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LATVIJAS REPUBLIKA 

L U D Z A S  N O VA D A PA Š VA L D Ī B A  
 

Reģistrācijas Nr. 90000017453, Raiņa ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 

tālrunis 65707400, fakss  65707402, e-pasts: dome@ludzaspils.lv 

Ludzā 

 

                                                                                            APSTIPRINĀTS 

               ar Ludzas novada domes 

               2009.gada 22.oktobra sēdes  

               lēmumu (protokols Nr. 13, 69.§) 

 

NOTEIKUMI 

PAR LUDZAS MŪZIKAS PAMATSKOLAS IZGLĪTOJAMO  

VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU 

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 

 

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 

59. panta ceturtās daļas 2. un 3. punktu un 60. panta septīto daļu, 

Ludzas Mūzikas pamatskolas nolikuma 15.12. punktu 

 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 
 1. Noteikumi par Ludzas Mūzikas pamatskolas (turpmāk tekstā – Skola) izglītojamo 

vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās (turpmāk tekstā – 

Noteikumi) nosaka: 

 1.1. izglītojamo vecāku līdzfinansējuma (turpmāk tekstā – līdzfinansējums) 

profesionālās ievirzes izglītības programmās, sagatavošanas klasē un par individuālajām 

nodarbībām ārpus izglītības programmas apmēra noteikšanas, iekasēšanas, izlietojuma 

kārtību Skolā; 

 1.2. kārtību, kādā izglītojamo vecāki pilnīgi vai daļēji tiek atbrīvoti no 

līdzfinansējuma. 

2. Noteikumus apstiprina ar Ludzas novada domes lēmumu. 

 

 

2. Līdzfinansējuma mērķi un apmērs 

 

 3. Līdzfinansējums veido daļu no Ludzas novada pašvaldības budžeta piešķirtā 

Skolas finansējuma. 

 4. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu skolas uzdevumus un nodrošinātu: 

4.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei; 

            4.2. izglītojamo un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, 

festivāli u.tml. pasākumi); 

      4.3. izglītojamo un pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājumus; 
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4.4. pedagogu profesionālās meistarības pilnveidi; 

4.5. Skolas attīstību. 

  5. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam. 

             6. Finansējuma apmēru nosaka katram mācību gadam ar Ludzas novada domes 

lēmumu. 

              7. Finansējums vienam izglītojamam mācību gadā visās profesionālās ievirzes 

izglītības programmās tiek sadalīts pa mācību pusgadiem: 

              7.1. 1.pusgads 4 mēneši (septembris, oktobris, novembris, decembris) – 50% 

apmērā; 

              7.2. 2. pusgads 5 mēneši (janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs) – 50% apmērā. 

Līdzfinansējums visās profesionālās ievirzes izglītības programmās katrā mācību gadā par 

pirmo mācību pusgadu ir jāsamaksā līdz 15. decembrim, par otro mācību pusgadu līdz 15. 

aprīlim. Maksājumus var veikt arī pa daļām, ievērojot iepriekš noteiktos termiņus un 

apmērus. 

 8. Finansējuma apmēru sagatavošanas klasē nosaka katram mācību gadam ar Ludzas 

novada domes lēmumu.  

 8.1. Mācību ilgumu sagatavošanas klasē katru mācību gadu ar rīkojumu nosaka 

Skolas direktors. 

 8.2. Sagatavošanas klases grupas minimālais piepildījums ir 8 audzēkņi. 

 8.3. Sagatavošanas klases nodarbības tiek paredzētas 2 mācību stundas nedēļā. 

 8.4. Līdzfinansējums sagatavošanas klasē jāpārskaita līdz tekošā mēneša 5. datumam. 

 9. Finansējuma apmēru par individuālajām nodarbībām ārpus izglītības 

programmas nosaka ar Ludzas novada domes lēmumu. 

 10. Līdzfinansējuma samaksas kārtība tiek noteikta līgumā starp Ludzas Mūzikas 

pamatskolu un vecākiem/ aizbildņiem. 

 

 

3. Skolas kompetence līdzfinansējuma samazināšanā un/vai  

atbrīvošanā no tā 
 

 11. Skolas direktors izskata vecāku/aizbildņu iesniegumus par līdzfinansējuma 

samazināšanu un/vai atbrīvošanu un iesniedz no līdzfinansējuma atbrīvojamo izglītojamo 

sarakstu, apstiprināšanai Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 12. Līdzfinansējuma samazināšanu un/vai atbrīvošanu var piemērot sekojošos 

gadījumos: 

 12.1. izglītojamiem, kuri ir guvuši godalgotas vietas valsts un starptautiska mēroga 

konkursos iepriekšējā mācību gadā – līdzfinansējuma samazinājums 100 % apmērā par 

nākamo mācību gadu; 

12.2. bērniem no vienas ģimenes, kas vienlaicīgi mācās Skolā: 

 12.2.1. par otro bērnu – līdzfinansējuma samazinājums 50%; 

12.2.2. par trešo bērnu – līdzfinansējuma samazinājums 70%. 

 12.3. izglītojamiem, kuri Skolā vienlaicīgi apgūst divas profesionālās ievirzes 

izglītības programmas: 

12.3.1. par otrās programmas apguvi – līdzfinansējuma samazinājums 50%. 

  13. Lai pretendētu uz pilnu vai daļēju līdzfinansējuma samazināšanu un/vai 

atbrīvošanu izglītojamam ir sekmīgi jāmācās Skolā un viņa vecākiem/aizbildņiem ir 

jāiesniedz Skolas kancelejā sekojoši dokumenti: 

 13.1. vecāku/aizbildņu rakstisks iesniegums; 

 13.2. citi dokumenti, kas varētu apliecināt nepieciešamību pilnīgai vai daļējai 

atbrīvošanai no līdzfinansējuma. 
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4. Līdzfinansējuma parādsaistības 
 

 14. Uzsākot mācības Skolā, izglītojamā vecāki/aizbildņi slēdz savstarpēju līgumu ar 

Ludzas Mūzikas pamatskolu par bērna izglītošanu. 

 15. Ja līdzfinansējums nav samaksāts norādītajā termiņā un apmērā, par to mutiski un 

rakstiski tiek informēti izglītojamā vecāki/aizbildņi. Ja divu nedēļu laikā no vēstules 

saņemšanas brīža vecāki/aizbildņi nav samaksājuši līdzfinansējumu vai snieguši skolas 

vadībai rakstisku paskaidrojumu, Skolas Pedagoģiskā padome lemj par izglītojamā 

atskaitīšanu no Skolas un patur tiesības uzsākt parāda piespiedu piedziņas procesu. 

  16. Izglītojamiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, 

nodarbības profesionālās ievirzes izglītības programmās vai sagatavošanas klasē, 

līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības Skolā, līdzfinansējums netiek 

atmaksāts. 

  17. Izglītojamiem, kuri pēc vecāku lūguma (rakstiska iesnieguma) attaisnotu un 

objektīvu iemeslu dēļ pārtrauc mācības uz laiku (izņemot sagatavošanas klasi), 

līdzfinansējums par šo laiku nav jāmaksā. 

 

 

5. Noslēguma nosacījumi 
 

 18. Noteikumi stājas spēkā ar 2009. gada 1. novembri. 

 19. Grozījumus Noteikumos var izdarīt pēc Skolas direktora, Skolas padomes, 

Pedagoģiskās padomes priekšlikuma ar Ludzas novada domes lēmumu.  

 

 

 

 

Ludzas novada domes priekšsēdētāja        J.Kušča 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


