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              APSTIPRINĀTI   

ar Ādažu novada domes  

  26.08.2014. sēdes lēmumu  

     (protokols Nr.20)   

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Ādažu novadā 

 

2014.gada 26.augustā                    Nr.16 
 

 

Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu  

Ādažu Mākslas un mūzikas skolā 
 

        Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma  

        12.panta 2.¹ daļu 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā veicams Ādažu Mākslas un mūzikas skolas (turpmāk 

Ādažu MMS) audzēkņu vecāku līdzfinansējums - mācību maksa – profesionālās ievirzes 

mūzikas un mākslas programmu realizācijai. 

2. Ādažu MMS audzēkņu vecāku skolas uzturēšanas līdzfinansējums (turpmāk tekstā vecāku 

līdzfinansējums) veido daļu no skolas budžeta.  

3. Vecāku līdzfinansējumus Ādažu MMS tiek noteikts un var tikt mainīts ar atsevišķu 

dibinātāju lēmumu. 

4. Vecāku līdzfinansējums tiek izmantots mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, 

audzēkņu un pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursos, koncertos, festivālos, 

u.tml. pasākumos), audzēkņu rezultatīvās darbības pamudinājumam.    

5. Ādažu MMS direktors ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem par vecāku līdzfinansējumu 

slēdz rakstveida līgumu.  

6. Pašvaldība ar lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus skolā. 

  II. Līdzfinansējuma – mācību maksas noteikšanas kārtība un apmērs 

7. Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts mācību laikā par deviņiem mēnešiem mācību gadā no 

1. septembra līdz 31. maijam.  

8.      Vecāku līdzfinansējums tiek noteikts: 

8.1.1. Ja skolā mācās 1 audzēknis no ģimenes: 

8.1.1.1. par mācībām vienā izglītības programmā vecāku līdzfinansējums EUR  

14,23 mēnesī;  

8.1.1.2. par mācībām divās izglītības programmās EUR 21,34 mēnesī; 
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8.1.2. Ja skolā mācās 2 audzēkņi no ģimenes: 

8.1.2.1. par mācībām vienā izglītības programmā katram bērnam EUR 10,67 

mēnesī; 

8.1.2.2. par viena bērna mācībām divās programmās EUR 21,34, par otra bērna 

mācībām vienā programmā EUR 7,11 mēnesī; 

8.1.2.3. par abu bērnu mācībām divās programmās, katram EUR 14,23 mēnesī; 

8.1.3. Ja skolā mācās 3 audzēkņi no ģimenes neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita 

par katru bērnu EUR 9,25 mēnesī; 

8.1.4. Ja skolā mācās 4 audzēkņi no ģimenes neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita 

par katru bērnu EUR 7,11 mēnesī; 

8.1.5. Ja skolā mācās 5 audzēkņi no ģimenes neatkarīgi no apgūstamo programmu skaita 

par katru bērnu EUR 5,69 mēnesī. 

9. Vecāku līdzfinansējums jāmaksā par iepriekšējo mēnesi ar pārskaitījumu Ādažu MMS 

norēķinu kontā, norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, rēķina Nr., ne vēlāk kā līdz kārtējā 

mēneša 20.datumam, pamatojoties uz dibinātāja izrakstītu rēķinu.       

 

10. Audzēkņi, kuri attaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējuši Ādažu MMS trīs nedēļas un vairāk, 

par šo laika periodu var tikt atbrīvoti no vecāku līdzfinansējuma ar direktora rīkojumu, 

uzrādot attaisnojošus dokumentus. 

 

11. Audzēkņiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Ādažu MMS skolu, vecāku 

līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības Ādažu MMS, līdzfinansējums netiek 

atmaksāts. 

    III. Atvieglojumu piešķiršanas kārtība 

12.  No vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti Ādažu MMS pedagogu bērni. 

 

13.  No vecāku līdzfinansējuma tiek atbrīvoti Ādažu MMS absolventi, kuri izlēmuši turpināt 

izglītību vidējā profesionālajā izglītībā un apgūst papildus izglītības programmu 

specialitātē. 

