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Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2022. gada 20. decembra  

Pedagoģiskās padomes sēdē, Protokols Nr. 2  

Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2022. gada 30. augusta 

Pedagoģiskās padomes sēdē, Protokols Nr. 1  

Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2020. gada 17. decembra  

Pedagoģiskās padomes sēdē, Protokols Nr. 2  

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI 
Alūksnē 

2020. gada 28. maijā   Nr. 1-12/20/8 

 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmas ieguvei  

Alūksnes Mūzikas skolā 
 

Izdoti saskaņā ar Alūksnes novada domes 

saistošajiem noteikumiem Nr. 23/2011  

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes novada pašvaldības  

profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 8. un 9. punktu 

  

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Noteikumi Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Alūksnes 

Mūzikas skolā (turpmāk noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek iekasēta daļēja maksa ( turpmāk 

– līdzfinansējums) par izglītības ieguvi, kā arī piemēroti līdzfinansējuma atvieglojumi vai 

samazinājumi Alūksnes novada pašvaldības dibinātajā izglītības iestādē Alūksnes Mūzikas 

skola (turpmāk – izglītības iestāde). 

2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums: 

2.1. izglītojamais – izglītības iestādes audzēknis; 

2.2. līdzfinansējums - daļēja maksa par izglītības ieguvi izglītības iestādē; 

2.3. vecāki – viens no izglītojamā vecākiem vai likumīgais pārstāvis (aizbildnis). 

3. Līdzfinansējums tiek noteikts kā daļēja maksa par profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības programmu apguvi profesionālās ievirzes izglītības iestādē, to sekmīgai īstenošanai. 

4. Noteikumi saistoši izglītības iestādes pakalpojuma saņēmējam – izglītojamā vecākam un 

pakalpojuma sniedzējam – izglītības iestādei saskaņā ar noslēgto līgumu. 

5. Ar noteikumiem vecāki tiek iepazīstināti, slēdzot līgumus par izglītojamā izglītošanu ar 

izglītības iestādi.  

 

II. Līdzfinansējuma mērķi un apmērs 

 

6. Līdzfinansējums, ko izglītojamo vecāki iemaksā izglītības iestādes budžetā, veido daļu no 

izglītības iestādes kopējā budžeta. 
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7. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu Izglītības likuma 60.panta septītajā daļā minētos 

izglītības iestādes mērķus, uzdevumus un tas izmantojams: 

7.1. mācību līdzekļu (t.sk. mūzikas instrumentu), materiālu un aprīkojuma iegādei; 

7.2. izglītojamo un pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates, festivāli 

u. tml. pasākumi); 

7.3. izglītības iestādes pedagogu un darbinieku darba samaksai atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām. 

8. Līdzfinansējuma apmērs vienam audzēknim mācību gadā tiek noteikts saskaņā ar Alūksnes 

novada domes lēmumu. 

9.Pēc pašfinansēšanas principa tiek īstenotas interešu izglītības programmas (sagatavošanas 

un dziedāšanas klases) un fakultatīvās nodarbības, kam saskaņā ar ārējiem normatīviem 

aktiem netiek piešķirta valsts mērķdotācija, un pedagogu darba algas un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas (turpmāk – VSAOI) tiek segtas no vecāku 

līdzfinansējuma.  

10. Izglītības iestāde līdzfinansējuma apmēru vienam audzēknim, kas darbojas pēc 

pašfinansēšanas principa, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta normatīvajos aktos noteiktajām 

pedagogu darba algas un VSAOI izmaksām. 

 

III. Skolas kompetence līdzfinansējuma samazināšanā un/vai atbrīvošanā no tā 

 

11. Līdzfinansējuma atvieglojumi piemērojami izglītojamiem, kuru dzīves vieta deklarēta 

Alūksnes vai Apes novadā. (Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2020. gada 17. decembra Pedagoģiskās 

padomes sēdē, Protokols Nr. 2 ) 

12. Līdzfinansējuma atvieglojumus par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas 

apguvi piemēro: 

 12.1. 100% apmērā – izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības palikuši bērni 

(uzrādot statusu apliecinošu dokumentu); 

 12.2. 50% apmērā – izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību); 

 12.3. 50% apmērā – izglītojamiem no ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās vai 

maznodrošinātās ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu); 

 12.4. 50% apmērā - izglītojamam, kurš, pārstāvot izglītības iestādi, ieguvis godalgotu vietu 

(1.-3. vietu, u.c.) valsts vai starptautiskā konkursā; 

 12.5. 50% – 100% apmērā – izglītojamiem, kuri apgūst izglītības iestādei īpaši 

nepieciešamās un deficītās izglītības programmas (tuba, trombons, mežrags), kas pamatojams 

ar nepietiekošu audzēkņu skaitu (mazāk nekā 3). 

