
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 38 

Liepājā 2020. gada 15. oktobrī (prot. Nr. 14, 12. §) 

Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2. 

mūzikas skolā 

PRECIZĒTI 

ar Liepājas pilsētas domes 2020. gada 22. oktobra 

lēmumu Nr. 564/15 (prot. Nr. 15, 1. §) 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

12. panta 2.1 daļu 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka vecāku līdzfinansējumu par izglītības ieguvi 

(turpmāk – līdzfinansējums), tā apmēru un kārtību, veidu kādā tiek iekasēta līdzfinansējuma maksa 

par izglītības ieguvi Liepājas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē "Liepājas pilsētas 2. mūzikas 

skola" (turpmāk – skola). 

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo likumisko pārstāvju (turpmāk arī – 

vecāki) iemaksām līdzfinansējumam par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi. 

3. Līdzfinansējuma apmērs noteikts noteikumu pielikumā "Līdzfinansējuma maksa Liepājas pilsētas 

2. mūzikas skolā". 

4. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts skolas budžeta kontā un izmantojams tikai: 

4.1. skolas attīstībai; 

4.2. mācību līdzekļu iegādei; 

4.3. skolas aprīkojuma iegādei un uzturēšanai; 

4.4. pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kā arī 

materiālai stimulēšanai. 

5. Līdzfinansējumu vecāki maksā par kārtējo mēnesi līdz 20. datumam, ieskaitot to rēķinā 

norādītajā kontā, norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi. 



6. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) mācību gada mēnešiem (no septembra līdz 

maijam). 

7. Bērns šo noteikumu izpratnē ir arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā 

iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Liepājas pilsētā. 

II. Atvieglojumu apmērs 

8. Atvieglojumu 100 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo: 

8.1. kuram noteikta invaliditāte; 

8.2. kurš atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē; 

8.3. no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. 

9. Atvieglojumu 50 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo: 

9.1. no ģimenes, kura audzina 3 (trīs) un vairāk bērnus; 

9.2. no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss. 

10. Atvieglojumu 25 % apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo: 

10.1. no ģimenes, kura audzina divus bērnus un abi bērni apgūst profesionālās ievirzes programmas 

skolā; 

10.2. kurš skolā apgūst vairākas izglītības programmas. 

III. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

11. Atvieglojumus pieprasa izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, ja viņš ir sasniedzis 

18 gadu vecumu, iesniedzot iesniegumu skolas direktoram. 

12. Iesniegumam pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt atvieglojumus. Noteikumu 

9.1. apakšpunktā minētā atvieglojuma saņemšanai, uzrādot daudzbērnu ģimenes karti "3 + ģimenes 

karte". 

 



IV. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

13. Pēc iesnieguma saņemšanas un pamatojuma dokumentu pārbaudes, lēmumu par atvieglojumu 

piešķiršanu skolas direktors pieņem 3 (trīs) daba dienu laikā, par ko izdod rīkojumu, kurā norāda 

izglītojamajam piešķirtā atvieglojuma apmēru un termiņu uz kādu tas piešķirts. Atvieglojums tiek 

piešķirts ar mēnesi, kurā iesniegti dokumenti, un tiek piešķirts uz 1 (vienu) mācību gadu vai uz 

periodu, kurā ir spēkā trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss. 

14. Atvieglojumus pārtrauc, ja: 

14.1. faktisko un tiesisko apstākļu izmaiņu rezultātā, izglītojamais neatbilst kādam no atvieglojumu 

piešķiršanas kritērijiem; 

14.2. izglītojamais pārtrauc apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas. 

15. Ja izglītojamam nav tiesības uz atvieglojumu, skolas direktors atsaka atvieglojuma piešķiršanu, 

lēmumā norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību. 

V. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība 

16. Skolas direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Liepājas pilsētas 

pašvaldības iestādē "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde". 

17. Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde" lēmumu var 

pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielajā ielā 4, Liepājā, LV-3401. 

VI. Noslēguma jautājumi 

18. Ārkārtējās situācijas vai valstī noteikto ierobežojumu laikā, kad netiek nodrošināts apmācību 

process, skolas direktors, izdodot rīkojumu, tajā norādot tiesisko pamatojumu, ir tiesīgs noteikt, ka 

vecāku dalības maksa netiek iekasēta vai tiek iekasēta daļēji. 

 


