LATVIJAS

REPUBLIKA

VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģ.Nr. 90009114114, Kultūras laukums 1a, Viļāni, LV-4650, tālr.: 64628030,fakss:64628035,
e-pasts novads@vilani.lv
Viļānu novadā
APSTIPRINĀTS
Ar Viļānu novada pašvaldības domes
2014. gada 08.maija
sēdes lēmumu Nr.10§ 6
VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 68
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas un mākslas skolā.

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12.panta otro prim daļu

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
1. Saistošie noteikumi (turpmāk -noteikumi) nosaka Viļānu Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk
– skola) vecāku līdzfinansējuma un atvieglojumu noteikšanas kārtību.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai aizbildņu (turpmāk
vecāki) līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības programmu vai interešu izglītības
programmu apguvi.
3. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un
nodrošina skolas direktors.
4. Līdzfinansējums tiek izmantots skolas mācību procesa nodrošināšanai:
4.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei;
4.2. izglītojamo un pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates,
festivāli u.tml. pasākumi);
4.3. izglītojamo un pedagogu rezultatīvas darbības pamudināšanai;
4.4. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidei;
4.5. pedagogu darba algām un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.
5. Līdzfinansējums tiek iekasēts mācību laikā, atskaitot vasaras brīvlaiku.
6. Uzsākot mācības skolā, izglītojamā vecāks ar skolas direktoru slēdz savstarpēju līgumu par
mācībām, kurā paredzētas līdzfinansējuma samaksas saistības.
7. Ja vecāki līdzfinansējuma maksu nav samaksājuši divus mēnešus pēc kārtas, viņi tiek brīdināti
par parāda nomaksas pēdējo termiņu vai iespēju slēgt papildus vienošanos par līdzfinansējuma
maksas parāda samaksu pa daļām.
8. Ja vienošanās netiek panākta, skolas vadībai ir tiesības pārtraukt ar vecākiem līgumu par
mācībām un audzēkni atskaitīt no skolas audzēkņu saraksta.
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II. LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
9. Līdzfinansējuma samaksa par vienu kalendāro mēnesi skolā tiek noteikta vienam
izglītojamajam sekojoši:
9.1.profesionālās ievirzes izglītības programmās līdzfinansējums tiek noteikts EUR 11,00
(vienpadsmit komats nulle, nulle);
9.2.interešu izglītības programmās (sagatavošanas klase, mākslas un mūzikas studijas)
līdzfinansējums tiek noteikts EUR 11,00 (vienpadsmit komats nulle, nulle).
10. Līdzfinansējumu, pamatojoties uz izsniegtajiem norēķinu dokumentiem, par iepriekšējo
mēnesi līdz kārtējā mēneša 20.datumam jāmaksā Viļānu novada pašvaldības centralizētās
grāmatvedības kasē vai ar pārskaitījumu – Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr.90009114114,
AS „Swedbank”, kods HABALV22, konts LV73HABA0551026165229, maksājuma mērķis –
līdzfinansējums mūzikas un mākslas skolā par izglītojamo (vārds uzvārds, personas kods)
gads un mēnesis.
11. Līdzfinansējuma maksu var veikt avansā. Avansā pārmaksātā līdzfinansējuma summa pāriet
uz nākamo samaksas periodu. Ja izglītojamais izstājas no skolas, avansā iemaksātais
līdzfinansējums tiek atmaksāts.
III. LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS ATVIEGLOJUMI UN KĀRTĪBA
12. Skolas direktors nosaka līdzfinansējuma samaksas atvieglojumus sekojoši:
12.1. līdzfinansējuma 100% atvieglojums – bērniem bāreņiem vai bez vecāku gādības
palikušiem bērniem, personām ar īpašām vajadzībām;
