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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.6

Apstiprināti ar Mālpils novada domes
2018.gada 26.septembra sēdes lēmumu Nr.10/9

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Mālpils Mūzikas un mākslas skolā”
Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja
maksa kā skolēnu vecāku līdzfinansējums par izglītības ieguvi Mālpils novada domes
(turpmāk - dome) dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības iestādē – Mālpils Mūzikas
un mākslas skolā (turpmāk – Izglītības iestāde).
2. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem:
2.1. izglītības iestādes attīstībai;
2.2. mācību līdzekļu iegādei;
2.3. izglītības iestādes aprīkojuma iegādei;
2.4. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai, un pedagogu, kas īsteno
profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā, pašvaldību dibinātās
izglītības iestādēs, darba samaksai.
3. Līdzfinansējums veido daļu no skolas budžeta.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
4. Līdzfinansējuma apmēru vienam skolēnam vienā izglītības programmā ar lēmumu
nosaka Dome. Līdzfinansējuma apmērs katru mācību gadu vai kalendārā gada
sākumā var tikt pārskatīts.
5. Vecāki līdzfinansējumu maksā mācību laikā no 01.septembra līdz 31. maijam par 9
kalendārajiem mēnešiem gadā.

6. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni izglītības iestādē apgūst profesionālās
ievirzes izglītības un interešu izglītības programmas, kuru mācību nodarbības
organizē un nodrošina izglītības iestāde.
III. Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība
7. No līdzfinansējuma maksas atbrīvoti ir:
7.1. bērni ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta deklarēta Mālpils novada administratīvajā
teritorijā;
7.2. bērni no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kuru dzīvesvieta deklarēta
Mālpils novada administratīvajā teritorijā, un ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un
nav neattaisnotu stundu kavējumu;
7.3. bērni no daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērnu), kuru dzīvesvieta deklarēta
Mālpils novada administratīvajā teritorijā, un ja viņu sekmes ir labas un teicamas, un
nav neattaisnotu stundu kavējumu.
8. Līdzfinansējuma maksa tiek samazināta, pamatojoties uz vecāku iesniegumu:
8.1. par 20% katram audzēknim - ja izglītības programmu apgūst divi bērni no vienas
ģimenes;
8.2. par 20% katrai izglītības programmai - ja viens bērns apgūst divas un vairāk
izglītības programmas.
9. Atbrīvojumi no vecāku līdzfinansējuma maksas un samazinājumi stājas spēkā ar to
mēnesi, kurā vecāki iesnieguši izglītības iestādes vadībai iesniegumu un apliecinošos
dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura pamata var saņemt atbrīvojumu vai
samazinājumu. Minētā dokumentācija jāatjauno katru mācību gadu. Lēmumu par
līdzfinansējuma samazinājumu vai par atbrīvojumu no līdzfinansējuma katra mācību
semestra sākumā pieņem izglītības iestādes direktors, pamatojoties uz izglītības
iestādes pedagoģiskās padomes sniegto atzinumu. Informāciju par audzēkņiem,
kuriem ir piešķirts atbrīvojums no vecāku līdzfinansējuma maksas vai samazinājums,
izglītības iestādes direktors iesniedz zināšanai domē.
IV. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
10. Līdzfinansējuma maksa maksājama domes kasē vai ar pārskaitījumu pašvaldības
norēķinu kontā ar norādi Mālpils Mūzikas un mākslas skola; bērna vārds, uzvārds;
personas kods, maksājuma periods.
11. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi iemaksājama līdz katra mēneša
20. datumam.
12. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu,
iemaksātais līdzfinansējums netiek pārrēķināts.
13. Ar audzēkņa vecākiem, kuri nav samaksājuši mācību maksu 3(mēnešus), skolas
vadībai ir tiesības lauzt izglītošanas līgumu un audzēkni atskaitīt no skolas audzēkņu
saraksta.

V. Noslēguma jautājumi
14. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli
organizē un nodrošina izglītības iestādes direktors.
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas pašvaldības
izdevumā “Mālpils Vēstis”.
16. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2013.gada 23.janvāra Mālpils
novada domes saistošie noteikumi Nr.3 “ Par Mālpils novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādes Mālpils Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu”.
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