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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Par Stopiņu novada profesionālās ievirzes izglītības iestādes
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas līdzfinansējumu
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar:
2013.gada 13.novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 23/13, publicēti
„Tēvzemītē” 07.01.2014., spēkā no 01.01.2014.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām“ 14.panta trešo daļu,
15.panta pirmās daļas 4.punktu
un Izglītības likuma 12.panta 21. daļu

1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā skolēnu vecāku
līdzfinansējums par izglītības ieguvi Stopiņu novada domes (turpmāk - dome) dibinātajā
profesionālās ievirzes izglītības iestādē.
1.2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas
(turpmāk - skolas) audzēkņu vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja (turpmāk - vecāki)
līdzfinansējumu.
1.3. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem.
1.4. Pašvaldība ar lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus Skolā.
2. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
2.1. Līdzfinansējuma apmērs:
2.1.1. par vienas izglītības programmas apguvi mūzikā – EUR 7 (septiņi euro)
mēnesī par vienu audzēkni;
2.1.2. par vienas izglītības programmas apguvi mākslā - EUR 7 (septiņi euro) mēnesī
par vienu audzēkni;
2.1.3. par divu izglītības programmu apguvi mūzikā un/vai mākslā – EUR 10 (desmit
euro) mēnesī par vienu audzēkni;
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2.2. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā.
2.3. Līdzfinansējumu maksā Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītības
un interešu izglītības programmas, kuru mācību nodarbības organizē un nodrošina Skola.
2.4. No līdzfinansējuma maksas atbrīvoti ir:
2.4.1. uz mācību gadu:
2.4.1.1. bērni un jaunieši ar invaliditāti, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu
novadā;
2.4.1.2. bērni citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē.
2.4.2. uz laiku, kad ir piešķirts konkrētais statuss:
2.4.2.1. trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes statusa ģimeņu bērni, kuru
dzīvesvieta ir deklarēta Stopiņu novadā.
2.4.2.2. 50% apmērā daudzbērnu ģimeņu bērni, ja vismaz divi bērni apmeklē
Skolu.
2.4.2.3. bērni citos gadījumos, kuri tiek izskatīti domes sēdē.
2.5. Atbrīvojumi no vecāku līdzfinansējuma maksas stājas spēkā ar mēnesi, kurā vecāki
iesnieguši skolas vadībai iesniegumu un apliecinošus dokumentus par attiecīgo faktu, uz kura
pamata var saņemt atbrīvojumu. Minētā dokumentācija jāatjauno katru gadu. Skolas direktors
informāciju par personām, kurām ir tiesības saņemt atvrīvojumus, iesniedz apstiprināšanai
domē.
3. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
3.1. Līdzfinansējuma maksa maksājama domes kasē vai ar pārskaitījumu pašvaldības
norēķinu kontā ar norādi -UMMS; bērna vārds, uzvārds; maksājuma periods.
3.2. Līdzfinansējuma maksa par katru mēnesi iemaksājama līdz katra mēneša 20.datumam.
3.3. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, iemaksātais
līdzfinansējums netiek pārrēķināts.
3.4. Saistošo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma maksas iemaksas izpildes kontroli
organizē un nodrošina skolas direktors.
4. Noslēguma jautājumi
4.1.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publikācijas pašvaldības
informatīvajā izdevumā „Tēvzemīte” un Stopiņu novada domes mājas lapā
http://www.stopini.lv.

Stopiņu novada domes priekšsēdētājs

J.Pumpurs
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