
*BTA likuma 1.pants  

16) daudzbērnu ģimene — ģimene, 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; 

 

Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas  

direktorei   I. Biķerniecei 

__________________________________________ 
(vārds, uzvārds) 

__________________________________________ 
(deklarētā dzīves vieta) 

__________________________________________ 

IESNIEGUMS. 

Lūdzu piešķirt līdzfinansējuma atvieglojumu 2022./2023. māc. gadam manai/manam 

meitai/dēlam_____________________________________________________, 
                                  (vārds, uzvārds; klase mūzikas un mākslas skolā)  

pamatojoties uz Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas direktores rīkojuma Nr. 15/1-7 no 

08.08.2022. par līdzfinansējuma samaksu audzēkņiem punktu (atbilstošais pasvītrots) 
 

 

o 1.4. Audzēkņiem, kuriem nav deklarēta dzīvesvieta Aizkraukles novada 

administratīvajā teritorijā vai, ja vismaz viena no audzēkņa Vecākiem dzīvesvieta nav 

deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, līdzsfinansējuma apjoms 

vienam audzēknim tiek noteikts 30,00 eiro mēnesī, izņemot gadījumus, kad Skrīveru 

Mūzikas un mākslas skola ir audzēkņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākā šāda tipa 

profesionālā ievirzes skola. 

o 2. 2.1. un tā apakšpunktu 2.1.1.  

Audzēknis ir persona ar invaliditāti, bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns. 

o 2. 2.1. un tā apakšpunktu 2.1.2. 

Audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgās ģimenes statuss. 

o 2. 2.1. un tā apakšpunktu 2.1.3. 

Audzēknis ir daudzbērnu ģimenes loceklis Bērnu tiesību aizsardzības likuma tiesību 

normu izpratnē.* Pielikumā izziņa no izglītības iestādes. 

o 2.2. un tā apakšpunktu 2.2.1. 

Audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss. 

o 2.2. un tā apakšpunktu 2.2.2. 

Skolā mācās vismaz divi bērni no ģimenes. 

o 2.4. Noteikumu 2.1., 2.2., un 2.3. punktā noteiktie līdzfinansējuma atvieglojumi 

piemērojami audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada 

administratīvajā teritorijā vai, ja vismaz viena no audzēkņa Vecākiem dzīvesvieta ir 

deklarēta Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad 

Skrīveru Mūzikas un mākslas skola ir audzēkņa deklarētajai dzīvesvietai tuvākā šāda 

tipa profesionālās ievirzes skola. 

 

Pamatojums (uzrādītie dokumenti, detalizētāks pamatojuma apraksts): 

 

 

 

__________________ 
(datums) 

                                                                ________________________________________ 
                                                                               (paraksts, paraksta atšifrējums) 


