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Nr. 6

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu
___________________________________________________________________________________
*Ar precizējumiem Līvānu novada domes 2011. gada 26. maija sēdes lēmuma Nr.9-5 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 Jēkaba
Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā /turpmāk tekstā – Skola /.
2. Par izglītības ieguvi tiek noteikta sekojoša maksa kā līdzfinansējums:
2.1. par izglītības programmu apguvi mūzikā – Ls 7 apmērā mēnesī;
2.2. par izglītības programmu apguvi mākslā Ls 5 mēnesī.
/*Ar precizējumu Līvānu novada domes 2011. gada 2. maija sēdes lēmuma Nr.9-5 redakcijā./

3. Skolas maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajā
profesionālās ievirzes izglītības iestādē, (turpmāk tekstā –Maksa), veido daļu no
skolas finansējuma.
4. Skolas Maksa ir paredzēta un izmantojama normatīvajos aktos
paredzētajiem mērķiem.
5. Maksu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam. Samaksa veicama
līdz katra mēneša 25. datumam.
6. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, var noteikt citu samaksas kārtību.
7. Maksa tiek apmaksāta pēc skolas izsniegtās apmaksas kvīts.

8. Pedagoģiskai padomei ir tiesības atbrīvot audzēkņus no Maksas pastāvīgi
vai uz noteiktu laiku:
8.1. pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un vecāku iesniegumu, ja
skolā no vienas maznodrošinātas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni:
8.1.1. par pirmo bērnu maksā pilnu maksu;
8.1.2. par otro bērnu 50 % apmērā;
8.1.3. par trešo bērnu maksa netiek noteikta.
8.2. bāreņus (pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem);
8.3. audzēkņus no ģimenēm, kuras ar sociālā dienesta lēmumu atzītas par
trūcīgām;
8.4. audzēkņus, kuru mācību un radošā darba sasniegumi ir īpaši atzīmēti.
9. Par Maksas izlietojumu Skolas direktors atskaitās Skolas padomei un
Līvānu novada domei.
10. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu,
Maksa netiek pārrēķināta. Pārtraucot mācības Skolā, audzēkņa iemaksātā Maksa
netiek atmaksāta.
11. Ja Maksa netiek veikta noteiktajos termiņos bez attaisnojoša iemesla,
jautājumu izskata Pedagoģiskā padome.
12. Skolas audzēkņu vecāki lēmumu par Maksas atvieglojumu vai atteikumu
piešķirt atvieglojumu var apstrīdēt Līvānu novada domē.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publikācijas Līvānu
novada bezmaksas informatīvajā izdevumā „Līvānu Novada Vēstis”.
14. Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā zaudē spēku Līvānu novada
domes saistošie noteikumi Nr. 13 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu
Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas skolā”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2010.
gada 30. septembra sēdes protokola Nr. 19 lēmumu Nr. 19-39 un Līvānu novada
domes saistošie noteikumi Nr. 17 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu
Līvānu mākslas skolā”, apstiprināti ar Līvānu novada domes 2010. gada 28. oktobra
sēdes protokola Nr. 20 lēmumu Nr. 20-32.
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