
SN_par_līdzfinansējumu_prof.iev.izgl.iest._doc 
1 

 
 
 
 

L Ē M U M S 
Tukumā 

2016.gada 24.martā         prot.Nr.4, 7.§. 
 
 

 
Par precizējumiem Tukuma novada Domes 
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 
„Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2011.gada 
26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 
„Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” 

 
 

 

1. Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2016.gada 19.februāra 
atzinumu Nr. 18-6/1346 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.3” un pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 45.panta ceturto, piekto, sesto, septīto daļu, izdarīt un apstiprināt precizējumus 
Tukuma novada Domes saistošajos noteikumos Nr.3 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 
2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” (pievienoti). 
 

2. Precizētus saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 
2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai elektroniskā veidā parakstītus ar drošu 
elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. 

 
3. Noteikt, ka precizētie saistošie noteikumi Nr.3 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 

2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”” stājas spēkā pēc to publicēšanas Tukuma novada 
Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”. 
 

4. Saistošos noteikumu Nr.3 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2011.gada 26.maija 
saistošajos noteikumos Nr.13 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma novada profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs”” tekstu: 

4.1. publicēt Tukuma novada Domes bezmaksas informatīvajā izdevumā „Tukuma Laiks”; 
4.2. publicēt pašvaldības tīmekļa vietnē www.tukums.lv; 
4.3. izvietot pieejamā vietā Domes ēkā un pagastu pārvaldēs. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs    (personiskais paraksts)   Ē.Lukmans 
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APSTIPRINĀTI 
ar Tukuma novada Domes 24.03.2016. 
lēmumu (prot. Nr.4, 7.§.) 
 

 
Precizējumi Tukuma novada Domes 
2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2011.gada 
26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 
„Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 
 
 
 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturto daļu, precizēt Tukuma novada 
Domes 2016.gada 28.janvāra saistošos noteikumus Nr.3 „Par grozījumiem Tukuma novada Domes 
2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma 
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””, izdarot šādus precizējumus:  

 
1. svītrot saistošo noteikumu 2.punktā vārdus „un citu pašvaldību, ja ar to ir noslēgts līgums 

par līdzfinansējumu Skolai”, 
 

2. svītrot saistošo noteikumu spēkā esošās redakcijas 11.punktā vārdus „attaisnotie vai 
neattaisnotie”, 
 

3. izteikt saistošo noteikumu spēkā esošās redakcijas 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„13.2. personas ar invaliditāti (līdz 18 gadu vecumam) un bāreņi”. 

 
  
 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)    Ē.Lukmans 
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APSTIPRINĀTI  
ar Tukuma novada Domes 28.01.2016. 
lēmumu (prot.Nr.2, 8.§.) 

 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI 

Tukumā 
2016.gada.28.janvārī                                  Nr.3 

(prot.Nr.2, 8.§.) 
Par grozījumiem Tukuma novada Domes 2011.gada 
26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 „Līdzfinansējuma  
samaksas kārtība 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 otro prim daļu 

 
Izdarīt Tukuma novada Domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.13 

„Līdzfinansējuma samaksas kārtība Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” 
(turpmāk – noteikumi) šādus grozījumus: 
 

1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību 
Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”, 
 

2. izteikt noteikumu 2.punktu šādā redakcijā: 
„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)”, 
 

3. papildināt noteikumu 7.punktu aiz vārda “līdzfinansējumu” ar vārdiem “pēc pašvaldību 
savstarpējās vienošanās”, 

 
4. izslēgt noteikumu 8.punktu, 

 
5. svītrot saistošo noteikumu spēkā esošās redakcijas 11.punktā vārdus „attaisnotie vai 

neattaisnotie”, 
 
6. izteikt saistošo noteikumu spēkā esošās redakcijas 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„13.2. personas ar invaliditāti (līdz 18 gadu vecumam) un bāreņi”. 
 

 
 
Domes priekšsēdētājs   (personiskais paraksts)     Ē.Lukmans 
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NORAKSTS  

LATVIJAS REPUBLIKA 

TUKUMA  NOVADA  DOME 
Reģistrācijas  Nr.90000050975 

Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101,  
tālrunis 63122707, fakss 63107243, mobilais tālrunis 26603299, 29288876 

www.tukums.lv      e-pasts: dome@tukums.lv          
 

 
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.§.), 
- 29.10.2015. (prot.Nr.12, 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 otro prim daļu 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.10.2015. lēmumu (prot.Nr.12, 4.§.)  

 
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).  

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. 
6. Skolā noteikta šāda vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī: 
6.1. Tukuma Mākslas skola 
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6.1.1. profesionālās ievirzes izglītības programma 
         „Vizuāli plastiskā māksla”       10,00 euro 

6.1.2. interešu izglītības programma: 
6.1.2.1. Tautas dejas kolektīvs „Luste””    7,00 euro 
6.1.2.2. „Lidmodelistu pulciņš”     5,00 euro 
6.1.2.3. „Keramika”       5,00 euro 
6.1.2.4. „Lietišķā māksla”      5,00 euro 
6.1.2.5. „Vizuālā māksla”      5,00 euro 
6.1.2.6. izslēgts 

6.1.2.7. „Jauniešu mākslas studija”     5,00 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 24.07.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 4.§.)  

  

6.2. Tukuma Mūzikas skola 
6.2.1. profesionālās ievirzes izglītības programmas: 
6.2.1.1. priekšmeta apguve pēc mācību plāna   15,00 euro 

6.2.1.2. papildus individuāli 1 mācību stunda nedēļā   30,00 euro 
6.2.1.3. papildus individuāli 0,5 mācību stunda nedēļā  15,00 euro 
6.2.2. interešu izglītības programma „Sagatavošanas klase”  
6.2.2.1. viena individuāla un viena grupas mācību stunda nedēļā 30,00 euro 
6.2.2.2. individuāli 1 mācību stunda nedēļā    15,00 euro 
6.2.2.3. papildus 1 individuāla mācību stunda nedēļā  30,00 euro 
6.2.2.4. papildus individuāli 0,5 mācību stunda nedēļā  15,00 euro 
6.2.3. interešu izglītības programma „Sagatavošanas klase–Pikolo“ 15,00 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 24.07.2014. lēmumu (prot.Nr.9, 4.§.)  

 
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 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.§.). 
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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 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.§.).  

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

 
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. personas ar invaliditāti (līdz 18 gadu vecumam) un bāreņi; 

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

 
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. otrs bērns, ja no vienas ģimenes Skolu apmeklē divi bērni. 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.10.2015. lēmumu (prot.Nr.12, 4.§.)  

14.3. bez vecāku gādības palicis bērns. 
Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Tukuma novada Domes 29.10.2015. lēmumu (prot.Nr.12, 4.§.)  

 
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    (personiskais paraksts)  J.Šulcs 
 
NORAKSTS PAREIZS  
Tukuma novada Domes 
Administratīvās nodaļas vadītāja       R.Skudra 
Tukumā 2016.gada 30.martā  
 