12.1 Ja skolu apmeklē divi un vairāk izglītojamie no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk 

nepilngadīgi bērni) un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Alūksnes vai Apes novada 

administratīvajā teritorijā, līdzfinansējuma atvieglojumus par profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmas apguvi piemēro: 

  12.11. 25% apmērā par pirmo bērnu; 

 12.12. 50% apmērā par otro bērnu; 

 12.13. 100% apmērā par trešo un katru nākamo bērnu. 
(Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2020. gada 17. decembra Pedagoģiskās padomes sēdē, Protokols Nr. 2)  

12.2 Ja skolu apmeklē viens izglītojamais no daudzbērnu ģimenes (kurā ir trīs un vairāk 

nepilngadīgi bērni) un vismaz viens no vecākiem ir deklarēts Alūksnes vai Apes novada 

administratīvajā teritorijā, līdzfinansējuma atvieglojumus par profesionālās ievirzes mūzikas 

izglītības programmas apguvi piemēro 20% apmērā. 
 (Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2022. gada 30. augusta Pedagoģiskās padomes sēdē, Protokols Nr. 1)  

12.3  Ja izglītojamais semestra vai mācību gada noslēgumā nav ieguvis pietiekamu 

novērtējumu, kas ir ne zemāks par četrām ballēm, savlaicīgi nokārtojis kādā no mācību 

priekšmetiem paredzētās saistības (pārbaudes darbs, ieskaite u.c.), kā arī neattaisnotu iemeslu 

dēļ kavējis vairāk nekā 50% no paredzētā mācību stundu skaita, tad noteikumu 12., 12.1, 12.2 
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punktos noteiktos atvieglojumus nepiemēro. 
(Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2022. gada 20. decembra Pedagoģiskās padomes sēdē, Protokols Nr. 2)  

13. Līdzfinansējuma samazinājuma kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt 10% no izglītības 

iestādes plānotajiem līdzfinansējuma ieņēmumiem. Noteikto atvieglojumu pārsniegšanas 

gadījumā izglītības iestādei ir tiesības pārskatīt piemērotās atlaides uz zemākām. 

14. Lai saņemtu līdzfinansējuma atvieglojumu noteikumu 12.1 – 12.3., 12.1 punktos noteiktajos 

gadījumos, izglītojamais (vecāki/aizbildņi) iesniedz izglītības iestādei attiecīgu iesniegumu. 

Iesniegums tiek iesniegts par katru mācību gadu vai, mainoties statusam, par katru pusgadu 

atsevišķi. (Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2020. gada 17. decembra Pedagoģiskās padomes sēdē, 

Protokols Nr. 2)  
15.  Noteikumu 12.4 – 12.5. minētajos gadījumos līdzfinansējuma atvieglojuma piešķiršanu 

izglītojamiem ierosina izglītības iestāde. 

16. Visus atvieglojumus piešķir ar izglītības iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz 

noteiktā statusa dokumentālu apliecinājumu  noteikumu 12.1. - 12.3., 12.1 punktos minētajos 

gadījumos un pedagoģiskās padomes ieteikumu 12.4 – 12.5. minētajos gadījumos. (Ar 

grozījumiem, kas saskaņoti 2020. gada 17. decembra Pedagoģiskās padomes sēdē, Protokols Nr. 2 ) 

17.  Atvieglojumi stājas spēkā ar nākamo mēnesi pēc izglītības iestādes direktora rīkojuma 

izdošanas, izņemot noteikumu 12.4 – 12.5. punktā minētajos gadījumos, kas stājas spēkā 

mācību gada I vai II semestra sākumā. 

18. Vecākiem ir pienākums informēt izglītības iestādi, ja ir mainījušies fakti, kas bija par 

pamatu līdzfinansējuma atvieglojuma noteikšanai 12.2., 12.3., 12.1 punktos noteiktajos 

gadījumos. Nepaziņošanas gadījumā izdevumi, kas radušies izglītības iestādei, var tikt piedzīti 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. (Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2020. gada 17. decembra 

Pedagoģiskās padomes sēdē, Protokols Nr. 2)  
18.1 Atvieglojumi  11., 12., 12.1 punktos nav saistoši interešu izglītības programmām un 

fakultatīvajām nodarbībām. (Ar grozījumiem, kas saskaņoti 2020. gada 17. decembra Pedagoģiskās 

padomes sēdē, Protokols Nr. 2 ) 
 

IV. Līdzfinansējuma samaksas kārtība un samaksas izpildes uzraudzība 

19. Līdzfinansējums tiek maksāts bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz noslēgto 

izglītošanas līgumu un Alūksnes novada pašvaldības izrakstītu rēķinu. 

