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Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17    

„Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”  

 

   Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

 12. panta 2.¹ daļu 

  

Izdarīt Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 “Par 

audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā„ (turpmāk – 

Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumus ar jaunu 5.1punktu: 

“5.1 Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt personas datus, kas nepieciešami šo 

noteikumu izpildes nodrošināšanai, izmantojot pašvaldībai pieejamus valsts un 

pašvaldības datu reģistrus.”. 

2. Izteikt Noteikumu  8. un 8.1 punktu šādā redakcijā: 

“8. Ja audzēknis un vismaz viens no tā vecākiem ir deklarēts Ādažu novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā, skolas direktors pieņem lēmumu 

par atlaides piemērošanu vecāku līdzfinansējumam attiecīgajā mācību gadā 

par katru programmu:  

8.1.  25 % apmērā, ja audzēknis apgūst divas vai vairāk programmas;  

8.2. 35 % apmērā, ja ģimenē kopā dzīvo divi bērni un abi apgūst kādu no  

programmām;  

8.3. 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un 

viens vai divi no tiem apgūst kādu no programmām; 

8.4. 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē kopā dzīvo trīs un vairāk bērni un trīs 

vai vairāk no tiem apgūst kādu no programmām. 

8.1 Noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā noteiktās atlaides piešķir ar to 

kalendāro mēnesi, kurā ir iestājušies atlaižu saņemšanas priekšnoteikumi un 

pamatojoties uz pašvaldībai pieejamiem datiem valsts un pašvaldības datu 

reģistros.”.  

3. Papildināt Noteikumus ar jaunu 8.2 un 8.3 punktu: 

“8.2 Noteikumu 8.3. un 8.4. apakšpunktā noteiktās atlaides stājas spēkā ar to 

mēnesi, kurā vecāki ir iesnieguši iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv. 

Iesniegums jāiesniedz par katru mācību gadu. 

8.3 Atlaides piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas 

priekšnosacījumi un tās nesummējas.” 

http://www.epakalpojumi.lv/


4. Izteikt Noteikumu 13. un 14.punktu šādā redakcijā: 

“13. Skolas direktors mācību gada sākumā, ievērojot Latvijas sporta veidu 

federāciju apstiprinātus izlašu dalībnieku sarakstus un Ādažu BJSS 

pedagoģiskās padomes atzinumu par augstiem sasniegumiem iepriekšējā mācību 

pusgadā, var lemt par vecāku atbrīvošanu no vecāku līdzfinansējuma. 

14. Skolas direktors pieņem lēmumu no vecāku līdzfinansējuma atbrīvot:  

14.1. bāreņus, bērnus ar invaliditāti, un audzēkņus, kuru ģimenei ir 

piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, ja audzēkņa 

un viena no vecākiem vai aizbildņa deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu 

novada pašvaldības teritorija; 

14.2. sporta meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības 

grupu audzēkņus no katra mācību gada sākuma;  

14.3. Ādažu BJSS pedagogu par vienu bērnu vienā programmā no katra 

mācību gada sākuma.” 

5. Izteikt Noteikumu 16. un 17.punktu šādā redakcijā:  

“16. Noteikumu 14.1.apakšpunktā noteikti atbrīvojumi stājās spēkā ar mēnesi, 

kurā vecāki iesnieguši iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv. Atbrīvojumi 

tiek piešķirti par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi. 

17.  Skolas direktors mācību gada sākumā, ievērojot pedagoģiskās padomes 

atzinumu, par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti atbrīvo vecākus no vecāku 

līdzfinansējuma 50 % vai 100 % apmērā.” 

6. Papildināt Noteikumus ar jauno 17.1 punktu: 

“17.1 Pašvaldība informē vecākus ar e-pasta starpniecību par lēmumiem par 

audzēkņiem piemērotajām atlaidēm un atbrīvojumiem, kā arī par to 

pārtraukšanu. Minētie lēmumi vecākiem ir pieejami portālā 

www.epakalpojumi.lv.”.  

 

Domes priekšsēdētājs                       M.Sprindžuks   

http://www.epakalpojumi.lv/
http://www.epakalpojumi.lv/


PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ādažu novada domes 2018.gada 23.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.29/2018  

 Grozījumi Ādažu novada domes 2014.gada 26. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par 

audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”   

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija 

1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums 

Noteikumu grozījumi nepieciešami, lai noteiktu jaunu 

atvieglojumu administrēšanas kārtību,  saskaņā ar 2016.gada 

27.aprīļa Eiropas parlamenta un Padomes regulu 

nr.2016/679 “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti”. 

        

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumos precizēti nosacījumi attiecībā uz atvieglojumu 

piemērošanu, pamatojoties uz pašvaldībai pieejamiem valsts 

un vienotās pašvaldības sistēmas reģistros esošajiem datiem. 

Precizēti atlaižu saņemšanas priekšnoteikumi, paredzot 

turpmāko iesniegumu iesniegšanu un lēmumu pieejamību 

portālā www.epakalpojumi.lv 

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 

budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla 

ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Nav attiecināms. 

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām 

Noteikumi nosaka precīzākas administratīvās procedūras un 

veicamās darbības privātpersonai atvieglojumu saņemšanai.   

 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

6.1.Noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas 

ar sabiedrības pārstāvjiem. 

6.2. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas Izglītības, kultūras, 

sporta un sociālās komitejas sēdē, projekts tiks publicēts 

pašvaldības mājas lapā www.adazi.lv, lai sabiedrības 

pārstāvjiem būtu iespēja izteikt priekšlikumus un 

iebildumus.  
 
 
 

Domes priekšsēdētājs         M.Sprindžuks  

http://www.adazi.lv/

