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APSTIPRINĀTI
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( protokols Nr. 6 2.§)
Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.6
„Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1daļu,
Likuma „Par pašvaldībām”43.panta pirmās daļas 13.punktu

1.Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa
kā līdzfinansējums (turpmāk - līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Kandavas novada domes
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība (turpmāk - līdzfinansējums) attiecas uz Kandavas
Mākslas un mūzikas skolas un Kandavas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk
tekstā katra atsevišķi – Skola) audzēkņu vecāku (aizbildņu) līdzfinansējuma daļējām
iemaksām kā līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības iestāžu programmās ietverto
mācību procesa nodrošināšanai.
3. Kandavas novada dome ar atsevišķu lēmumu var noteikt arī citus maksas pakalpojumus
Skolā.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
4. Līdzfinansējuma apmēru katram mācību gadam katrai Skolai nosaka Kandavas novada
dome ar savu lēmumu, pamatojoties uz Skolas iesniegumu.
5. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs veido daļu no Skolas finansējuma.
6. Līdzfinansējums paredzēts un izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem:
6.1. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei mācību procesa norisei;
6.2. audzēkņu un pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, skates,
festivāli u.tml. pasākumi);
6.3. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidei;
6.4. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas darbības pamudinājumam;
6.5. pedagogu darba samaksai.
7. Vecāki līdzfinansējumu maksā par 9 (deviņiem) kalendārajiem mēnešiem gadā, no
1.septembra līdz 31.maijam.
8. Līdzfinansējums jāmaksā par tekošo mēnesi līdz 28.datumam skolā pie kasieres, pretī
saņemot stingrās uzskaites kvīti vai jāpārskaita uz līgumā norādīto kontu.
9. Līdzfinansējuma apmaksu var veikt avansā. Avansā iemaksātā summa pāriet uz nākamo
apmaksas periodu.

10. Ja audzēkņu vecāki (aizbildņi) līdzfinansējuma maksājumu nav veikuši divus mēnešus pēc
kārtas, vecāki tiek rakstiski brīdināti par parāda nomaksas pēdējo termiņu vai iespēju slēgt
papildus vienošanos par līdzfinansējuma parāda samaksu. Ilgstošas nemaksāšanas gadījumā
lieta tiek nodota parāda piedziņai.
11. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, iemaksātais
līdzfinansējums netiek pārrēķināts. Pārtraucot mācības skolā, vecāku (aizbildņu) iemaksātais
līdzfinansējums netiek atmaksāts.
IV. Noslēguma jautājums
12. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un
nodrošina katras Skolas direktors.
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