
 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģistrācijas Nr. 90000018622 

DĀRZA IELĀ 11, ALŪKSNĒ, LV – 4301, TĀLRUNIS 64381496, FAKSS 64381150, e-pasts dome@aluksne.lv 

AS „SEB banka” ALŪKSNES FILIĀLE, KODS  UNLALV2X 

BUDŢETA KONTS Nr. LV58 UNLA 0025 0041 3033 5  

 

25.08.2011. 

APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada domes 

25.08.2011. lēmumu Nr.312 

(protokols Nr.12, 17.p.) 

 

Grozījumi:     Saistošie noteikumi Nr.28/2013 
  apstiprināti ar Alūksnes novada  

  domes 26.09.2013.  lēmumu Nr.457 

   (protokols Nr.17, 61.p.) 

 

 

Saistošie noteikumi Nr.23/2011 

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes  

novada pašvaldības profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs 

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”  

43.panta trešo daļu,  

Izglītības likuma 12. panta 2.
1
 daļu 

 

I Vispārīgie jautājumi 

 

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja 

maksa mācību procesa nodrošināšanai kā līdzfinansējums (turpmāk - līdzfinansējums) 

par izglītības ieguvi Alūksnes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības iestādēs. 

 

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Alūksnes Mūzikas skolas, Alūksnes 

Mākslas skolas, Jaunannas Mūzikas un mākslas pamatskolas, Alūksnes pilsētas Bērnu 

un jaunatnes sporta skolas, Alūksnes Bērnu un jauniešu centra (turpmāk tekstā katra 

atsevišķi - Skola) audzēkņu vecāku vai aizbildņu (turpmāk tekstā - vecāki)  

līdzfinansējumu mācību procesa nodrošināšanai profesionālās ievirzes un interešu 

izglītības   programmās.  
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar saistošajiem noteikumiem Nr.28/2013, kas apstiprināti ar 2013.gada 

26.septembra  lēmumu Nr.457, protokols Nr.17, 61.p., kas stājas spēkā ar 05.12.2013.). 
 

II Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs 

 

3. Līdzfinansējuma apmēru katrai Skolai nosaka Alūksnes novada dome, pamatojoties 

uz Skolas iesniegumu. 

 



4. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes 

un interešu izglītības iestādēs veido daļu no katras Skolas finansējuma. Skola plāno 

līdzfinansējuma ieņēmumus un to izlietojumu un iesniedz pašvaldībā līdzfinansējuma 

ieņēmumu un izlietojuma tāmi katram budţeta gadam. 

 

5. Līdzfinansējums paredzēts un izmantojams atbilstoši Skolas līdzfinansējuma 

ieņēmumu un izlietojuma  tāmei normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem. 

 

6. Līdzfinansējuma naudas atlikums saimnieciskā gada beigās paliek Skolas rīcībā 

nākamajam saimnieciskajam gadam, un tie nav novirzāmi citiem mērķiem. 

 

7. Līdzfinansējumu maksā vecāki, kuru bērni Skolā apgūst licencētas profesionālās 

ievirzes izglītības programmas un interešu izglītības programmas atbilstoši Skolas 

nolikumam un kuru mācību (treniņu) nodarbības organizē un nodrošina Skola. 

 

8. Saskaņā ar Skolas normatīvajā aktā noteikto kārtību par līdzfinansējuma samaksu, 

Skola var atbrīvot vai samazināt līdzfinansējuma apmēru, kā arī veikt audzēkņu 

materiālo stimulēšanu, nepārsniedzot 10 % no skolas plānotajiem līdzfinansējuma 

ieņēmumiem. 

 

9. Līdzfinansējuma samazinājumu par attaisnoti (ārsta izziņa) kavēto laika periodu 

nosaka Skola saskaņā ar Skolas normatīvajā aktā noteikto. 

  

10. Vecāku līdzfinansējums tiek iemaksāts Alūksnes novada pašvaldībā līdz 25.datumam 

par pašreizējo mēnesi. 

 

11. Pārtraucot mācības skolā, vecāku iemaksātais līdzfinansējums netiek atmaksāts. 

 

12. Šo noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un 

nodrošina katras Skolas direktors. 

 

 

III Pārējas noteikumi 

 

13.Noteikt, ka šo noteikumu 4.punkts stājas spēkā no 2012.gada 1.janvāra. 

 

 

Domes priekšsēdētāja vietnieks      Dz.ADLERS 



 