20.  Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Alūksnes novada pašvaldības norēķinu kontā. 

21.  Līdzfinansējumu par izglītības ieguvi izglītības iestādē jāsamaksā līdz 25. datumam par 

tekošo mēnesi.  

22. Vecākiem jāinformē izglītības iestāde, ja nav saņemts rēķins. 

23. Gadījumos, ja līdzfinansējumu par izglītošanos nav iespējams samaksāt 21. punktā 

noteiktajos termiņos, izglītības iestādes direktors rakstiski vienojas ar vecākiem par citu 

maksājumu grafiku. 

24. Gadījumos, ja vecāku līdzfinansējums nav samaksāts 3 (trīs) mēnešus pēc grafikā norādītā 

termiņa, skolas vadība ar izglītojamā vecākiem slēdz savstarpēju vienošanos par parāda 

maksājumu grafiku. Ja tomēr jautājums nav atrisināms vienošanās ceļā, tiek risināta parāda 

piedziņa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

25. Veicot līdzfinansējuma samaksu, kā maksājuma mērķis jānorāda  izglītības iestādes 

izglītojamā vārds, uzvārds un rēķina numurs, piemēram MUZS/000123. 

26. Vecāku līdzfinansējums var tikt pārrēķināts: 

 26.1. ja izglītojamais, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas, 

attaisnoti ( iesniedzot ārsta izziņu) nav apmeklējis nodarbības un kavējumu periods ir ilgāks 

par 1 (vienu)  mēnesi, nosakot ar direktora rīkojumu, ka līdzfinansējums par kavēto laika 

periodu nav jāmaksā;  
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 26.2. izglītojamajiem, kuru izglītības programmas tiek pašfinansētas no izglītības 

pasūtītāja, pamatojoties uz ārsta izziņu vai motivētu vecāku iesniegumu, nosakot ar direktora 

rīkojumu, ka līdzfinansējums par kavēto laika periodu nav jāmaksā.  

27. Vecāku līdzfinansējums netiek pārrēķināts izglītojamiem, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ 

neapmeklē skolu. 

28. Visus jautājumus, kas saistīti ar līdzfinansējuma parādsaistībām, skolas vadība un pedagogi 

drīkst risināt kopā tikai ar audzēkņu vecākiem. 

 

 

V. Noslēguma jautājumi 

 

29. Šo noteikumu ievērošanu un līdzfinansējuma samaksas uzraudzību organizē un nodrošina 

izglītības iestādes direktors. 

30. Grozījumus noteikumos var izdarīt pēc izglītības iestādes direktora, izglītības iestādes 

padomes vai pedagoģiskās padomes priekšlikuma. 

31. Izglītības iestādes direktora rīcību un lēmumus var apstrīdēt pašvaldības normatīvajos aktos 

noteiktā kārtībā.  

32. Noteikumi pieejami skolas mājas lapā: http://muzika.aluksne.lv 

33. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī. 

34. Atzīt par spēku zaudējušiem 2011. gada 27. maija  iekšējos noteikumus “Noteikumi par 

Alūksnes Mūzikas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu”, apstiprinātus ar Alūksnes 

Mūzikas skolas direktores Guntas Bošas 2011.gada 27. maija rīkojumu Nr. 17 – D. 
 

 

Noteikumi Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Alūksnes 

Mūzikas skolā saskaņoti Pedagoģiskās padomes sēdē 2020. gada 28. maijā, sēdes protokols 

Nr. 4. 

Grozījumi noteikumos Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmas ieguvei 

Alūksnes Mūzikas skolā saskaņoti Pedagoģiskās padomes sēdē 2020. gada 17. decembrī, 

Protokols Nr. 2  

Grozījumi noteikumos Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmas ieguvei 

Alūksnes Mūzikas skolā saskaņoti Pedagoģiskās padomes sēdē 2022. gada 30.augustā, 

Protokols Nr. 1  

Grozījumi noteikumos Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmas ieguvei 

Alūksnes Mūzikas skolā saskaņoti Pedagoģiskās padomes sēdē 2022. gada 20. decembrī, 

Protokols Nr. 2  

 
 

 

Direktore     G.BOŠA 

http://muzika.aluksne.lv/

