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Latvijas Republika 

TALSU NOVADA DOME 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90009113532 
Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201, tālr. 63232110, fakss 63232130, e-pasts pasts@talsi.lv

LĒMUMS 
(PROTOKOLS Nr.15, 11.punkts) 

Talsos  

28.07.2022. Nr.327 

 

Par līdzfinansējuma apmēra noteikšanu par  

profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi 

 

Talsu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu Nr.36 “Par 

līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās 

ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas” (turpmāk – saistošie noteikumi) 

24.punktā paredzēts, ka līdzfinansējuma maksas par saistošajos noteikumos minēto izglītības 

programmu īstenošanu, kuras attiecīgajai izglītības programmai apstiprinātas uz 01.11.2021., ir 

piemērojamas līdz jaunu līdzfinansējuma maksu noteikšanai, bet ne ilgāk kā līdz 01.09.2022. 

Šobrīd līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi noteikts: 

1) Talsu Mūzikas skolā, Talsu Mākslas skolā, Valdemārpils Mūzikas un mākslas skolā, 

Sabiles Mūzikas un mākslas skolā 15,00 EUR mēnesī; 

2) Talsu novada sporta skolā sporta izglītības programmai “Hokejs” 15,00 EUR mēnesī, 

bet pārējām sporta izglītības programmām 7,00 EUR mēnesī; 

3) Rojas Mūzikas un mākslas skolā 10,00 EUR; 

4) Dundagas Mākslas un mūzikas skolā 12,00 EUR mēnesī; 

5) Mērsraga Mūzikas un mākslas skolā 7,11 EUR mēnesī; 

Savukārt Rojas Sporta skolā līdzfinansējums nav noteikts. 

Ņemot vērā profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju, Talsu novada Izglītības 

pārvaldes un Talsu novada pašvaldības pārstāvju sanāksmē 2022. gada 29. jūnija pārrunāto, tiek 

ierosināts noteikt šādu līdzfinansējuma apmēru: 

1) profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmām 15,00 EUR 

mēnesī; 

2) profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai “Hokejs” (izglītības programmas 

kods 20V813001 un 30V813001) 15,00 EUR mēnesī; 

3) pārējās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām 7,00 EUR mēnesī. 

Saistošo noteikumu 5.punktā noteikts, ka līdzfinansējuma apmēru par profesionālās 

ievirzes izglītības programmu apguvi nosaka Talsu novada dome ar atsevišķu lēmumu. 

Pamatojoties uz Talsu novada domes 2021. gada 25. novembra saistošo noteikumu 

Nr.36 “Par līdzfinansējumu Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno 

profesionālās ievirzes izglītības vai interešu izglītības programmas” 5.punktu, Izglītības, 

sociālo un veselības jautājumu komitejas 2022. gada 12. jūlija lēmumu un Finanšu komitejas 

2022. gada 20. jūlija lēmumu, 
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Talsu novada dome nolemj: 

 
1. Noteikt līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Talsu 

novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs ar 01.09.2022.: 

1.1.profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmām 15,00 

EUR mēnesī; 

1.2.profesionālās ievirzes sporta izglītības programmai “Hokejs” (izglītības 

programmas kods 20V813001 un 30V813001) 15,00 EUR mēnesī; 

1.3.pārējās profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām, kuras nav minētas 

lēmuma 1.2.punktā, 7,00 EUR mēnesī. 

2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi Talsu novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 

 

Domes priekšsēdētāja                                    S. Pētersone 

 
 

Katlaps 29468902 

uldis.katlaps@talsi.lv 

 

Lēmumu nosūtīt: 

1) Talsu novada Izglītības pārvaldei; 

2) Profesionālās ievirzes izglītības iestādēm; 

3) Finanšu un grāmatvedības nodaļai; 

4) Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļai. 


