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                                                                                                                                                Apstiprināts   

ar skolas direktora O.VĒLIŅA 
          31.01.2023.rīkojumu Nr. MASK 1-6/23/8  
                                         

 
Noteikumi par  izglītojamo, izglītojamo vecāku (aizbildņu) līdzfinansējuma 

maksas noteikšanas, maksājuma veikšanas un izlietojuma kārtību 
 

Izdoti saskaņā ar  
  

 Izglītības likuma12.panta 21.daļu, 
  59. panta 4 daļu, 

60.panta 7 daļu.  
  Alūksnes novada domes 2011.gada 25.augusta  

saistošiem noteikumiem Nr.23/2011  
“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Alūksnes  novada pašvaldības 

 profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs” 
Alūksnes Mākslas skolas nolikuma Nr.11/2021  37.,38.,44.,46. punktiem 

 
I Vispārīgie jautājumi 

 
1. Noteikumi par izglītojamo (vecumā no 18 gadiem) un izglītojamo vecāku (aizbildņu) 
līdzfinansējumu (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa 
mācību procesa nodrošināšanai kā līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības 
ieguvi Alūksnes novada pašvaldības dibinātajā Alūksnes Mākslas skolā. 

 2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz Alūksnes Mākslas skolas (turpmāk tekstā – 
Skola) izglītojamo (vecumā no 18 gadiem) un izglītojamo vecāku vai aizbildņu (turpmāk tekstā 
– Vecāki)  līdzfinansējumu mācību procesa nodrošināšanai Skolā profesionālās ievirzes 
izglītības un interešu izglītības   programmās “Vizuāli plastiskā māksla”.  
  
II Līdzfinansējuma noteikšanas un izlietojuma kārtība 
 
 3. Līdzfinansējuma apmēru Skolai nosaka Alūksnes novada dome, pamatojoties uz Skolas 
iesniegumu.  
 4. Līdzfinansējums par izglītības ieguvi Skolā veido daļu no Skolas finansējuma. Skola plāno 
līdzfinansējuma ieņēmumus un to izlietojumu un iesniedz novada pašvaldībā līdzfinansējuma 
ieņēmumu un izlietojuma tāmi katram budžeta gadam.  
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 5. Līdzfinansējums paredzēts un izmantojams atbilstoši Skolas līdzfinansējuma ieņēmumu un 
izlietojuma  tāmei normatīvajos aktos paredzētajiem Skolas mērķiem un uzdevumiem, tai 
skaitā: 

5.1. Skolas attīstībai; 
5.2. Mācību līdzekļu un materiālu iegādei; 
5.3. Skolas aprīkojuma iegādei; 
5.4. Skolas plānoto, ar izglītojošā darba  pasākumiem saistīto izdevumu segšanai; 
5.5. Pedagogu un audzēkņu materiālajai stimulēšanai, un pedagogu, kas īsteno  
profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”, darba samaksai. 
5.6. Pedagogu, kas īsteno interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla”, 
darba samaksai un materiālajai stimulēšanai. 

 6.  Līdzfinansējuma naudas atlikums saimnieciskā gada beigās paliek Skolas rīcībā nākamajam 
saimnieciskajam gadam, un tas nav novirzāms citiem mērķiem.  
 7.  Līdzfinansējumu maksā izglītojamie (vecumā no 18 gadiem), kuri apgūst interešu izglītības 
programmas “Vizuāli plastiskā māksla”, un Vecāki, kuru bērni Skolā apgūst licencētas 
profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” vai interešu izglītības 
programmas “Vizuāli plastiskā māksla”, kas, atbilstoši Skolas nolikumam, tiek organizētas un 
nodrošinātas Skolā.  
8.  Saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto kārtību par Līdzfinansējuma samaksu, Skola var 
atbrīvot vai samazināt līdzfinansējuma apmēru, kā arī veikt izglītojamo materiālo stimulēšanu, 
nepārsniedzot 10 % no Skolas plānotajiem līdzfinansējuma ieņēmumiem.  
 9.  Līdzfinansējuma samazinājumu par attaisnoti (ārsta izziņa vai cits iesniegumā motivēts 
attaisnojums) kavēto laika periodu nosaka Skola saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto.  
10.  Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” un interešu 
izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” Līdzfinansējuma maksājums pa mācību 
semestriem tiek noteikts sekojoši:  

