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Saistošie noteikumi Nr. 13

Par līdzfinansējuma samaksu Pļaviņu novada profesionālās ievirzes kultūrizglītības
iestādēs
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12.panta otro prim daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek maksāts
līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Pļaviņu novada
domes (turpmāk – pašvaldība) dibinātajās izglītības iestādēs.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Pļaviņu mūzikas skolas un Pļaviņu Mākslas
skolas (turpmāk katra atsevišķi – izglītības iestāde) audzēkņu vecāku vai likumisko pārstāvju
(turpmāk – vecāki) maksājumu veikšanu par profesionālās ievirzes un interešu izglītības
programmu apguvi.
3. Izglītības iestādei ir tiesības pārbaudīt datus, kas nepieciešami noteikumu izpildes
nodrošināšanai, izmantojot Izglītības iestādes un pašvaldības rīcībā esošo informāciju un
pašvaldības un valsts reģistros pieejamo informāciju.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas un maksāšanas kārtība
4. Par līdzfinansējuma apmēru un tā izmaiņām lemj Pļaviņu novada dome.
5. Līdzfinansējumu noteikumos noteiktā kārtībā maksā vecāki, kuru bērni skolās apgūst
profesionālās ievirzes izglītības programmas.
6. No līdzfinansējuma maksas attiecīgajā mācību gadā atbrīvo, ja audzēknis ir bez vecāku
gādības palicis bērns.
7. No līdzfinansējuma maksas par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi,
pamatojoties uz vecāka iesniegumu, kurā ietverta informācija par saņemtajiem
apbalvojumiem, attiecīgajā mācību gadā atbrīvo gadījumā, ja:

7.1. audzēknis ir ieguvis 1.vietu valsts un Starptautiskos konkursos – atbrīvojums tiek
piešķirts uz 3 (trīs) mēnešiem;
7.2. audzēknis ir ieguvis 2.vietu valsts un Starptautiskos konkursos – atbrīvojums tiek
piešķirts uz 2 (diviem) mēnešiem;
7.3. audzēknis ir ieguvis 3.vietu valsts un Starptautiskos konkursos vai saņēmis atzinību –
atbrīvojums tiek piešķirts uz 1 (vienu) mēnesi.
8. Līdzfinansējuma maksa, pamatojoties uz vecāka iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā tiek
samazināta par 50% šādos gadījumos:
8.1. ja audzēknim ir noteikta invaliditāte;
8.2. ja audzēknis ir no ģimenes, kurai ar lēmumu piešķirts maznodrošinātās vai trūcīgas
ģimenes statuss;
8.3. ja ģimenei ir piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss.
9. Iesniegums atbalsta saņemšanai ir jāiesniedz katru mācību gadu.
10. Atbalsts līdzfinansējumam attiecas tikai uz Pļaviņu novadā deklarētiem audzēkņiem.
11. Izglītības iestādei pēc atbalsta piešķiršanas jebkurā brīdī ir tiesības pārbaudīt vai personas,
kuras saņem atbalstu, atbilst noteikumos noteiktajām prasībām atbalsta saņemšanai.
12. Atbalsts līdzfinansējuma apmaksai tiek piemērots no nākamā maksājuma perioda pēc
izglītojamā vecāku iesnieguma saņemšanas Izglītības iestādē.
III. Noslēguma jautājumi
13. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un
nodrošina Izglītības iestādes direktors.
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2020. gada 1. septembri.
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