
 

 

 

VIENOŠANĀS Nr.______/2022 – LTSS/ ____________________________(sporta veids) 
par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību 

 
Liepājā                                                                                2022.gada ______.____________ 
 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvalde”, 
reģistrācijas Nr.90000291763, Brīvības iela 39, Liepājā, turpmāk tekstā – PĀRVALDE, tās 
vadītāja Elana Strazdiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu 
 
Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas Tenisa sporta skola”, izglītības 
iestādes reģistrācijas Nr.3071902141, Liedaga iela 7, Liepājā, turpmāk tekstā – SKOLA, tās 
direktora Ginta Siliņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu 
_________________________________________________________________________            

(vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta), kurš pārstāv 

_________________________________________________________________________ 

(audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta),  

turpmāk tekstā – MAKSĀTĀJS, visi kopā saukti – PUSES, 

parakstot šo trīspusējo vienošanos PUSES apņemas sadarboties, lai pildītu Liepājas 
pilsētas Domes 2011.gada 7.jūlija Saistošos noteikumus Nr.9 „Saistošie noteikumi par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību pašvaldības izglītības iestādēs, kuras īsteno 
profesionālās ievirzes un interešu izglītības sporta programmas”. 
 

1.MAKSĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
 

1.1.MAKSĀTĀJS norāda e-pasta adresi uz kuru katru mēnesi tiks nosūtīts rēķins par 
līdzfinansējuma apmēru un apņemas veikt maksājumu līdz mēneša 25.datumam. Rēķins 
sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. 
MAKSĀTĀJS apliecina, ka uz šo e-pasta adresi katru mēnesi vēlas saņemt rēķinu par 
vecāku līdzfinansējumu ______________________________________ (ierakstīt e-pasta 
adresi).  
1.2.MAKSĀTĀJA ģimene, kura iesniedz SKOLAI dokumentus, kuri apliecina daudzbērnu 
ģimenes statusu, proti, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un 
aizbildnībā esoši bērni, par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, 
kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību, uz iesnieguma pamata tiek piemērots līdzfinansējuma maksas atvieglojums – 
līdzfinansējuma maksa mēnesī par katru bērnu tiek samazināta  par 50 (piecdesmit) 
procentiem.  
1.3.MAKSĀTĀJS uz iesnieguma pamata var tikt atbrīvots no līdzfinansējuma maksas, ja: 

− audzēknis ir persona ar invaliditāti; 

− audzēknis atrodas aizbildnībā vai ievietots audžuģimenē; 

− audzēknis ir no maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes;   

− audzēknis iekļauts Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajā izlašu dalībnieku un 
kandidātu sarakstā, sākot no U-14 (14 gadu vecuma) izlasē; 

− audzēknis vienlaikus ir arī Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknis, kurš sacensībās 
pārstāv Liepājas pilsētu; 

− ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu SKOLĀ) nav apmeklējis treniņus un 
kavējuma periods ir ilgāks par divām kalendārajām nedēļām, par kavēto laika periodu 
līdzfinansējums nav jāmaksā.  

1.4. Ārsta izziņa SKOLAS audzēkņa likumiskajam pārstāvim kopā ar iesniegumu par 
atbrīvojumu no līdzfinansējuma maksas SKOLĀ jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā 
no ārsta izziņas izsniegšanas datuma.  

1.5. Iesniedzot pēc 10 (desmit) darba dienu termiņa beigām SKOLA ārsta izziņu nepieņem 
un MAKSĀTĀJAM līdzfinansējums maksājams pilnā apmērā. 

1.6. Maksājumi var tikt veikti skaidrā naudā bankā un ar pārskaitījumu interneta bankā. 



 

 

 

1.7. Veiktie maksājumi uzskatāmi par attaisnotajiem izdevumiem un ir pievienojami gada 
ienākumu deklarācijai, iesniegšanai VID. 
 

