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SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Valkā
2020.gada 25.jūnijā

Nr.9
APSTIPRINĀTI
ar Valkas novada domes
2020.gada 25.jūnija lēmumu
(protokols Nr.7, 11.§.)

Par līdzfinansējumu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 21 daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikts, piemērots un iemaksāts
līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi Valkas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs Valkas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā
un Valkas Mākslas skolā (turpmāk – izglītības iestādes).
2. Līdzfinansējuma maksāšanas kārtība attiecas uz:
2.1. izglītības iestāžu audzēkņu (turpmāk – izglītojamais) vecāku vai likumisko pārstāvju (turpmāk –
vecāki) maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par izglītojamā profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvi;
2.2. pieaugušo maksājumu veikšanu līdzfinansējumam par pašvaldības licencētas interešu izglītības
programmas apguvi.
3. Līdzfinansējums par izglītības apguvi veido daļu no izglītības iestādes finansējuma, un tas tiek izlietots
mācību procesa nodrošināšanai, izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam, kā arī izglītības
iestādes attīstībai un uzturēšanas izdevumu segšanai.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs
4. Līdzfinansējuma apmēru katrā izglītības iestādē nosaka ar Valkas novada domes lēmumu.
5. Vienlaicīgi ar izglītojamā ieskaitīšanu izglītības iestādē tās direktors slēdz līgumu par mācībām
profesionālās ievirzes izglītības programmā un saistībām par līdzfinansējumu ar vecākiem vai ar
pieaugušo studijas dalībnieku.
6. Ar izglītības iestādes direktora rīkojumu no līdzfinansējuma var atbrīvot:
6.1. izglītojamos, kuriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (uz periodu, kurā
attiecīgais statuss piešķirts),
6.2. izglītojamos, kuri atrodas pilnā valsts apgādībā,
6.3. par izglītojamā īpašiem sasniegumiem (sasniegumi savā vecuma grupā valsts vai starptautiskā
līmeņa sacensībās, konkursos un mācību olimpiādēs),
6.4. valsts izlases dalībniekus,
6.5. Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkņus, kuri reģistrēti Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skolā,
6.6. izglītojamos, kuri atrodas ilgāk kā mēnesi attaisnotā prombūtnē.
7. Līdzfinansējumu mācību gadā iekasē par izglītības iestādē noteikto izglītības programmas īstenošanas
laiku.
III. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi
8. Līdzfinansējuma iemaksai atbilstoši izglītības iestādes direktora apstiprinātajam izglītojamo sarakstam
par līdzfinansējuma piemērošanu Grāmatvedības un finanšu nodaļa sagatavo rēķinu vecākiem par mēnesi

