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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2011/18 
 

 

Apstiprināti  

ar Kuldīgas novada Domes  

2011.gada 28.aprīļa  

sēdes lēmumu  

(prot. Nr.6, p. 74.)  

 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Kuldīgas novada Sporta skolā 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu, 

Izglītības likuma 12. panta 2.
1 

daļu 

 

I. Vispārējie jautājumi 

1. Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta 

daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajā profesionālās 

ievirzes izglītības iestādē. 

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk tekstā- līdzfinansējums) attiecas uz Kuldīgas 

novada Sporta skolas (turpmāk tekstā - Skolas) audzēkņu Vecāku (aizbildņu) (turpmāk 

tekstā - Vecāku) daļējām iemaksām kā līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības 

sporta programmās mācību - treniņu procesa nodrošināšanai. 

3. Līdzfinansējuma apmēru Skolā nosaka Kuldīgas novada Dome ar lēmumu. 

4. Līdzfinansējums var tikt izlietots normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem. 

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs 

5. Vecāki līdzfinansējumu maksā par vienu mācību - treniņu gadu visām Skolas grupām. 

6. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītību 

sporta programmās un kuru mācību - treniņu nodarbības (turpmāk tekstā - Treniņi) notiek 

Kuldīgas novada administratīvajā teritorijā esošajās sporta bāzēs. 

 

III.  Atbrīvošana no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma  

7. No līdzfinansējuma samaksas uz izziņā norādīto laiku atbrīvoti audzēkņi, kuru ģimene ir 

atzīta par trūcīgu, pamatojoties uz sociālā dienesta vai pārvaldes sociālā darbinieka izsniegtu 

izziņu;  

8. Vecākiem, kuriem Skolā Treniņus apmeklē 3 (trīs) vai vairāk bērni, līdzfinansējums jāmaksā 

50 % apmērā no noteiktā līdzfinansējuma. 

 



 

 

 

IV. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi 

9. Līdzfinansējumu var apmaksāt: 

9.1. Skolas kasēs, Kuldīgā, Kalna ielā 6, Dzirnavu ielā 13, par ko tiek izsniegts kases čeks 

un stingrās uzskaites darījuma kvīts; 

9.2. ar bankas pārskaitījumu Kuldīgas novada sporta skolas norēķinu kontā- rekvizīti:  

Kuldīgas novada pašvaldības Kuldīgas novada Sporta skola, Reģ.Nr. 90000035656, Konts 

LV85UNLA0050005606309, SEB banka, maksājuma uzdevumā norādot audzēkņa vārdu, 

uzvārdu, sporta veidu, par kuru veikts maksājums. 

10. Līdzfinansējuma par mācību-treniņu gadu apmaksa jāveic pa daļām – 2 reizes gadā – puse 

maksas pirmajā un otra puse maksas otrajā pusgadā. Par pirmo pusgadu maksa jāveic līdz 

31.oktobrim, par otro pusgadu līdz 28.februārim. 

11. Līdzfinansējuma apmaksu par pilnu mācību – treniņu gadu var veikt avansā. 

12. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, Skola var noteikt citu apmaksas kārtību. 

13. Avansā iemaksātā līdzfinansējuma summa pāriet uz nākamo apmaksas periodu. Audzēknim 

izstājoties no Skolas avansā samaksātais līdzfinansējums netiek atmaksāts. 

14. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, iemaksātais 

līdzfinansējums netiek pārrēķināts. 

V. Noslēguma jautājumi 
15. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un 

nodrošina Skolas direktors. 

16. Noteikumi stājas spēkā ar 2011.gada 1.septembri. Pirms tam tie publicējami pašvaldības 

bezmaksas izdevumā „Kuldīgas novada vēstis”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētāja       Inga Bērziņa 



 

 

 

 

 


