LATVIJAS REPUBLIKA

LĪVĀNU NOVADA DOME
Reģistrācijas Nr. 90000065595, Rīgas iela 77, Līvāni, LV – 5316, tālr.: 65307250, fakss: 65307255

Apstiprināts
ar Līvānu novada domes
2010. gada 30. septembra
sēdes protokola Nr.19
lēmumu Nr.19-40
Līvānu novada domes saistošie noteikumi
„Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Līvānu bērnu un jaunatnes
sporta skolā ”
LĪVĀNOS

2010. gada 30. septembrī

Nr.14
Izstrādāti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

___________________________________________________________________________________
*Ar precizējumiem Līvānu novada domes 2010. gada 16. novembra sēdes lēmuma Nr. 21 - 4 redakcijā.
___________________________________________________________________________________

1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, kā tiek noteikta daļēja maksa
(turpmāk – Maksa) kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajā
profesionālās ievirzes izglītības iestādē, un kādā kārtībā tā izmantojama Līvānu bērnu
un jaunatnes sporta skolā /turpmāk tekstā – Sporta skola/.
2. Maksas apmēru Sporta skolā apstiprina ar Līvānu novada domes lēmumu,
pamatojoties uz Sporta skolas iesniegumu.
3. Maksa Sporta skolā tiek noteikta izglītības ieguvi sporta veidu nodaļā un
grupām par mācību gada 10 mēnešiem /no augusta līdz maijam/.
4. Maksa tiek iekasēta par katru mācību gada mēnesi un tā jānomaksā līdz katra
mēneša 20. datumam Līvānu novada domes budžeta kontā, kas norādīts izsniegtajā
maksājuma dokumentā.
5. Sporta skolā Maksa tiek izlietota normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem.
/*Ar precizējumu Līvānu novada domes 2010. gada 16. novembra sēdes lēmuma Nr.21 -4 redakcijā./

6. No Maksas uz izziņā norādīto laika periodu tiek atbrīvoti audzēkņi, kuru
ģimene ar pašvaldības sociālā dienesta lēmumu atzīta par trūcīgu ģimeni.
7. Ja Sporta skolā trenējas divi un vairāk bērnu no vienas ģimenes, Maksa par
pirmo bērnu jāmaksā 100% apmērā, bet par katru nākamo bērnu jāmaksā 50 % apmērā
no noteiktās maksas.
8. Ja Sporta skolas audzēknis vienlaicīgi apgūst divas un vairāk izglītības
programmas, Maksa jāmaksā par vienu programmu.
9. Ja audzēknis nav apmeklējis nodarbības slimības dēļ vairāk kā divas nedēļas
un uzrādījis ārsta zīmi, tad Maksa par slimības laiku nav jāmaksā.

10. Audzēkņi, kas trīs mēnešus nav maksājuši Maksu neattaisnotu iemeslu dēļ
ar pedagoģiskās padomes lēmumu un direktora rīkojumu var tikt atskaitīti no Sporta
skolas audzēkņu skaita.
11. Maksas iekasēšanu par savas grupas audzēkņiem kontrolē Sporta skolas
treneri.
12. No maksas tiek atbrīvoti audzēkņi, kas Sporta skolā mācās pirmo mācību
gadu.
13. Sporta skolas audzēkņu vecāki lēmumu par Maksas atvieglojumu vai
atteikumu piešķirt atvieglojumu var apstrīdēt Līvānu novada domē.
14. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada domes
noteikumi Nr. 1 „Par audzēkņu vecāku dalības maksu Līvānu bērnu un jaunatnes sporta
skolā”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2010. gada 25. marta sēdes protokola Nr.
6 lēmumu Nr. 6-13 „Par Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas vecāku dalības
maksas noteikumiem jaunā redakcijā”.
15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu
novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs
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