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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6/2014
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2014.gada 25.septembrī
Ilūkstē

Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību
izglītības ieguvei Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas
13.punktu un Izglītības likuma 12.panta
2.1daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicams vecāku līdzfinansējums – daļēja mācību
maksa par profesionālas ievirzes izglītības programmas apguvi Ilūkstes novada pašvaldības
dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības programmas skolā - Ilūkstes Mūzikas un mākslas
skolā (turpmāk – Skola).
2. Vecāku līdzfinansējuma apmērs tiek noteikts un var tikt mainīts ar atsevišķu dibinātāja
lēmumu.
3. Vecāku līdzfinansējumā iegūtos līdzekļus izlieto izglītības programmu mācību procesa
nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu atalgojumam un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātajam iemaksām, pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursos, koncertos,
festivālos, u.tml. pasākumos), audzēkņu rezultatīvās darbības pamudinājumam.
4. Skolas direktors ar audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem par vecāku līdzfinansējumu slēdz
rakstveida līgumu.

II. Vecāku līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un atvieglojumi
5. Līdzfinansējumu maksā izglītojamo vecāki (aizbildņi) mācību gada laikā par deviņiem
mēnešiem no 1.septembra līdz 31.maijam.
6. No vecāku līdzfinansējuma maksas atbrīvo:
6.1. izglītojamos, kuriem noteikta invaliditāte;
6.2. bāreņus un bez vecāku gādības palikušus izglītojamos;

6.3. izglītojamos no trūcīgām ģimenēm – par laikposmu, kurā ģimenei noteikts trūcīgas
ģimenes statuss, ja apmeklējums ir ne mazāks par 75%;
6.4. izglītojamos ar izcilām sekmēm un panākumiem valsts un starptautiskajos konkursos,
ja apmeklējums ir ne mazāks par 75%;
6.5. izglītojamos ar izciliem sasniegumiem iepriekšējā pusgadā, ja apmeklējums ir ne
mazāks par 75%;
6.6. izglītojamos, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nav apmeklējuši nodarbības – par attiecīgo
laika posmu.
7. Vecāku līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50%:
7.1. izglītojamiem no ģimenēm, kuru divi vai vairāk bērni apgūst izglītības programmas
(katrā programmā pa 25%);
7.2. izglītojamiem no ģimenēm, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni.
8. Lai saņemtu atvieglojumu, izglītojamā vecāki (aizbildņi) iesniedz Skolai iesniegumu un
pievieno atvieglojuma saņemšanas pamatojošu dokumentu.
9. Atvieglojumu piešķir ar Skolas direktora rīkojumu, kas tiek pieņemts 10 dienu laikā no
atvieglojuma saņemšanas pamatojošu dokumentu iesniegšanas Skolā.
10. Atvieglojums stājas spēkā ar direktora lēmuma pieņemšanas brīdi.
11. Izglītojamiem, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, noteiktā mācību maksa
netiek pārrēķināta un atgriezta.
III. Vecāku līdzfinansējuma iemaksas kārtība un kontrole
12. Vecāku līdzfinansējums par katru mēnesi iemaksājams līdz tekošā mēneša 20.datumam,
pamatojoties uz Skolas izsniegto rēķinu.
13. Vecāku līdzfinansējumu var samaksāt, pārskaitot finanšu līdzekļus uz Ilūkstes novada
pašvaldības norēķinu kontu vai Ilūkstes novada pašvaldības kasē.
14. Vecāku līdzfinansējuma iemaksas kontroli nodrošina Skolas direktors. Izglītojamo
apmeklētības uzskaiti veic direktora vietnieks izglītības jomā.
15. Ja vecāku līdzfinansējums nav veikts vairāk nekā trīs mēnešus pēc kārtas, izglītojamais tiek
atskaitīts no Skolas, un, ja parādsaistības netiek dzēstas, lieta var tikt nodota parāda
piedziņai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
IV. Lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
16. Skolas direktora pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā Ilūkstes novada domē. Ilūkstes novada domes lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Noslēguma jautājumi
17. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Ilūkstes Novada Vēstis”.
18. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Ilūkstes novada domes 2013.gada
28.novembra apstiprināti noteikumi Nr.2/2013 „Par vecāku dalības maksu Ilūkstes mūzikas
un mākslas skolā”.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

Paskaidrojuma raksts
Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 25.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2014
‘’Par audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikšanas un iemaksas kārtību izglītības ieguvei
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolā’’
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

2. Īss projekta satura izklāsts

Norādāmā informācija
Atbilstoši Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļai un likuma
„Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktam tiek
noteikta daļējas mācību maksas kā līdzfinansējuma
piesaiste, lai nodrošinātu Ilūkstes novada pašvaldības
Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes
izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla”,
”Pūšamo instrumentu spēle”, ”Vokālā mūzika”, „Stīgu
spēle”
instrumentu
spēle”,
„Taustiņinstrumentu
pieejamību.

Ar saistošajiem noteikumiem tiks noteikta:
1) kārtība, kādā tiek iekasēta daļēja mācību maksa kā
līdzfinansējums, tās apmērs;
2) atvieglojumu piešķiršanas nosacījumi un kārtība;
3) līdzfinansējuma iemaksas kārtība un kontrole;
4) izglītības iestādes direktora pieņemtā lēmuma
pārsūdzība.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

Saistošajos noteikumos noteiktā mācību maksa papildinās
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ilūkstes Mūzikas un
mākslas skola, Ilūkstes novada pašvaldības Izglītības,
kultūras un sporta nodaļa.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Konsultācijas notikušas ar Ilūkstes novada pašvaldības
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas un Ilūkstes Mūzikas
un mākslas skolas speciālistiem.

Domes priekšsēdētājs

Stefans Rāzna