vai priekšapmaksas rēķinu pieaugušajiem par semestri. Mācību gada laikā izglītības iestādes direktors
informē Grāmatvedības un finanšu nodaļu, ja nemainās izglītojamo saraksts vai sagatavo jaunu izglītojamo
sarakstu, ja ir izmaiņas.
9. Sagatavotais rēķins (elektroniski vai papīra formātā) tiek nodots vai nosūtīts vecākiem vai pieaugušajiem
saskaņā ar noteikumu 5.punktā minētā līguma noteikumiem. Maksātājs drīkst veikt avansa maksājumu.
Semestra rēķinu drīkst apmaksāt pa daļām, norādot atbilstošo informāciju maksājuma mērķī.
10. Līdzfinansējumu vecāki maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā vai skaidrā naudā Valkas novada
domes kasē Valkā, Semināra ielā 29.
11. Ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē mācību gada laikā, tad līdzfinansējumu piemēro
11.1. ar ieskaitīšanas mēnesi, ja uzņem līdz mēneša 15.datumam (ieskaitot),
11.2. par nākamo mēnesi, ja uzņem sākot ar mēneša 16.datumu.
12. Ja izglītojamais atrodas attaisnotā prombūtnē, tad vecāki iesniedz izglītības iestādei attaisnojuma
dokumentus - ārsta izziņu (ilgstoša slimība, liegums piedalīties nodarbībās, rehabilācija) vai izglītības
skolas izziņu, rīkojumu (ar mācībām saistīts izbraukums) vai vecāku iesniegumu (par ģimenes apstākļiem).
Ja izglītojamā attaisnota prombūtne tiek konstatēta pēc rēķina sagatavošanas, tad, pamatojoties uz
izglītības iestādes direktora rīkojumu, kas ir sagatavots rēķina nomaksāšanas termiņā, Grāmatvedības un
finanšu nodaļa sagatavo kredītrēķinu par nesaņemto pakalpojumu.
13. Līdzfinansējums netiek atgriezts, ja pēc rēķina sagatavošanas izglītojamais izstājas vai tiek izslēgts no
izglītības iestādes. Pieaugušajiem netiek atgriezts līdzfinansējums (semestra rēķins), ja pieaugušais
neapmeklē pašvaldības licencētās interešu izglītības programmas nodarbības.
14. Noteikumu ievērošanas un līdzfinansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina izglītības
iestādes direktors.
IV. Noslēguma jautājumi
15. Noteikumi stājas spēkā 2020.gada 1.septembrī.
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Saistošo noteikumu Nr. 9
“Par līdzfinansējumu Valkas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura
izklāsts

1.1. Atbilstoši Izglītības likuma 12. panta (21) daļai pašvaldība saistošajos
noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzfinansējumu par izglītības
ieguvi pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
1.2. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā
izglītojamo vecāku un pieaugušo līdzfinansējums (turpmāk –
līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Valkas novada domes dibinātajās
izglītības iestādēs – Valkas novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā,
J.Cimzes Valkas Mūzikas skolā un Valkas Mākslas skolā (turpmāk –
izglītības iestādes), kas īsteno profesionālās ievirzes mākslas izglītības
programmas.
1.3. Līdz šim ir spēkā Valkas novada domes 2009.gada 24.septembra
noteikumi Nr.1 “Par Valkas Mākslas skolas mācību maksas noteikšanu,
iekasēšanu un izlietošanas kārtību”, kas zaudēs spēku, pieņemot saistošos
noteikumus, kas turpmāk noteiks vienotu kārtību un prasības
līdzfinansējuma maksāšanai visās Valkas novada domes dibinātajās
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
1.4. Paredzēts, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 2020.gada
1.septembrī.

2. Projekta
nepieciešamības
pamatojums

2.1. Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu
profesionālās ievirzes izglītības procesu un tā materiāli tehnisko bāzi, kā
arī veicināt profesionālās ievirzes mūzikas, mākslas un sporta izglītības
pieejamību.
2.2. Pieņemot saistošos noteikumus, tiks noteikta vienota kārtība un
prasības līdzfinansējuma samaksai visās Valkas novada profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu

Izglītības iestādes plāno budžeta ieņēmumus līdzšinējā apmērā, tādēļ tas
neietekmēs pašvaldības budžeta izdevumus.

4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

4.1. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai
likumisko pārstāvju (turpmāk – vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas
apgūst profesionālās ievirzes mākslas izglītības programmu izglītības
iestādē, un pieaugušo, kas apgūst pašvaldības licencēto interešu izglītības
programmu.
4.2. Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecībā uz mērķgrupu
neuzliks jaunus pienākumus, jo līdz šo saistošo noteikumu pieņemšanai
vecāki maksāja līdzfinansējumu. Ar saistošo noteikumu pieņemšanu tiks
nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības un iespējas, veicinās tiesību
realizēšanu.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde.
5.2. Vecākiem un pieaugušajiem jāvēršas ar iesniegumu pie izglītības
iestādes vadītāja.
5.3. Vecākiem un pieaugušajiem papildus būs jāslēdz līgums par mācībām
profesionālās ievirzes izglītības programmā un saistībām par
līdzfinansējumu.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar
privātpersonām
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