Cesvaines novada domes saistošie noteikumi Nr.15
Cesvainē, 2014.gada 4. oktobrī
(sēdes protokols Nr.12,5.§)
Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2¹.punktu
I.

Vispārīgais jautājums

1. Saistošie noteikumi nosaka līdzfinansējuma par izglītības ieguvi Cesvaines
novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) dibinātajā profesionālās ievirzes
izglītības iestādē - Cesvaines Mūzikas un mākslas skolā (turpmāk Skola) –
apmēru un atvieglojumus, samaksas kārtību.
Līdzfinansējuma apmērs un atvieglojumi

II.

2. Līdzfinansējuma apmērs par izglītības programmas apguvi vienam audzēknim
7 euro mēnesī.
3. No līdzfinansējuma atbrīvo:
3.1. uz mācību gadu:
3.1.1. Cesvaines internātpamatskolas audzēkņus;
3.1.2. vienu audzēkni, ja Skolā mācās trīs bērni no vienas ģimenes;
3.1.3. audzēkni, kurš apgūst mācību programmu un kura ģimene ir trūcīga;
3.1.4. audzēkni vienā Skolas programmā, ja viņš Skolā vienlaikus apgūst mūzikas
un mākslas programmu.
3.2. uz mēnesi:
3.2.1. audzēkni, kurš attiecīgajā mēnesī piedalījies Skolas publiskajos un
ārpusskolas pasākumos (izstādes, konkursi, koncerti, festivāli, u.c.)
4. Līdzfinansējuma maksa mēnesī tiek samazināta par 50%:
4.1. audzēknim no ģimenes, kurā ir 3 un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, vai
vecāki, ja bērni mācās augstskolā vai profesionālās izglītības iestādē vai vidusskolā,
nestrādā un nav vecāki par 24 gadiem.
5. Lai iegūtu līdzfinansējuma atvieglojumus, audzēkņa vecāki vai personas, kuras
viņus aizstāj, iesniedz iesniegumu Skolas direktorei.
6. Lēmumu par līdzfinansējuma atvieglojuma piešķiršanu pieņem Skolas direktors,
izdodot rīkojumu.
7. Skolas direktora lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā Cesvaines novada domē. Domes lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā.

III.

Līdzfinansējuma samaksas kārtība

8. Līdzfinansējumu maksā par katru mācību gada mēnesi līdz kārtējā mēneša
25.datumam.
9. Līdzfinansējumu maksā skaidrā naudā domes kasē vai pārskaita uz Cesvaines
novada domes kontu, pārskaitījumā norādot “Līdzmaksājums Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolai; bērna vārds, uzvārds; personas kods, maksājuma periods”.
10. Līdzfinansējumu maksā vecāki vai personas, kuras viņus aizstāj, kuru bērni
Skolā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas.
IV.

Noslēguma jautājums

11. Noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.decembrī.

Domes priekšsēdētājs

V.Špats

Cesvaines novada domes 2014.gada 4.oktobra saistošo noteikumu Nr.15
„Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu Cesvaines Mūzikas un mākslas
skolā” paskaidrojuma raksts
Projekta satura izklāsts

Projekta
nepieciešamības
pamatojums
Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu

Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām
Domes priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi nosaka līdzmaksājuma par izglītības
ieguvi Cesvaines novada pašvaldības dibinātajā
profesionālās ievirzes izglītības iestādē - Cesvaines
Mūzikas un mākslas skolā - apmēru, samaksas kārtību un
atvieglojumus.
Līdzmaksājums profesionālās ievirzes izglītības iestādē
nepieciešams, jo pašvaldībai ir ierobežotas budžeta
iespējas, lai atbalstītu profesionālās ievirzes izglītības
iegūšanu, kā arī līdzfinansējums disciplinē ģimenes.
Iepriekšējais
līdzfinansējums
noteikts
2009.gadā,
analizējot vecāku aptauju rezultātus un analizējot Skolas
finansiālo stāvokli. Līdzfinansējuma apmērs tagad tiek
noteikts euro.
Atvieglojumu
paredzēšana
Skolas
audzēkņiem,
pašvaldības budžetu būtiski neietekmē.
Saistošo
noteikumu
īstenošana
neietekmēs
uzņēmējdarbības vidi.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai paplašināt
esošo institūciju kompetenci.
Konsultācijas ar privātpersonām netika organizētas.

V.Špats

