
 

Spēkā no  08.11.2013. 

 

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes  

2013. gada 25. septembra  

sēdes Nr. 6, lēmumam Nr.44 

 

 

 

Mārupes novada Dome 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18 /2013 

Mārupē 

 

Par līdzfinansējumu Mārupes Mūzikas un mākslas skolai 

 

Izdoti pamatojoties uz 

 Izglītības likuma 12.panta 22.daļu 

 

Grozījumi:  27.11.2013.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.58/2013 

Grozījumi:  27.08.2014.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.23/2014 

Grozījumi:  30.08.2017.g. Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr.25/2017 

 

 

I Vispārīgie jautājumi 

1. Saistošie noteikumi nosaka daļējās maksas kā līdzfinansējuma par izglītības ieguvi 

(turpmāk līdzfinansējums) apmēru un samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības 

dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē – Mārupes mūzikas un mākslas skolā 

(turpmāk – Skola). 

2. Saistošie noteikumi ir saistoši Skolas audzēkņu vecākiem, nepilngadīgā audzēkņa 

likumiskiem pārstāvjiem un  audzēknim, kuri sasnieguši pilngadību.  

3. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts pašvaldības budžetā.  

 

II Līdzfinansējuma apmērs un samaksas kārtība 

4. Līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts katrai Skolā īstenotai profesionālās ievirzes izglītības 

programmai un interešu izglītības programmai atbilstoši programmu īstenošanas izmaksām 

šādā apmērā: 

4.1.EUR 10,00 mēnesī par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi; 

4.2.EUR 15,00 mēnesī par interešu izglītības programmas apguvi, kuru atbilstoši Mārupes 

novada Domē apstiprinātai interešu izglītības programmai apgūst Skolas audzēknis. 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.11.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.58/2013, 

kas stājās spēkā ar 01.01.2014./ 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2014.g. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2014, 

kas stājās spēkā ar11.10.2014.   

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2017.g. Mārupes novada Domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.25/2017, kas stājās spēkā ar 14.10.2017./ 
5.Izslēgts/. 



/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.11.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.58/2013, 

kas stājās spēkā ar 13.12.2013./ 
6. Izslēgts/. 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.11.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.58/2013, 

kas stājās spēkā ar 13.12.2013./ 
7. Līdzfinansējumu maksā uz Skolas izrakstītā rēķina pamata par kārtējo mēnesi līdz 

5.datumam ar pārskaitījumu, norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu un maksājuma mērķi vai 

veicot maksājumu Skolā.  

 

III Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība 

8. No mēneša maksas tiek atbrīvoti: 

8.1.Mārupes novada izglītības iestāžu darbinieku bērni,  ja viņu sekmes ir labas un teicamas 

un nav neattaisnotu stundu kavējumu. 

8.2.Skolas audzēkņi, kuriem ir teicamas sekmes, vai kuri aktīvi piedalījušies skolas rīkotajos 

pasākumos, kā arī valsts un starptautiskos konkursos. 

8.3.Skolas audzēkņi no daudzbērnu ģimenēm, ja viņu sekmes ir labas un teicamas un nav 

neattaisnotu stundu kavējumu.  

8.4. Skolas audzēkņi no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm, ja audzēkņa un vismaz 

viena vecāka deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novadā.  

9. Skola samazina līdzfinansējumu sekojošos gadījumos un apmērā: 

9.1. Ja viens audzēknis apgūst divas izglītības programmas, maksa par abu programmu apguvi tiek 

aprēķināta vienai programmai piemērojamu mēneša maksu palielinot par 2,00 EUR. Ja mēneša 

maksas programmās ir atšķirīgas, tad par pamatu palielinājumam tiek ņemta mazākā no tām; 

9.2. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs apgūst vienu izglītības programmu, tad mēneša maksa katram 

bērnam tiek noteikta 50 % apmērā no šajos saistošajos noteikumos noteiktās maksas; 

9.3. Ja vienas ģimenes divi bērni katrs apgūst divas izglītības programmas, tad mēneša maksa 

katram bērnam tiek noteikta 50 % apmērā no šajos saistošajos noteikumos noteiktās maksas, 

kopsummu palielinot par 2,00 EUR.” 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.11.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.58/2013, 

kas stājās spēkā ar 01.01.2014./ 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.08.2014.g. saistošajiem noteikumiem Nr.23/2014, 

kas stājās spēkā ar11.10.2014.   

 
10. Līdzfinansējuma samazinājums, kā arī atbrīvojumi no līdzfinansējuma, netiek 

piemēroti sagatavošanas nodarbību apmaksai. 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2017.g. Mārupes novada Domes 

saistošajiem noteikumiem Nr.25/2017, kas stājās spēkā ar 14.10.2017./ 
11. Lēmumu par līdzfinansējuma samazinājumu un atbrīvojumu no līdzfinansējuma, katra mācību 

semestra sākumā pieņem Skolas direktors, pamatojoties uz Skolas pedagoģiskās  padomes sniegto 

atzinumu. 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.11.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.58/2013, 

kas stājās spēkā ar 13.12.2013./ 
 

IV Lēmumu vai faktiskās rīcības apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

12. Izslēgts/. 

/Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 27.11.2013.g. saistošajiem noteikumiem Nr.58/2013, 

kas stājās spēkā ar 13.12.2013./ 
13.Skolas direktora pieņemtos lēmumus vai faktisko rīcību var apstrīdēt Mārupes novada 

domē. 

14.Mārupes novada domes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt Administratīvajā rajona 

tiesā.  

 

 



Novada Domes priekšsēdētājs        Mārtiņš 

Bojārs 

 

Pielikums  

Mārupes novada domes  

Saistošajiem noteikumiem Nr. 18 

Izslēgts  

ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.08.2017.g. Mārupes novada Domes saistošajiem 

noteikumiem Nr.25/2017, kas stājās spēkā ar 14.10.2017./ 
 


