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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Lielvārdē

2013.gada 24.aprīlī

Nr.12
APSTIPRINĀTI
ar Lielvārdes novada domes 2013.gada 24.aprīļa
sēdes lēmumu (prot.Nr.7, punkts Nr.5)

PAR LĪDZFINANSĒJUMA SAMAKSAS KĀRTĪBU
LIELVĀRDES NOVADA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒS
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībā” 15.panta
pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu,
43.panta trešo daļu un Izglītības likuma 12. panta 2.1
daļu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta
daļēja maksa kā līdzfinansējums (turpmāk - līdzfinansējums) par izglītības
ieguvi Lielvārdes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Lielvārdes mūzikas skolu,
Jumpravas mūzikas un mākslas skolu un Lielvārdes novada sporta centru
(turpmāk tekstā kopā vai katra atsevišķi – izglītības iestāde) audzēkņu vecāku
vai to likumisko pārstāvju (turpmāk tekstā - vecāki) daļējām iemaksām kā
līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības iestāžu programmu apguvei.
3. Līdzfinansējums var tikt izlietots mācību procesa nodrošināšanai, izglītības
iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības iestādes attīstībai
un uzturēšanas izdevumu segšanai.
II Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība
4. Līdzfinansējuma apmēru katrai izglītības iestādei nosaka Lielvārdes novada
dome ar savu lēmumu.
5. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi veido daļu no katras izglītības iestādes
finansējuma.
6. Līdzfinansējumu maksā audzēkņu vecāki, kuru bērni izglītības iestādē apgūst
profesionālās ievirzes programmas atbilstoši izglītības iestāžu nolikumiem un
kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina izglītības iestāde.

7. No līdzfinansējuma maksas, pamatojoties uz audzēkņa vecāka iesniegumu,
attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja:
7.1. audzēknis ir persona ar invaliditāti;
7.2. audzēknis ir no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas
personas ģimenes statuss;
8.Ja vienā izglītības iestādē izglītības programmu apgūst divi vai vairāk bērni no
vienas ģimenes, tad vecāki maksā 50% no izglītības iestādē noteiktās
līdzfinansējuma maksas par katru bērnu.
9. Vecākus var atbrīvot no līdzfinansējuma maksas citos gadījumos (piemēram,
par īpašiem sasniegumiem), pamatojoties uz izglītības iestādes direktora
rīkojumu, kurš izdots saskaņā ar katras izglītības iestādes izstrādātajiem
iekšējiem normatīvajiem aktiem, bet ne ilgāk kā uz 1 semestri.
10. Ja audzēknis attaisnoti (iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības
un saslimšanas periods ir ilgāks par trim kalendārajām nedēļām, par vienu
mēnesi līdzfinansējums nav jāmaksā.
11. Līdzfinansējumu, pamatojoties uz Lielvārdes novada pašvaldības izdotu
grāmatvedības attaisnojuma dokumentu (rēķinu), audzēkņa vecāki iemaksā šādā
kārtībā:
11.1. veicot skaidras naudas pārskaitījumu bankā vai ar naudas
pārskaitījumu interneta bankā uz norādīto norēķinu kontu;
11.2. veicot iemaksu pašvaldības kasē.
12. Līdzfinansējums par kārtējo mēnesi samaksājams līdz nākamā mēneša
25.datumam.
13. Līdzfinansējumu var samaksāt avansā. Ja finansējums tiek maksāts par visu
mācību gadu, piemēro atlaidi 10% apmērā. Ja audzēknis tiek atskaitīts no
izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums par atlikušo periodu tiek
atmaksāts vecākiem.
14. Audzēknis var tikt atskaitīts no izglītības iestādes, ja līdzfinansējums nav
maksāts par 3 mēnešiem.
III. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
15. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli
organizē un nodrošina attiecīgās izglītības iestādes direktors.
16. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2013.gada 1.augustu.
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Saistošo noteikumu
„Par līdzfinansējuma samaksas kārtību
Lielvārdes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pastāvošais tiesiskais regulējums: likuma „Par
pašvaldībā”15.panta pirmās daļas 4.punkts,
21.panta pirmās daļas 23.punkts, 43.panta trešā
daļa un Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļa.
Papildus finansējuma piesaiste, lai nodrošinātu
profesionālās izglītības pieejamību Lielvārdes
novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā tiek
noteikta daļēja maksa kā līdzfinansējums par
izglītības
ieguvi
pašvaldības
dibinātajās
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, un kādā
tiek noteikts pilnīgs vai daļējs atbrīvojums no
līdzfinansējuma maksas.

3. Informācija par plānoto projekta

Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālās
ietekmes prognoze uz pašvaldības budžetu –
līdzfinansējums samazinās pašvaldības budžeta
izdevumus

ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

5. Informācija par administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par konsultācijām ar

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums
attiecināms uz iedzīvotājiem, kuri vēlas izglītot
savus bērnus profesionālās ievirzes izglītības
iestādēs.
Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs
papildus (jaunus) pienākumus, jo vēcāku
līdzdalības maksājums izglītības ieguvei tika
noteikts ar domes lēmumu katrā izglītības iestādē.
Privātpersona var griezties saistošo noteikumu
piemērošanā izglītības iestādē, Izglītības nodaļā
vai Lielvārdes pilsētas pašvaldībā;
Nav attiecināms

privātpersonām
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