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PAR SKRĪVERU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
AUDZĒKŅU LĪDZFINANSĒJUMU
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām”
21.panta
1.daļas
14.punktu un “Izglītības likuma”
12.panta 2.1 daļu, 59.panta ceturtās
daļas 3.punktu un 60.panta septīto daļu

1.
Audzēkņu ikmēneša līdzfinansējuma maksājumi, ko saskaņā ar Skrīveru
novada domes lēmumu un šiem noteikumiem personas iemaksā pašvaldības budžeta kontā
speciālā Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas ieņēmumu pozīcijā.
2.
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu profesionālās ievirzes un interešu
izglītības līdzfinansējums veido daļu no Skrīveru novada domes budžeta piešķirtā skolas
finansējuma.
3.

Līdzfinansējuma apmēru vienam audzēknim nosaka Skrīveru novada dome.

4.

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

5.
Audzēkņu līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu skolas uzdevumus un tā ir
izmantojama:
5.1. izglītības iestādes attīstībai,
5.2. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, lai sekmētu mācību procesu,
5.3. pedagogu un audzēkņu materiālajai stimulēšanai,
5.4. pedagogu darba samaksai.
6.
Uz iesniegumu pamata skolas direktore, izvērtējot konkrēto gadījumu, atbrīvo
šādus audzēkņus no līdzfinansējuma pastāvīgi vai uz noteiktu laiku:
 bāreņus,
 bērnus no trūcīgām ģimenēm,
 bērnus no daudzbērnu ģimenēm (4 un vairāk bērni).
7. Uz iesnieguma pamata skolas pedagoģiskajai padomei ir tiesības ieteikt samazināt 3
bērnu ģimenēm audzēkņu līdzfinansējuma lielumu 50% apmērā.

8. Skola pēc ierosinājuma ir tiesīga atbrīvot no līdzfinansējuma maksas, vai samazināt
tā apmērus arī citos šīs kārtības 6 un 7 pantā neuzrādītajos gadījumos, izvērtējot konkrēto
situāciju un pieņemot par to lēmumu.
9.

Par līdzfinansējuma izlietojumu direktore atskaitās Skrīveru novada domei.

10. Līdzfinansējumu ik mēnesi iemaksā Skrīveru novada domes kasē vai ieskaita
Skrīveru novada domes norādītajā kontā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.
11. Skolas direktore iesniedz centralizētai grāmatvedībai audzēkņu sarakstus un
informāciju par skolas piešķirtajiem audzēkņu līdzfinansējuma atvieglojumiem.

Priekšsēdētāja

G.Lisenko