 

14. No vecāku līdzfinansējuma ar pedagoģiskās padomes lēmumu 50% vai 100% apmērā var 

tikt atbrīvoti audzēkņi, kuri iepriekšējā semestra laikā uzrādījuši izcilas un teicamas sekmes 

saskaņā ar Audzēkņu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. 

 

15. No vecāku līdzfinansējuma 100% apmērā tiek atbrīvoti audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts 

trūcīgās ģimenes statuss, iesniedzot atbilstošus dokumentus. 

 

16. Vecāku līdzfinansējums 50% apmērā tiek samazināts audzēkņiem,  kuru ģimenei ir piešķirts 

maznodrošinātās ģimenes  statuss, iesniedzot atbilstošus dokumentus. 

17. Atbrīvojumi/atvieglojumi no vecāku līdzfinansējuma stājās spēkā ar mēnesi, kurā vecāki 

iesnieguši apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kuru pamata var saņemt 

atbrīvojumu/atvieglojumu un iesniegumu skolas vadībai. Lēmumu par atbrīvojuma/ 

atvieglojuma piešķiršanu pieņem skolas direktors.  

Atbrīvojumi vai atvieglojumi tiek piešķirti par laika periodu, kamēr pastāv 15.un 16. punktā 

noteiktie atbrīvojumu/atvieglojumu piešķiršanas priekšnosacījumi.        
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IV. Citi jautājumi 

18. Par audzēkņu apmeklētību un uzskaiti atbild un informāciju sniedz kursa audzinātāji un 

specialitāšu skolotāji Ādažu MMS direktoram. 

19. Ja par Ādažu MMS audzēkni vecāku līdzfinansējums neattaisnoti nav maksāts vairāk nekā 

trīs mēnešus, audzēknis tiek atskaitīts no Ādažu MMS. 

20. Ar šajos noteikumos noteikto kārtību tiek iepazīstināti Ādažu MMS pedagogi, audzēkņi un 

viņu vecāki (aizbildņi), audzēknim iestājoties Ādažu MMS, kā arī esošie Ādažu MMS 

audzēkņi. 

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

kārtot tikai ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem.  

 

22. Šo noteikumu ievērošanas un vecāku līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē 

un nodrošina Ādažu MMS direktors. 

23. Par vecāku līdzfinansējumu izlietojumu Ādažu MMS direktors atskaitās skolas padomei un 

Ādažu novada domei ne retāk kā reizi mācību gada laikā.        

24. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākamā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Ādažu 

Vēstis”.  

25.  Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2009.gada 25.augusta 

apstiprinātais nolikums par vecāku līdzfinansējuma izglītības programmu realizēšanā 

kārtība.   

 

 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs       M. Sprindžuks 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ādažu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par audzēkņu vecāku 

līdzfinansējumu Ādažu  Mākslas un mūzikas skolā"  

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punkts 

un 43.panta trešā daļa, Izglītības  likuma 12. panta 2.² daļa. 

Ādažu Mākslas un mūzikas skola (Ādažu MMS) darbību 

nosaka un regulē Ādažu novada domes 2012.gada 

28.augusta apstiprināts Ādažu MMS nolikums.  

 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu, turpmāk Noteikumu, projekta 

mērķis ir noteikt un regulēt Ādažu MMS audzēkņu 

vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības 

programmu realizācijai.    
 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Noteikumos noteiktā maksa papildinās pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes  izglītības jomu.  

Privātpersonas Noteikumu piemērošanā var griezties Ādažu 

MMS. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Pēc Noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma 

raksta izskatīšanas domes pastāvīgās komitejas sēdē  un  

publicēšanas  pašvaldības  mājas  lapā internetā 

www.adazi.lv un saņemto sabiedrības pārstāvju izteikto 

priekšlikumu vai iebildumu apkopošanas, izvērtējot 

lietderības apsvērumus, tie iekļauti saistošajos noteikumos. 

Sabiedrības līdzdalības veids - informācijas publicēšana 

pašvaldības mājas lapā internetā un iesniegto priekšlikumu 

izvērtēšana. 
 
 

Ādažu novada domes priekšsēdētājs       M.Sprindžuks 

 

 

 

 
 

http://www.adazi.lv/

