.2016. (prot.Nr.2, 8.§.) 
 

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Tukumā 

2011.gada 26.maijā                   Nr.13 

(prot.Nr.7, 3.§.) 

 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 

Tukuma novada profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs 
 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 

21.panta 14.punkta g) apakšpunktu, 41.panta 

pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu, 

Izglītības likuma 12.panta 2.
1
 daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta maksa kā 

līdzfinansējums (turpmāk - līdzfinansējums) par izglītības ieguvi profesionālās ievirzes izglītības 

iestāžu programmās ietvertā mācību procesa nodrošināšanai un sniegtajiem pakalpojumiem 

Tukuma novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. 

2. Līdzfinansējuma kārtība attiecas uz Tukuma Mākslas skolas, Tukuma Mūzikas skolas, 

Tukuma Sporta skolas (katra turpmāk saukta - Skola) izglītojamo vecākiem vai likumīgajiem 

pārstāvjiem (turpmāk - vecāki) un citu pašvaldību, ja ar to ir noslēgts līgums par līdzfinansējumu 

Skolai. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.01.2016. lēmumu (prot.Nr.2, 8.§.) 

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs 

 

3. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 

izglītības iestādēs veido daļu no katras Skolas finansējuma. 

4. Līdzfinansējums paredzēts un izmantojams normatīvajos aktos un Skolas nolikumā 

paredzētajiem mērķiem. 

5. Līdzfinansējumu maksā: 

5.1. vecāki;  

5.2. cita pašvaldība. 

 

http://www.tukums.lv/
mailto:dome@tukums.lv
http://likumi.lv/doc.php?id=57255
http://likumi.lv/doc.php?id=50759


6.3. Tukuma Sporta skola 

6.3.1. profesionālās ievirzes izglītības programmas 

6.3.1.1. „Basketbols”       6,00 euro 

6.3.1.2. „Volejbols”       6,00 euro 

6.3.1.3. „Ložu šaušana”      4,00 euro 

6.3.1.4. „Vieglatlētika”      4,00 euro 

6.3.1.5. „Futbols”       4,00 euro 

6.3.1.6. „Mākslas vingrošana”     4,00 euro 

6.3.2. interešu izglītības programmas: 

6.3.2.1. izslēgts 

6.3.2.2. izslēgts 

6.3.2.3. „Volejbols”       6,00 euro 

6.3.3. pašapmaksas grupa (dažādi sporta veidi)      20,00 euro 

 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.10.2013. lēmumu (prot.Nr.15, 2.§.)  

un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 26.06.2014. lēmumu (prot.Nr.7, 8.§.)  

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.07.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 4.§.)  

 

 

7. Citu pašvaldību līdzfinansējuma apmēru nosaka, aprēķinot Tukuma novada pašvaldības 

izmaksas budžeta gadā par vienu izglītojamo Skolā. Līgumu ar citu pašvaldību par līdzfinansējumu, 

pēc pašvaldību savstarpējās vienošanās slēdz Tukuma novada Izglītības pārvalde.  
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 28.01.2016. lēmumu (prot.Nr.2, 8.§.) 

 

8. Izslēgts ar Tukuma novada Domes 28.01.2016. lēmumu (prot.Nr.2, 8.§.). 

 

9. Vecāku līdzfinansējuma maksa kārtējam mēnesim jāsamaksā Skolā vai jāiemaksā tās 

norādītajā bankas kontā līdz mēneša pēdējai darba dienai.  

 

10. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu un izvērtējot objektīvos iemeslus, Skola var noteikt 

citu samaksas kārtību. 

 

11. Izglītojamo attaisnotie vai neattaisnotie kavējumi neatbrīvo no līdzfinansējuma maksas. 

Pārtraucot mācības Skolā, vecāku iemaksātais līdzfinansējums netiek atmaksāts. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.10.2013. lēmumu (prot.Nr.15, 2.§.).  

 

12. Skolai ir tiesības atskaitīt izglītojamo no izglītības iestādes, ja 3 mēnešus nav saņemts 

līdzfinansējums. 

 

13. No līdzfinansējuma vecāku maksas 100% apmērā ar Skolas direktora rīkojumu, tiek 

atbrīvoti: 

13.1. trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērni; 

13.2. bērni invalīdi un bāreņi; 

13.3. trešais un nākamie bērni, ja no ģimenes Skolu apmeklē trīs vai vairāk bērni. 

 

14. No līdzfinansējuma vecāku maksas 50% apmērā, ar skolas direktora rīkojumu, tiek 

atbrīvoti: 

14.1. daudzbērnu ģimeņu (trīs un vairāk nepilngadīgi bērni) bērni; 

14.2. viens bērns, ja no vienas ģimenes Skolu apmeklē divi bērni. 

15. Atsevišķos gadījumos, t.sk. par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti ar direktora 

rīkojumu Skolas izglītojamo var atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma maksas 50% vai 100% apmērā. 

16. Tukuma novada Dome var piešķirt līdzfinansējumu šo noteikumu 13.un 14.punktā 

minētās vecāku līdzfinansējuma maksas starpības segšanai. 



 

III. Noslēguma jautājumi 

 

17. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un 

nodrošina attiecīgās Skolas direktors. 

18. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.septembrī. 

19. Grozījumi, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 24.07.2014. lēmumu „Par 

grozījumiem Tukuma novada Domes 26.05.2011. saistošajos noteikumos Nr.13 „Līdzfinansējuma 

samaksas kārtība Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” (prot.Nr.9, 4.§.) stājas 

spēkā 2014.gada 1.septembrī. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs      J.Šulcs 

 