2.SKOLAS PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
 

2.1.SKOLAI ir pienākums nodot MAKSĀTĀJA iesniegto dokumentāciju PĀRVALDEI, kas 
nepieciešama rēķina sagatavošanai vai pārrēķina veikšanai. 
2.2.SKOLAS tiesības ir saņemt no MAKSĀTĀJA informāciju par iemesliem, kāpēc 
audzēknis neapmeklē treniņu nodarbības. 
2.3.Gadījumā, ja MAKSĀTĀJS kavējis līdzfinansējuma samaksu vairāk kā 2 (divus) 
mēnešus, tiek nosūtīts brīdinājums par parādsaistību labprātīgu izpildi. 
2.4.Gadījumā, ja MAKSĀTĀJS kavējis līdzfinansējuma samaksu vairāk kā 3 (trīs) mēnešus, 
SKOLA atskaita audzēkni no sporta vaida programmas un ir tiesīga vērsties Latvijas 
Republikas tiesā par parāda piedziņu.  
 

3.PĀRVALDES PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 
 

3.1.PĀRVALDEI ir pienākums līdz katra mēneša 8.datumam izsūtīt elektroniski sagatavotu 
līdzfinansējuma maksājuma rēķinu. 
3.2.PĀRVALDEI ir pienākums sniegt jebkuru MAKSĀTĀJU vai SKOLU interesējošu 
informāciju par līdzfinansējuma apmēru, norēķinu kārtību, atlaižu sistēmu u.c. informāciju, 
kas ir PĀRVALDES rīcībā. 
3.3.PĀRVALDEI ir tiesības pieprasīt no SKOLAS informāciju par MAKSĀTĀJU, ja tas 
nepieciešams rēķina sagatavošanai.  
 

4.PUŠU APLIECINĀJUMI UN CITI NOTEIKUMI  
 

4.1.Visa veida korespondence PUSĒM nosūtāma vai iesniedzama uz šīs vienošanās 
norādītajām adresēm. Ja korespondence tiek nosūtīta pa pastu, tā uzskatāma par saņemtu 
7 (septītajā) dienā no pasta iestādē norādītā nosūtīšanas datuma. PUSĒM ir pienākums 3 
(trīs) dienu laikā paziņot otrai PUSEI par šajā vienošanās norādīto rekvizītu un adrešu 
maiņu. 
4.2.Puses apliecina, ka ir iepazinušās un savstarpēji apspriedušas vienošanās saturu, 
piekrīt visiem tā punktiem un to apliecina ar saviem parakstiem. 
4.3. Jautājumi, kuri netiek atrunāti šajā vienošanās, tiek regulēti saskaņā ar spēkā esošiem 
normatīviem aktiem. 
4.4.Šī vienošanās ir sastādīta uz 2 (divām) lapaspusēm, 3 (trīs) eksemplāros, viens šīs 
vienošanās eksemplārs atrodas PĀRVALDĒ, otrs šīs vienošanās eksemplārs atrodas 
SKOLĀ, trešais šīs vienošanās eksemplārs atrodas pie MAKSĀTĀJA. 
4.5.Informācijas apmaiņai izmantojamie līdzekļi: pa tālruni 634 26915, 634 24560, e-pasts: 
evija.murniece@liepaja.lv; sporta.rekini@liepaja.lv; sporta.parvalde@liepaja.lv;  
teniss@liepaja.lv. 

 
 

PĀRVALDE SKOLA MAKSĀTĀJS 
SEB banka, UNLALV2X 
LV15UNLA0050014948863 
Veicot maksājumu uz 
norādīto kontu 
MAKSĀTĀJAM jānorāda pilna 
informācija par audzēkni – 
vārds, uzvārds, personas 
kods, sporta veids. 

Tālrunis: 29130052,  
e-pasts: 
santa.dreiblathena@liepaja
.lv 
Liepāja, Liedaga iela 7 

Tālrunis: _______________ 
e-pasta adrese: 
_______________________
Banka:_________________ 
Konts:__________________
_______________________ 
 
 

 

______________________        ______________________    ______________________  
Elans Strazdiņš           Gints Siliņš                   /v.uzvārds/        /paraksts/ 
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