10.1.  1.semestrī par 4 mēnešiem (septembris, oktobris, novembris, decembris);  
10.2.  2.semestrī par 5 mēnešiem (janvāris, februāris, marts, aprīlis, maijs).  

11. Līdzfinansējums tiek iemaksāts Alūksnes novada pašvaldībā ar bezskaidras naudas 
pārskaitījumu uz kontu, kas norādīts Alūksnes novada pašvaldības grāmatvedības sagatavotā 
rēķinā līdz 25.datumam par esošo mēnesi, līdz 12.datumam par decembra mēnesi. 
12.   Pārtraucot mācības skolā, iemaksātais Līdzfinansējums netiek atmaksāts, izņemot 
gadījumu, kad Līdzfinansējums ir samaksāts avansā par nākamo kalendāro mēnesi vai 
mēnešiem, kā arī gadījumā, ja ir izveidojusies pārmaksa. 
 
III Līdzfinansējuma pielietojums izglītojamo materiālajai stimulēšanai 
 
13. Skolas Pedagoģiskajai padomei, ņemot vērā Līdzfinansējuma budžeta gada ieņēmumu un 
izlietojuma tāmi, ir tiesības: 
13.1. Izvirzīt profesionālās ievirzes izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 4.-
7.klases izglītojamos apbalvošanai ar balvām naudas izteiksmē, atbilstoši šādiem kritērijiem: 
     13.1.1. par īpaši labām sekmēm un godprātīgu attieksmi mācībās un disciplīnu; 
     13.1.2. par uzteicamām radošām aktivitātēm un sasniegumiem (konkursos, skatēs,   

festivālos, u.c. nozīmīgos  pasākumos); 
     13.1.3. par sekmīgu, radošu sniegumu valsts vai starptautiskā konkursā un godalgas (1.-

3.vieta) iegūšanu. 
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IV Līdzfinansējuma samaksas atvieglojumi 
 
14. Skolas  direktors  izskata un  var noteikt  Līdzfinansējuma maksas samazināšanu šādos 
gadījumos:  

14.1. (Izslēgts ar 01.02.2023.) 
14.2. Interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamie, kuri slimības, 

traumas dēļ nav varējuši apmeklēt Skolu  divas līdz trīs nedēļas,  ar direktora rīkojumu var tikt 
atbrīvoti  50% apmērā no Līdzfinansējuma mēneša maksas, ja Vecāki ir uzrakstījuši  
iesniegumu un pievienojuši attaisnojošus dokumentus 

14.3. Interešu izglītības programmas “Vizuāli plastiskā māksla” izglītojamie, kuri slimības, 
traumas dēļ nav varējuši apmeklēt Skolu vairāk kā četras nedēļas,  ar direktora rīkojumu var 
tikt atbrīvoti  100% apmērā no Līdzfinansējuma mēneša maksas par kavējuma periodu, ja  
Vecāki ir uzrakstījuši  iesniegumu un pievienojuši attaisnojošus dokumentus 

14.4. Izglītojamie (vecumā no 18 gadiem) pieaugušo interešu izglītības programmā “Vizuāli 
plastiskā māksla”, kuri nav apmeklējuši vai nevar īslaicīgi apmeklēt Skolas nodarbības 
attaisnojošu iemeslu dēļ      ( slimības vai traumas dēļ, komandējums vai citi objektīvi iemesli) 
ir savlaicīgi informējuši Skolu, uzrakstījuši  iesniegumu, ar direktora rīkojumu var tikt atbrīvoti 
no Līdzfinansējuma maksas, atbilstoši kavējuma periodam (divas līdz trīs nedēļas - 50% 
apmērā,  četras nedēļas - 100% apmērā no ikmēneša maksas). 

