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Nr.6

Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12.panta 2.1daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts
līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Vecumnieku
Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk - skola).
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz skolas audzēkņu vecāku vai aizbildņu
(turpmāk - vecāki) līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības programmu
apguvi.
3. Skolas audzēkņu vecāku mācību līdzfinansējums veido daļu no skolas finansējuma.
4. Līdzfinansējums tiek izmantots:
4.1. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidei un kvalifikācijas
celšanai;
4.2. audzēkņu un skolotāju dalībai radošajos pasākumos (valsts un starptautiskā
mēroga konkursi, koncerti, festivāli, izstādes u.tml. pasākumi);
4.3. audzēkņu un skolotāju rezultatīvas kopdarbības pamudināšanai;
4.4. mācību līdzekļu, nodarbībām nepieciešamo materiālu un aprīkojuma iegādei.
5. Līdzfinansējumu aprēķina laikā no 1. septembra līdz 31. maijam, tādejādi 12 mēnešu
mācību maksu sadalot 9 mēnešos.
6. Par līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņām lemj Vecumnieku novada Dome,
pamatojoties uz profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo
materiālo nodrošinājumu.
7. Līdzfinansējumu, atbilstoši skolas nolikumam, maksā vecāki, kuru bērni skolā apgūst
profesionālās ievirzes izglītības programmas.
8. Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesnieguma pamata un iesniegtajiem
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dokumentiem, attiecīgajā mācību gadā tiek samazināta gadījumos, ja:
8.1. Skolu apmeklē divi bērni no ģimenes, līdzfinansējuma maksa mēnesī katram
bērnam tiek samazināta par 20%.
8.2. Skolu apmeklē trīs vai vairāk bērni no ģimenes, līdzfinansējuma maksa mēnesī
katram bērnam tiek samazināta par 40%.
8.3. Skolu apmeklē bērns no daudzbērnu ģimenes, līdzfinansējuma maksa mēnesī
tiek samazināta par 20%.
8.4. Skolu apmeklē bērns no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes statuss,
līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50%.
8.5. Skolu apmeklē bērns ar invaliditāti, līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek
samazināta par 50%.
8.6. Skolu apmeklē bez vecāku gādības palicis bērns, līdzfinansējuma maksa
mēnesī tiek samazināta par 100%.
8.1 Uz iesniegto dokumentu pamata lēmumu par līdzfinansējuma maksas samazināšanu
pieņem skolas direktors.
9.

Pamatojoties uz skolas pedagoģiskās padomes lēmumu, līdzfinansējuma maksa
mēnesī tiek samazināta par 50% , ja audzēknim ir izcilas sekmes un panākumi valsts
un starptautiskos konkursos, vai augsti sasniegumi iepriekšējā mācību pusgadā.

10. Ja audzēknis skolā apgūst divas profesionālās ievirzes izglītības programmas,
līdzfinansējuma maksa tiek aprēķināta par vienu programmu (izņemot 30V
programmas un mācību materiālu maksas mākslas programmā).
11. Audzēkņa neattaisnotu kavējumu gadījumā līdzfinansējums netiek samazināts.
12. Ja audzēknis slimības dēļ vai citu svarīgu iemeslu dēļ nav apmeklējis skolu mēnesi vai
vairāk, uz vecāku iesnieguma pamata direktors ar rīkojumu var atcelt mācību maksu
par neapmeklēto laiku.
13. Atlaides līdzfinansējumam, kas noteiktas noteikumu 8. punktā, tiek piemērotas, ja
audzēkņa nodarbību apmeklējums ir ne mazāks par 75%, neskaitot attaisnojošu
iemeslu dēļ kavētās nodarbības, un audzēknis ir sekmīgs.
14. Līdzfinansējumu vecāki var samaksāt, pārskaitot finanšu līdzekļus uz Skolas norēķinu
kontu vai skolas kasē.
15. Līdzfinansējums par iepriekšējo mēnesi jāsamaksā līdz kārtējā mēneša 10. datumam,
pamatojoties uz izsniegtajiem norēķinu dokumentiem.
16. Līdzfinansējuma maksu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa
pāriet uz nākamo samaksas periodu. Ja audzēknis izstājas no skolas, avansā
iemaksātais līdzfinansējums uz iesnieguma pamata tiek atmaksāts.
17. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un
nodrošina skolas direktors.
18. Ja vecāki līdzfinansējuma maksu nav samaksājuši trīs mēnešus pēc kārtas, tie tiek
brīdināti par parāda nomaksas pēdējo termiņu vai iespēju slēgt papildus vienošanos
par līdzfinansējuma maksas parāda samaksu pa daļām. Ilgstošas nemaksāšanas
gadījumā lieta var tikt nodota parāda piedziņai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
19. Lēmumus, kas pieņemti šo saistošo noteikumu ietvaros, var apstrīdēt Vecumnieku
novada Domē.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs

R.Melgailis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Vecumnieku Mūzikas un
mākslas skolā
Vecumnieku novada Vecumnieku pagastā
2014.gada 24.septembrī
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties
pamatojums
uz Izglītības likuma 12.panta 2.¹ daļu.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts
līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvi Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā,
kādiem mērķiem līdzfinansējums tiek izmantots,
līdzfinansējuma maksas atvieglojumus un to piešķiršanas
kārtību, samaksas izpildes kontroli.
3. Informācija par plānoto
Saistošajiem noteikumiem ir finansiāla ietekme uz pašvaldības
projekta ietekmi uz
budžetu - līdzfinansējums samazina pašvaldības budžeta
pašvaldības budžetu
izdevumus.
4. Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi neietekmēs.
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par
Institūcija, kurā persona var vērsties saistošo noteikumu
administratīvajām
piemērošanā, ir Vecumnieku novada Domes Vecumnieku
procedūrām
Mūzikas un mākslas skola.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izstrādes procesā notikušas konsultācijas
konsultācijām ar
ar Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas pedagoģisko
privātpersonām
padomi un Vecumnieku novada domes speciālistiem.
Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs
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