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LATVIJAS REPUBLIKA 

SKRUNDAS NOVADA PAŠVALDĪBA 

Reģ. Nr. 90000015912 

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads, LV – 3326 

tālr.63331555, fakss 63350452, e-pasts dome@skrunda.lv 

 

APSTIPRINĀTI 

     Skrundas novada domes  

     2011.gada 22. septembra sēdē 

     /protokola Nr. 13, 11.§/ 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9/2011 

 

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Skrundas Mūzikas skolā” 
       

 
Izdoti saskaņā ar LR Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu  

un likuma ,,Par pašvaldībām’’ 41. panta 1. punktu 

 

I Vispārīgie jautājumi  

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta 

daļēja maksa kā līdzfinansējums (turpmāk – Līdzfinansējums) par izglītības ieguvi 

Skrundas Mūzikas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās ietvertā 

mācību procesa nodrošināšanai un sniegtajiem pakalpojumiem.  

 

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Skrundas Mūzikas skolas (turpmāk 

tekstā - Skolas) audzēkņu vecāku (aizbildņi) (turpmāk tekstā - Vecāki) daļējām 

iemaksām kā līdzfinansējumam par mācību procesa nodrošināšanu profesionālās 

ievirzes izglītības programmās, dalībai koncertos, konkursos un semināros.  

 

 

II Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs  

 

3. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi Skrundas Mūzikas skolā veido daļu no 

skolas finansējuma. 

 

4. Līdzfinansējums paredzēts un izmantojams normatīvajos aktos un Skolas 

nolikumā paredzētajiem mērķiem. 

 

5. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst licencētas un akreditētas 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas.  
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6. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam. Vecāku 

līdzfinansējuma maksa kārtējam mēnesim jāiemaksā kasē vai pašvaldības norādītajā  

bankas kontā  līdz kārtējā mēneša pēdējai darba dienai. 

 

7. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu un izvērtējot objektīvos iemeslus, Dome var 

noteikt citu samaksas kārtību. 

 

8. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, 

iemaksātais Līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības skolā, vecāku 

iemaksātais Līdzfinansējums netiek atmaksāts. 

 

9. Skolai ir tiesības atskaitīt izglītojamo, ja trīs mēnešus nav saņemts 

Līdzfinansējums, pamatojoties uz Skolas padomes sēdes lēmumu. 

 

10. No Līdzfinansējuma vecāku maksas tiek atbrīvoti bērni invalīdi un bērni bāreņi. 

 

11. Līdzfinansējuma maksa tiek noteikta: 

11.1. par pirmo bērnu 9.96 EUR mēnesī ; 

11.2. par otro  bērnu 7.11 EUR mēnesī; 

11.3. par trešo un katru nākamo bērnu, kurš apmeklē Skolu – 7.11 EUR mēnesī. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 14/2013, kas stājas 

spēkā 01.01.2014.) 
 

12. Atsevišķos gadījumos par īpašiem sasniegumiem un aktivitāti ar direktora 

rīkojumu var atbrīvot no vecāku Līdzfinansējuma maksas 50% apmērā. 

 

13. Par Līdzfinansējuma izlietojumu Skolas direktors atskaitās Skolas padomei un 

Skrundas novada Domei. 

 

 

III Noslēguma jautājumi 

 

13. Šo noteikumu ievērošanas un Līdzfinansējuma iemaksas kontroli organizē un 

nodrošina Skolas direktors. 

 

14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas vietējā 

laikrakstā. 
 

 

Skrundas novada 

Domes priekšsēdētājas v.        A. Zankovskis 

 

 

 

 

http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_14_2013_grozijumi%20euro%20par%20samaksu%20muzikas%20skola.doc
http://skrunda.lv/noteikumi/saistosie%20noteikumi_14_2013_grozijumi%20euro%20par%20samaksu%20muzikas%20skola.doc

