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APSTIPRINĀTI
ar Zilupes novada pašvaldības domes 03.04.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr.4, 37§)
Precizēti ar Zilupes novada pašvaldības domes 28.05.2012.
sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 32§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6
PAR VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU
ZILUPES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ
Zilupē
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1daļu,
Likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu

1.Vispārīgie jautājumi
7. No līdzfinansējuma maksas atbrīvo:

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta
līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Zilupes
novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) dibinātajā
profesionālās ievirzes izglītības iestādē.

7.1. audzēkņus uz mācību gadu ar noteikumu, ka
viņiem ir labi mācību un radošā darba
sasniegumi;

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk līdzfinansējums) attiecas uz Zilupes Mūzikas
un
mākslas skolas (turpmāk - Skolas) audzēkņu vecāku
(aizbildņu) (turpmāk - Vecāki) līdzfinansējuma maksām
profesionālās
ievirzes
izglītības
programmu
nodrošināšanai.

7.2.

audzēkņus, kuri ir ieguvuši valsts vai
starptautisko
konkursu
laureāta
statusu
iepriekšējā mācību gadā;

7.3. bērnus un jauniešus ar invaliditāti, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Zilupes novadā.

3. Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt arī
citus maksas pakalpojumus Skolā.

7.4. audzēkņus atsevišķos gadījumos, kuri tiek
izskatīti Skolas administrācijas sēdē un
saskaņoti ar Pašvaldību,

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

7.5. bāreņus;

4. Līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņas Skolā nosaka
Pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu, pamatojoties uz
profesionālās ievirzes izglītības programmu realizācijai
nepieciešamo mācību nodrošinājumu.

7.6. trūcīgās ģimenes statusa ģimeņu bērnus, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Zilupes novadā

5. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem)
kalendārajiem mēnešiem gadā.

III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
8. Līdzfinansējuma maksa apmaksājama ar pārskaitījumu
Pašvaldības norēķinu kontā, vai iekasētā Pašvaldības
kasē:

6. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā
apgūst profesionālās ievirzes izglītību licencētās
izglītības programmās un kuru mācību nodarbības
organizē un nodrošina Skola.

8.1. par I. pusgadu - līdz 20.decembrim;
8.2. par II. pusgadu - līdz 20.maijām.
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9. Ja līdzfinansējuma maksa nav veikta līdz norādītājam
datumam, audzēknim netiek pieļauts kārtot pusgada
ieskaites, mācību koncertus vai eksāmenus, kā arī
audzēknis var būt atskaitīts no Skolas.

IV. Noslēguma jautājums
11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc
to publicēšanas laikrakstā ,,Zilupes novada vēstis”
likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā.
Saistošie noteikumi izliekami Zilupes novada
pašvaldības domes ēkā, Zilupes novada pagastu pārvalžu
ēkās un publicējami mājas lapā internetā www.zilupe.lv.

10. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma
maksas iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina
Skolas direktors. Par audzēkņu apmeklētību un uzskaiti
atbild un Skolas direktoram informāciju sniedz Skolas
skolotāji.

Saistošo noteikumu
„Par vecāku līdzfinansējuma kārtību Zilupes mūzikas un mākslas skolā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Izglītības likuma 12.panta 2.1 daļa piešķir pašvaldībai tiesības
pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēt daļēju maksu kā
līdzfinansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs. Pašvaldībā līdz šim
nebija noteikta līdzfinansējuma maksāšanas kārtība, kā arī
noteiktas tās audzēkņu kategorijas, kurus būtu nepieciešams
atbrīvot no vecāku līdzfinansējuma. Līdzfinansējuma apmērs
tika noteikts ar domes lēmumu. Ar vecāku līdzfinansējumu
pašvaldības dibinātajā Zilupes mūzikas un mākslas skolā saistīto
jautājumu regulēšanai radās nepieciešamība izdot saistošos
noteikumus „Par vecāku līdzfinansējuma kārtību Zilupes
mūzikas un mākslas skolā”

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta
līdzfinansējuma maksa par izglītības ieguvi Zilupes novada
pašvaldības domes dibinātajā profesionālās ievirzes izglītības
iestādē – Zilupes mūzikas un mākslas skola.
Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek noteikts
līdzfinansējums un piemērots daļējs vai pilnīgs atbrīvojums no
vecāku
līdzfinansējuma
maksas.
Saistošo noteikumu trešā nodaļa nosaka līdzfinansējuma
iemaksas kārtību un termiņus.
Saistošo noteikumu pieņemšana budžetu neietekmē, jo vecāku
maksas tādā pašā apjomā līdz šim tika iekasētas, pamatojoties
uz Zilupes novada pašvaldības domes lēmumu.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6.Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas
iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Zilupes
mūzikas un mākslas skolas direktors.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.zilupe.lv,
sadaļā
Pašvaldība/Saistošie
noteikumi,
nolikumi/ Saistošo noteikumu projekti.

„Zilupes novada vēstis”, Zilupes novada pašvaldības bezmaksas informatīvais izdevums. Adrese: Raiņa iela 13,
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