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Sēdes pro tokols
APSTIPR INĀT I
ar Alsungas novada domes
2015. gada 26 .februāra sēdes
protok ol lēmu mu Nr.2# 6
Sa istošie noteikumi Nr.2 /2015
„Par vecāku līdzfinan sējuma samaksas kārtību Als ungas Mūz ikas skolā”
Izdoti saska ņā ar LR Izg lītības liku ma
12.pan ta (2 1 ) punk tu un l ikum a „Par p ašvald ībām ”
15.pan ta 4) daļu un 21.p anta 16) da ļu .
I. Vispār īgie jautājum i
1. Sais tošie no teiku mi nosaka kārtību, kādā tiek noteik ta :
1.1. maksa kā sko lēnu vecāku l īdzfinansē jums par izgl ītības ieguv i Alsun gas novada
domes d ibin āta jā pro fesion ālās iev irzes izgl ītības ies tādē- A lsungas mūz ikas sko lā ;
1.2. l īdz finansē ju ma ad min istrēšanas kārtība .
2. Līdz finansē juma samaksas kārtība a ttiecas uz l īdzfinansē juma maksā tāj iem- Alsungas
Mūzikas skolas audzēkņu vecākie m va i bērna lik umiski em pārstāv jie m ( turpmāk - vecāki) .
II. Vecāku līdzfina nsējuma noteikša nas kārt ība un līdzfinans ējuma apmērs
3. L īdzfinansē juma apmēru un tā izma iņas no saka Alsungas novada dome ar atsev išķu
lēmu mu.
4. Līdz fi nansēju ms veido da ļu no A lsungas mū zikas skolas budže ta, u n tas izman toja m s
liku mos un norma tīv ajos aktos paredzē taj iem mēr ķiem .
5. L īdz finansē juma ap mērs tiek no teik ts:
5.1. par izgl ītības program mas a pguvi viena m a udzēknim - EUR 7 .11 (sep tiņ i e iro un 11
centi) mēnes ī;
5.2. par izgl ītības programmas apg uvi , ja sko lā mācās div i, va i va irāk, audzēkņ i no v ienas
ģimenes- EUR 5 .69 (piec i eiro un 69 centi) mēnesī par katru audzēkni , un šī
atla ide tiek no teik ta 20% apmērā no No tei kumu 7.1 . punktā min ētā p ilnā
līdz finans ēju ma ap mēra;
5.3. ja audzēknis apgūs t gan mūz ikas, gan m ākslas programmu , līdz finansēju ms tie k
noteik ts E UR 7 .11 (septi ņi e iro un 11 cen ti) mēnes ī par ka tras izg lītības
programmas apguv i .

6. Sko las vad ība var iesnieg t A lsungas n ova da dome i priekš liku mus p iln ībā va i da ļēj i
atbrīvo t audzēkņu vecākus no l īdz finansē juma maksas pastāv īgi va i uz note iktu la ik u
gadīju mos , ja:
6.1 . audzēkni m ir p iešķir ta inval idi tā te,
6.2. audzēknis ir no ģim enes, kurai ir piešķ irts trūcīgās un maznodrošinā tās ģimenes
statuss .
7. A tbrīvoju ms no līdz fi nansēju ma tiek no teik ts pamato jo ties uz doku men tie m, kas a pl iecina
audzēknim p iešķirto inval idi tā ti va i par piešķirto trūcīgās vai m aznodrošinā tās ģi mene s
statusu .
8. Lēmu mu par vecāku a tbrīvošanu no l īdzfina nsējuma sa maksas, pama tojo ties uz skolas
vadības pr iekšl ikum iem , pieņe m A lsungas novada dome .
9. A tbrīvo jums no l īdzfinansē juma maksas s tāj as spēkā ar to mēnes i, kurā vecāki sko la s
vadībai ir iesnieguš i iesni egumu par atbrīvo j umu no līdz fina nsēju ma, p ievieno jot šo
noteiku mu 7. punk tā norād ītos doku mentus.
III. L īdzfina nsējuma samaksas n oteikumi
10. L īdzfinansē juma maksa ir i emaksā jama do mes kasē va i ar pārskai tīju mu pašva ldības
kredītiestādes kon tā norēķinie m par Alsungas Mūzikas skolu , ar norādi: bērna vārds,
uzvārds, personas kods, maksā juma perio ds.
11. Vecāki l īdzfinansē jumu maksā par 9 (dev iņie m) kalend ārajie m mēneši em gadā par
periodu no 1 . sep tembra līdz 31. ma ija m, ja n av saņemts vecāk u vai l ikum iskā pārstāv ja
iesniegu ms par māc ību pārtraukšanu .
12. Vecāku līdz finansēju ms tiek maksāts par kār tējo mēnesi līdz katra mēneša 25 . datu mam .
13. Ja audzēkņ i a tta isno tu vai neatta isnotu iemes lu dē ļ neap meklē sko lu , vecāk u
iemaksā tais l īdz finansē jums ne tiek pārrēķinā ts.
14. Ja audzēkņa vecāki nav samaksājuš i līdzfina nsējuma maksu 3 (trīs) maksā jumu period us
pēc kārtas, Alsu ngas Mūz ikas skolas vadība kop ā ar novada domi skata j autā jumu par
maksāju ma kavē jumu un vie nojas par parāda sa maksas kārtību. Sko las vad ība ir tiesīg a
ar audzēkņa vecāk iem l auzt audzēkņa izg lītošan as l īgumu .
15. Ja audzēknis pārtrauc mācības Mūzikas skolā, vecāku iemaksā tais l īdzfinansēj ums
netiek a tmaksā ts.
16. Šo no teiku mu ievērošanas un līdz fin ansēj uma ie maksas izpi ldes kon troli nodrošina
Alsungas Mūzikas sko las vad ība, in formāc iju par norēķiniem saņemo t no Alsungas
novada do mes F inanšu nodaļas .
IV. Nos lēguma jautājumi
17. A tcel t 2014.g ada 11.dece mbra sēdes lēmu m u Nr.15# 2 par s ais tošo no te ikumu
Nr.13/201 4 „Par vecāku l īdzfinansē juma sam aksas kārtību A lsungas Mūz ikas sko lā ”
apstipri nāšanu.
18. Aps tipr ināt sa istošos no teiku mus Nr.3/2 015 „Par vecāku līdz finansēju ma samaksas
kārtību Alsun gas Mūzikas skolā ” ņemo t vērā LR Vides aizsardz ības u n reģi onālās
attīstības m inis tri jas 03 .02 .2015 . a tzin uma Nr.18- 6/956 norādījumus .
19. No teiku mi tiek pub licē ti p ašvald ības i nform atīva jā izdevumā „ A lsungas Z iņas ” u n
ievie toti pašvald ības mā jas lapā www.a lsunga.lv.
20. Note ikum i stā jas spēkā nākošaj ā dienā p ēc to publ icēšanas izdevu mā „A lsungas
ziņas ”.
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