APSTIPRINĀTI
ar Ādažu novada domes 23.04.2019.
sēdes lēmumu (protokols Nr.10 § 29)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Ādažu novadā
2019.gada 23.aprīlī

Nr.7/2019

Par līdzfinansējumu Ādažu novada domes profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12.panta 2.¹ daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1.

Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts audzēkņu
vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējums par profesionālās ievirzes
izglītības ieguvi (turpmāk – līdzfinansējums) Ādažu novada domes (turpmāk – dome)
dibinātās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs - Ādažu Mākslas un mūzikas skolā un
Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā (turpmāk – skolas).

2.

Līdzfinansējums veido daļu no skolu budžeta un to izmanto:
2.1. Ādažu Mākslas un mūzikas skolā (turpmāk – ĀMMS) - attīstībai, mācību līdzekļu,
materiālu un aprīkojuma iegādei, pedagogu darba samaksai, kā arī pedagogu un
audzēkņu dalībai radošajos pasākumos;
2.2. Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā (turpmāk – ĀBJSS) - mācību līdzekļu,
materiālu un aprīkojuma iegādei, pedagogu darba samaksai, sacensību organizēšanai,
kā arī dalībai starptautiskās un valsts līmeņa sacensībās.

3.

Skolu direktori ar vecākiem slēdz rakstisku savstarpējās sadarbības līgumu.

4.

Domei ir tiesības pārbaudīt tai pieejamajos datu reģistros vecāku un audzēkņu personas
datus, kas nepieciešami šo noteikumu izpildei.

5.

Līdzfinansējuma atbrīvojumu nepiešķir vai arī iemaksāto līdzfinansējumu neatmaksā, ja
audzēknis neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu vai pārtrauc mācības.

6.

Dome informē vecākus ar e-pasta starpniecību par lēmumiem atvieglojumu un atbrīvojumu
piemērošanai, kā arī par to pārtraukšanu. Lēmumus ievieto portālā www.epakalpojumi.lv un
tie ir pieejami individuāli autorizējoties portāla lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā..
II. Līdzfinansējuma apmērs un maksāšanas kārtība

7.

Līdzfinansējuma apmērs par vienu audzēkni ir 20,00 EUR par vienu izglītības programmu
mēnesī.

8.

Līdzfinansējumu maksā pamatojoties uz domes izrakstītu rēķinu:

