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Pielikums Ludzas novada domes 28.08.2014.
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NOTEIKUMI
PAR J.SOIK NA LUDZAS M KSLAS SKOLAS
AUDZ KŅU VEC KU L DZFINANS JUMU
IZGL T BAS PROGRAMMAS APGUV

APSTIPRIN TS
ar Ludzas novada domes
2014.gada 28.augusta sēdes
lēmumu (protokols Nr.15, 61.§)

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma
59.panta ceturtās daļas 2.punktu un 3.punktu un
60. panta septīto daļu

1.Visp r gie jaut jumi
1.1. Noteikumi par Ludzas novada J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņu vecāku
līdzfinansējumu izglītības programmas apguvē (turpmāk tekstā - noteikumi) nosaka:
1.1.1. audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izglītības programmas apguvei (turpmāk
tekstā – līdzfinansējums) apmēra noteikšanas, iekasēšanas un izlietojuma kārtību J.Soikāna
Ludzas mākslas skolā (turpmāk tekstā – skola) un tās filiālēs – klasēs: Pildas klasē,
Pušmucovas klasē, Ciblas klasē, Nautrēnu filiālē;
1.1.2. kārtību, kādā veidā audzēkņu vecāki pilnīgi vai daļēji tiek atbrīvoti no
līdzfinansējuma.
1.2. Noteikumus apstiprina ar Ludzas novada domes lēmumu.
2. L dzfinans juma m rķi un apm rs skol
2.1. Līdzfinansējums veido daļu no Ludzas novada pašvaldības budžeta piešķirtā Skolas
finansējuma.
2.2. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu skolas uzdevumus un nodrošinātu:
2.2.1. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas
celšanu;
2.2.2. audzēkņu un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, izstādes, akcijas,
festivāli u.tml. pasākumi);
2.2.3. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājumus;
2.2.4. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei.
2.3. Līdzfinansējuma apmēru vienam audzēknim mācību gadā profesionālās ievirzes
izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V 21100 un “Vizuāli plastiskā
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māksla” kods 30V 21100, un sagatavošanas grupā “Mākslinieciskās fantāzijas akadēmija”
katram mācību gadam nosaka ar Ludzas novada domes lēmumu.
2.4. Līdzfinansējuma apmēru vienam audzēknim profesionālās ievirzes izglītības
programmā “Vizuāli plastiskā māksla” kods 20V 21100 un “Vizuāli plastiskā māksla” kods
30V 21100 kods 30V 21100, un sagatavošanas grupā “Mākslinieciskās fantāzijas akadēmija”
mācību gadā tiek sadalīts sekojoši:
2.4.1. 1.semestris 4.mēneši / septembris, oktobris, novembris, decembris/ - 44,5%;
2.4.2. 2.semestris 5 mēneši / janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs/ - 55,5%
2.4.3. Līdzfinansējuma summu par vienu mēnesi ir jāsamaksā līdz 15.datumam.
Līdzfinansējums par pirmo mācību semestri ir jāsamaksā līdz 15.decembrim, par otro
mācību semestri līdz 15.maijam. Līdzfinansējuma apmaksu var veikt avansā.
2.4.4. Līdzfinansējumu var samaksāt Ludzas novada pašvaldības noteiktā bankas
filiālē uz norādīto kontu.
Skolas kompetence l dzfinans juma samazin šan un / vai atbr vošan no t
3.1. Skolas direktors izskata vecāku/aizbildņu iesniegumus un lemj par līdzfinansējuma
samazināšanu un/vai atbrīvošanu no tās pastāvīgi vai uz noteiktu laiku.
3.2. Līdzfinansējuma samazināšanu un/vai atbrīvošanu var piemērot sekojošos
gadījumos:
3.2.1. audzēkņiem, kuri ir ieguvuši godalgotas vietas valsts un starptautiska mēroga
konkursos iepriekšējā mācību gadā – līdzfinansējuma samazinājums 100% apmērā.
3.2.2. bērniem no vienas ģimenes, kas vienlaicīgi mācās skolā:
3.2.2.1. par otro bērnu – 50%,
3.2.2.2. par trešo bērnu – 70%.
3.3. Lai pretendētu uz pilnu vai daļēju līdzfinansējuma samazināšanu un/vai atbrīvošanu
audzēknim ir sekmīgi jāmācās skolā un audzēkņu vecākiem/aizbildņiem ir jāiesniedz skolas
sekretārei sekojoši dokumenti:
 vecāku/aizbildņu rakstisks iesniegums;
 citi dokumenti, kas varētu apliecināt nepieciešamību pilnīgai vai daļējai
atbrīvošanai no līdzfinansējuma.
3.

L dzfinans juma par dsaist bas
4.1. Visus jautājumus, kas saistīti ar līdzfinansējuma parādsaistībām, skolas vadība,
pedagogi kā arī Ludzas novada pašvaldības darbinieki drīkst kārtot tikai ar audzēkņu
vecākiem/aizbildņiem.
4.2. Ja audzēknis ir apmeklējis nodarbības skolā, bet līdzfinansējums nav samaksāts
norādītajā termiņā, par to mutiski un rakstiski tiek informēti audzēkņa vecāki/aizbildņi. Ja
divu nedēļu laikā no vēstules saņemšanas brīža, vecāki/aizbildņi nav samaksājuši
līdzfinansējumu vai snieguši skolas vadībai rakstisku paskaidrojumu, Ludzas novada
pašvaldība patur tiesības veikt visus nepieciešamos pasākumus parāda piespiedu piedzīšanai,
iesniedzot prasības pieteikumu tiesā.
4.3. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu,
līdzfinansējums netiek atmaksāts.
4.

L dzfinans jums skolas klas s - fili l s
5.1. Līdzfinansējuma apmēru mācību gadam Ciblas un Pušmucovas klasē nosaka
atbilstoši Ludzas novada domes apstiprinātai tāmei un sadarbības līgumam ar Ciblas novada
pašvaldību.
5.2. Līdzfinansējuma apmēru mācību gadam Nautrēnu filiālē nosaka atbilstoši Ludzas
novada domes apstiprinātai tāmei un sadarbības līgumam ar Rēzeknes novada pašvaldību.
5.3. Ciblas, Pušmucovas klasei un Nautrēnu filiālei ir saistoši šī nolikuma 1.,3.2.1., 5.,
6. punkti.

5.
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Nosl guma nosac jumi
6.1. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 1.septembri.
6.2. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas direktora, Skolas padomes,
Pedagoģiskās padomes priekšlikuma ar Ludzas novada domes lēmumu.
6.3. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 22.10.2009. Noteikumi par J.Soikāna
Ludzas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu izglītības programmas apguvē.

6.

Ludzas novada domes priekšsēdētāja

A.Gendele

