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SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
 

„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Engures Mūzikas un mākslas 

skolā” 
 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2
1
. daļu 

 
I Vispārīgie jautājumi 

1.1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta 
daļēja maksa kā līdzfinansējums (turpmāk – Līdzfinansējums) no skolas audzēkņu 
(turpmāk- Izglītojamo) vecākiem vai likumisko interešu pārstāvjiem (turpmāk- 
Vecākiem) par izglītības ieguvi Engures novada domes dibinātajā profesionālās 
ievirzes izglītības iestādē Engures Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk-Skola). 

1.2. Līdzfinansējums izmantojam normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem. 

1.3. Šo noteikumu ievērošanas un Līdzfinansējuma iemaksas kontroli organizē un 
nodrošina  Skolas direktors. 

II Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs 

1.4. Līdzfinansējuma apmēru vienam izglītojamam vienā izglītības programmā ar 
lēmumu nosaka Engures novada dome. Līdzfinansējuma apmērs katru mācību gadu 
vai kalendārā gada sākumā var tikt pārskatīts. 

1.5. Vecāki līdzfinansējumu maksā mācību laikā no 01.septembra līdz 31. maijam par 9 
kalendārajiem mēnešiem gadā. 

1.6. Gada noslēguma pārbaudījumu atkārtota vai atlikta kārtošana profesionālās ievirzes 
programmās, saskaņā ar pedagoģiskās padomes lēmumu, ir par maksu, kas ir vienāda 
ar viena mēneša mācību maksu vienam Izglītojamajam. Šis punkts neattiecas uz 



gadījumiem, kad traumas vai slimības dēļ nav bijis iespējams nokārtot gala 
pārbaudījumus un ir iesniegti attaisnojoši dokumenti skolas direktoram. 

1.7. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes 
izglītības un interešu izglītības programmas, kuru mācību nodarbības organizē un 
nodrošina Skola. 

III Atvieglojumu apmērs un piešķiršanas kārtība 

 

1.8. Par Izglītojamiem, kuri Skolā vienlaicīgi apgūst mūzikas un mākslas izglītības 
programmu, Līdzfinansējums jāmaksā par katru no tām pilnā apmērā. 

1.9. Ja skolā mācās 3 (trīs) vai vairāki vienas ģimenes bērni, Līdzfinansējuma apjoms 
par diviem bērniem nomaksājams pilnā apmērā, par katru nākamo bērnu tiek noteikts 
50% apmērā no pilnās maksājuma summas. 

1.10. Ja skolā divi vienas ģimenes bērni apgūst vienlaicīgi divas programmas, 
Līdzfinansējuma apjoms par diviem bērniem vienā programmā nomaksājams pilnā 
apmērā, par otru programmu tiek noteikts 50% apmērā no pilnās maksājuma summas. 

1.11. Noteikumu punkts 3.2. un 3.3. attiecās uz profesionālās izglītības programmām.  

1.12. Uz interešu izglītības programmām atvieglojumi netiek piemēroti. 

1.13. Atbalstot Izglītojamos, kuri guvuši izcilus panākumus (godalgotas vietas) dažāda 
mēroga konkursos, festivālos, izstādēs, viņiem var tikt noteikta 50% atlaide uz 3 
mēnešiem no Līdzfinansējuma mēneša maksājuma summas nākamajā mēnesī pēc 
dalības konkursā, festivālā, izstādē. 

1.14. Izglītojamie, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, 
iemaksātais Līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības Skolā, vecāku 
iemaksātais Līdzfinansējums netiek atmaksāts. 

1.15. Skolas direktors ar rīkojumu var uz noteiktu laiku atbrīvot Izglītojamo no 
Līdzfinansējuma, ja audzēknis attaisnojoša iemesla dēļ neapmeklē skolu (uz vecāku 
iesnieguma pamata par dzīves vietas maiņu uz laiku, ilgstošas slimības gadījumā uz 
ārsta izziņas pamata) 

1.16. No Līdzfinansējuma maksas tiek atbrīvoti: 
16.1. bērni bāreņi; 

16.2. audzēkņi ar invaliditāti 

16.3. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusu ieguvušo ģimeņu (personu) bērni. 

1.17. Engures novada dome var noteikt papildus Līdzfinansējuma maksas atvieglojumus, 
to apmēru un piešķiršanas kārtību. 

IV Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi 

1.18. Līdzfinansējuma maksa maksājama Skolas kasē vai ar pārskaitījumu skolas 
norādītajā norēķina kontā līdz katra mēneša 20. datumam. 

1.19. Ja Izglītojamais izstājies no skolas pēc 20. mēneša datuma (vecāku iesniegums) , 
tad viņš nomaksā pilnu Līdzfinansējuma maksu par mēnesi. Ja vecāks iesniedzis 
iesniegumu par audzēkņa atskaitīšanu līdz mēneša 20. datumam, vecāku 
līdzfinansējums netiek aprēķināts. 



1.20. Izglītojamiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, vecāku 
līdzfinansējums netiek pārrēķināts.  

1.21. Ja Izglītojamā līdzfinansējuma maksa nav nokārtota vairāk kā trīs mēnešus, tad 
jautājumu izskata direktora padome un lēmums par atgādinājumu  tiek rakstiski 
paziņots audzēkņa vecākiem. Ilgstoši vecāku nemaksāšanas gadījumi tiek izskatīti 
Engures Novada sēdē. 

V Noslēguma jautājumi 

1.22. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā 
kārtībā. 

 
Engures novada domes priekšsēdētājs   Gundars Važa 
 


