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Par vecāku līdzfinansējuma samazinājumu
Tukuma novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēm 

Tukuma  novada  pašvaldības  profesionālās  ievirzes  izglītības  iestādēs  atbilstoši  Tukuma
novada Domes 2011.gada 26.maija saistošajiem noteikumiem Nr.13 „Par līdzfinansējuma samaksas
kārtību  Tukuma  novada  profesionālās  ievirzes  izglītības  iestādēs”  ir  noteikts  vecāku
līdzfinansējums  par izglītības ieguvi profesionālās ievirzes izglītības iestāžu programmās ietvertā
mācību procesa nodrošināšanai. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojuma Nr.
655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (turpmāk – MK rīkojums) 5.13.4. apakšpunktu interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve tiek nodrošināta attālināti, izņemot
sporta treniņu (nodarbību), kas tiek organizēta ārtelpās, individuāli vai attālināti.  

Tukuma novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes (Tukuma Mākslas skola, Tukuma
Mūzikas  skola  un  Tukuma  Sporta  skola)  mācību  procesu  nav  pārtraukušas  un  nodrošina
profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanu atbilstoši MK rīkojumam. 

Lai sniegtu atbalstu ģimenēm valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, kad daudzu ģimeņu
ienākumi faktiski ir samazinājušies attālinātā mācību procesa laikā, nepieciešams samazināt vecāku
līdzfinansējumu  50%  apmērā  no  Tukuma  novada  Domes  2011.gada  26.maija  saistošajos
noteikumos Nr.13 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Tukuma novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs” noteiktā vecāku līdzfinansējuma apmēra.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu (Pašvaldības attiecīgās administratīvās
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas
nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību
kompetencē  vai  arī  ja  šāda darbība nav aizliegta  ar  likumu),  Ministru  kabineta  2020.  gada  6.
novembra rīkojuma Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.13.4. apakšpunktu (interešu
izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi nodrošināt attālināti, izņemot šā
rīkojuma 5.17. apakšpunktā minēto sporta treniņu (nodarbību) norisi), Dome nolemj:

1. attālinātā  mācību  procesa  laikā  Tukuma  novada  pašvaldības  profesionālās  ievirzes
izglītības iestādēs (Tukuma Mākslas skola, Tukuma Mūzikas skola un Tukuma Sporta skola) 50%
apmērā  samazināt  vecāku  līdzfinansējumu,  kas  noteikts  Tukuma  novada  Domes  2011.gada
26.maija  saistošajos noteikumos  Nr.13  „Par  līdzfinansējuma samaksas  kārtību  Tukuma novada
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”,

2. noteikt,  ka  lēmuma  1.punktā  noteiktais  līdzfinansējuma  apmērs  piemērojams  ar
2021.gada 1.janvāri,

3. uzdot Tukuma novada Domes Finanšu pārvaldei veikt pārrēķinu par 2021.gada janvārī
aprēķināto vecāku līdzfinansējumu Tukuma novada pašvaldības  profesionālās  ievirzes  izglītības
iestādēs.
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