8.1. ĀMMS par mācību gada mēnešiem no 1.septembra līdz 31.maijam;
8.2. ĀBJSS par 9 mēnešiem laika posmā 1.septembra līdz 31.augustam.
III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība
9. Ja audzēknis un viens no vecākiem ir deklarēts Ādažu novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā, skolu direktori pieņem lēmumu par atvieglojuma piemērošanu līdzfinansējumam
kārtējā mācību gadā par katru programmu:
9.1. 25 % apmērā, ja ĀMMS audzēknis apgūst divas vai vairāk programmas un ir uzņemts
skolā līdz 2018.gada 2.janvārim;
9.2. 35 % apmērā, ja ģimenē dzīvo divi bērni kopā un tie apgūst kādu no programmām
vienā skolā;
9.3. 50 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz viens no
tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā;
9.4. 65 % apmērā, ja daudzbērnu ģimenē dzīvo trīs un vairāk bērni kopā un vismaz trīs no
tiem apgūst kādu no programmām vienā skolā.
10. Noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus piešķir pamatojoties uz domei
pieejamiem datiem valsts un domes datu reģistros, ar to mēnesi, kurā iestājušies
atvieglojumu saņemšanas priekšnoteikumi.
11. Noteikumu 9.3. un 9.4. apakšpunktā noteiktos atvieglojumus piešķir ar mēnesi, kurā vecāki
iesniedza iesniegumu portālā www.epakalpojumi.lv. Iesniegumu iesniedz par katru mācību
gadu.
12. Atvieglojumi nesummējas un tos piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas
priekšnosacījumi.
IV. Atbrīvojumu apmērs un piešķiršanas kārtība
13. Skolu direktori katra mācību gada sākumā ar lēmumu atbrīvo skolu pedagogus no
līdzfinansējuma par vienu bērnu vienā programmā.
14. Skolu direktori pieņem lēmumus par atbrīvojumu no līdzfinansējuma par bāreni, bērnu ar
invaliditāti un audzēkņiem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statuss, ja audzēkņa un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Ādažu novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā. Atbrīvojumu piemēro ar mēnesi, kurā vecāks iesniedza
iesniegumu.
15. ĀBJSS direktors katra mācību gada sākumā ar lēmumu atbrīvo no līdzfinansējuma sporta
meistarības pilnveidošanas un augstākās sporta meistarības grupu audzēkņus. Ar skolu
pedagoģisko padomju lēmumu vecākus atbrīvo no līdzfinansējuma 50 % vai 100 % apmērā,
ja audzēknis:
15.1. ĀMMS iepriekšējā semestrī uzrādīja izcilas un teicamas sekmes audzēkņu mācību
sasniegumu vērtēšanas noteiktā kārtībā;
15.2. ĀBJSS iepriekšējā semestrī sasniedza augstus rezultātus saskaņā ar Latvijas sporta
veidu federāciju apstiprinātiem izlašu dalībnieku sarakstiem.
16. Atbrīvojumus piešķir par laika periodu, kamēr pastāv to piešķiršanas priekšnosacījumi.
17. Slimošanas periodā skolas atbrīvo vecākus no līdzfinansējuma, ja audzēknis slimo vairāk kā
3 nedēļas un 3 darba dienu laikā pēc izveseļošanās skolai ir iesniegts iesniegums par
atbrīvojumu no līdzfinansējuma, pievienojot tam ģimenes ārsta vai medicīnas iestādes izziņu.
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V. Citi jautājumi
18. ĀMMS klašu audzinātāji un specialitāšu pedagogi, kā arī ĀBJSS sporta veida treneri atbild
par audzēkņu apmeklētību un uzskaiti, un sniedz informāciju skolu direktoriem.
19. Ja vecāki bez attaisnojoša iemesla nemaksā līdzfinansējumu vairāk nekā trīs mēnešus,
audzēknis tiek atskaitīts no skolas.
20. Skolu vadība un pedagogi drīkst risināt jautājumus par līdzfinansējumu tikai ar vecākiem.
21. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma izpildes kontroli organizē un nodrošina skolu
direktori.
22. Skolu direktori atbild par līdzfinansējuma izlietojumu atbilstoši tam noteiktajiem mērķiem.
23. Šo noteikumu 9.1.apakšpunkts ir spēkā līdz 2025.gadam.
24. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta
saistošie noteikumi Nr.16 “Par audzēkņu līdzfinansējumu Ādažu Mākslas un mūzikas skolā”
un Ādažu novada domes 2014.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr.17 “Par audzēkņu
vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolā”.
25. Šie noteikumi stājās spēkā 2019.gada 1.septembrī.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Ādažu novada domes 23.04.2019. saistošajiem noteikumiem Nr.7/2019 „Par
līdzfinansējumu Ādažu novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs "
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Domes priekšsēdētājs

Norādāmā informācija
Jaunie saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai apvienotu un
aktualizētu Ādažu novada domes 26.08.2014. saistošos
noteikumus Nr.16 “Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
Ādažu Mākslas un mūzikas skolā” un domes 2014.gada
26.augusta saistošos noteikumus Nr.17 “Par audzēkņu
vecāku līdzfinansējumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta
skolā”. Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļa nosaka, ka
pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu
kā līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Saistošie noteikumi nosaka līdzfinansējuma apmēru par
skolu audzēkņu profesionālās ievirzes izglītības
programmas realizāciju un kārtību, kādā tas ir veicams.
Noteikumos noteiktā maksa papildinās pašvaldības budžetu.
Noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
Noteikumi attiecas uz profesionālās ievirzes izglītības jomu.
Privātpersonas noteikumu piemērošanā var vērsties Ādažu
Mākslas un mūzikas skolā un Ādažu Bērnu un jaunatnes
sporta skolā.
Pēc noteikumu projekta un tam pievienotā paskaidrojuma
raksta izskatīšanas Finanšu komitejas sēdē, saistošo
noteikumu projekts tika publicēts pašvaldības mājas lapā
internetā www.adazi.lv publiskai apspriešanai. Sabiedrības
pārstāvju priekšlikumi vai iebildumi netika saņemti.

M.Sprindžuks
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