12.2. līdzfinansējuma 100% atvieglojums -bērniem no ģimenes, kurai ar Viļānu novada
pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, uz statusa
piešķiršanas laiku;
12.3. līdzfinansējuma 50% atvieglojums – bērniem no vienā mājsaimniecībā deklarētas
ģimenes ar 3 un vairāk bērniem, un vismaz trīs no viņiem apgūst izglītības
programmu/as skolā, uz laiku līdz vienam mācību gadam;
12.4. līdzfinansējuma 40% atvieglojums – bērniem no vienā mājsaimniecībā deklarētas
ģimenes ar 3 un vairāk bērniem, un viens vai divi no viņiem apgūst izglītības
programmu/as skolā, uz laiku līdz vienam mācību gadam;
12.5. līdzfinansējuma 30% atvieglojums – bērniem no vienā mājsaimniecībā deklarētas
ģimenes ar 2 bērniem, un abi apgūst izglītības programmu/as skolā, uz laiku līdz
vienam mācību gadam;
12.6. līdzfinansējuma 50% atvieglojums – izglītojamajiem, kuriem iepriekšējā mācību
pusgadā bija izcilas sekmes vai kuri ieguvuši godalgas (1. – 3.vieta) Latvijas
Republikas vai starptautiskajos konkursos, pārstāvot Viļānu Mūzikas un mākslas
skolu, uz vienu mācību pusgadu.
13. Lai saņemtu līdzfinansējuma atvieglojumus, izglītojamā vecāks skolas direktoram iesniedz
sekojošu dokumentāciju:
13.1. iesniegumu par līdzfinansējuma samazināšanu šo noteikumu 12.1. -12.5. punktam;
13.2. bērna bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna dokumentu kopiju vai invaliditātes
apliecības kopiju, šo noteikumu 12.1. punktam;
13.3. izziņu par atbilstību trūcīgās ģimenes statusam, šo noteikumu 12.2. punktam;
13.4. izziņu par deklarēto dzīvesvietu šo noteikumu 12.3., 12.4., un 12.5. punktam.
14. Izglītojamajiem, kuri ieguvuši godalgas (1. – 3.vieta) Latvijas Republikas vai starptautiskajos
konkursos, pārstāvot Viļānu Mūzikas un mākslas skolu, vai kuriem iepriekšējā mācību
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pusgadā bija izcilas sekmes, līdzfinansējuma atvieglojumus nosaka ar skolas pedagoģiskās
padomes lēmumu.
15. Šo noteikumu 12.1. -12.5. punktā minētie līdzfinansējuma samaksas atvieglojumi tiek
noteikti par tekošo mēnesi. Dokumentācijas iesniegšanas termiņš skolas direktoram tiek
noteikts līdz tekošā mēneša 10. datumam.
16. Līdzfinansējuma samaksas atvieglojumi attiecas tikai uz profesionālās ievirzes izglītības
programmu izglītojamajiem, kuri paši vai viens no viņu vecākiem ir deklarēti Viļānu
novadā.
17. Izglītojamā neattaisnotu kavējumu gadījumā līdzfinansējuma samaksas atvieglojumi netiek
piemēroti.
IV. LĒMUMA VAI FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA UN PĀRSŪDZĒŠANA
18. Domstarpības nesamaksātā līdzfinansējuma jautājumā tiek risinātas Latvijas Republikas tiesu
instancēs, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Iesniegumus par skolas direktora lēmuma apstrīdēšanu, pirms izskatīšanas Viļānu novada
pašvaldības domē, izskata domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja kā
konsultatīva institūcija, viena kalendārā mēneša laikā sniedzot atzinumu Viļānu novada
pašvaldības domei.
20. Šāda lēmumu apstrīdēšanas kārtība iekļaujama komitejas lēmumā. Ja lēmumā šī punktā
noteiktā informācija nav sniegta, tad lēmumu apstrīd Administratīvā procesa likumā
noteiktajā termiņā un kārtībā.
V. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
5.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā laikrakstā.
5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Viļānu novada pašvaldības 2014.gada
13.marta saistošie noteikumi Nr.65 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Viļānu Mūzikas
un mākslas skolā”.

Viļānu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
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