14.5. Līdzfinansējuma maksas atvieglojumi kārtējā mācību gada periodā var tikt piešķirti 
sekojošos gadījumos  50 % apmērā no Līdzfinansējuma maksas: 

14.5.1. (Izslēgts ar 01.02.2023.) 
14.5.2 (Izslēgts ar 01.02.2023.) 
14.5.3. Otrajam un katram nākošajam bērnam, ja no vienas ģimenes Skolā mācās 

vairāki bērni un kuriem kopā ar Vecākiem vai vienu no Vecākiem ir kopīgi deklarēta  
dzīvesvieta vienā Alūksnes novada administratīvās teritorijas adresē – uz visu mācību gadu ar 
obligātu nosacījumu, ka izglītojamajam ir godprātīga attieksme mācību darbā un ir disciplinēts. 
Gadījumā, ja Skolā šie bērni mācās dažādās izglītības programmās, Līdzfinansējuma maksas 
atvieglojumi vispirms var tikt piemēroti interešu izglītības programmas izglītojamam, neatkarīgi 
no izglītojamo uzņemšanas datumiem attiecīgajās programmās.  

( Ar grozījumiem, kas stājas spēkā 01.02.2023.) 
15. Lai saņemtu Līdzfinansējuma maksas atvieglojumus, Vecāki Skolā iesniedz 

iesniegumu  par Līdzfinansējuma maksas samazināšanu, kurā  sniedz iesnieguma veidlapā 
norādītās ziņas.  

( Ar grozījumiem, kas stājas spēkā 01.02.2023.) 
15.1. Šie Līdzfinansējuma atvieglojumi tiek noteikti ar nākamo mācību mēnesi pēc 

apliecinošas dokumentācijas iesniegšanas Skolā un stājas spēkā ar Skolas direktora rīkojumu, kā 
arī var tikt atcelti ar Skolas direktora rīkojumu, ja izglītojamais nepilda Noteikumu 14.5.3.punktā  
noteiktos obligātos nosacījumus. 

(Ar grozījumiem, kas stājas spēkā 01.02.2023.) 
 

V Līdzfinansējuma maksas parādsaistības 
 
    16. Visus jautājumus, kas saistīti ar Līdzfinansējuma maksas parādsaistībām, Skolas drīkst 

kārtot tikai ar Vecākiem vai izglītojamiem (vecumā no 18 gadiem).  
17. Strīdi, kas radušies saistībā ar Līdzfinansējuma parādsaistībām, tiek risināti sarunu ceļā 

Skolā vai Alūksnes novada pašvaldībā. Ja vienošanās nav panākta, strīdi var tikt risināti 
normatīvo aktu noteiktā kārtībā. 
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VI Noslēguma nosacījumi 
 
     18. Noteikumi par Līdzfinansējumu izglītības programmas apguvei izskatīti un pieņemti 

Alūksnes Mākslas skolas Pedagoģiskās padomes sēdē 2020.gada 26.maijā /protokols Nr.2,  
lēmums Nr.15  /, izskatīti un saskaņoti Skolas padomes sēdē 2020.gada 26.maijā, /protokols 
Nr.1. lēmums Nr.1/.  

     19. Noteikumi stājas spēkā 01.09.2020. 
     20. Noteikumiem stājoties spēkā, atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 1. septembrī 

apstiprināto Alūksnes Mākslas skolas  nolikumu par audzēkņu vecāku (aizbildņu) 
līdzdalības maksājumu kārtību. 
21. Grozījumi Noteikumos izskatīti un pieņemti Skolas pedagoģiskajā padomes sēdē 
2023.gada 31.janvārī (protokola Nr.1, lēmums Nr.1), izskatīti un saskaņoti Skolas padomes 
sēdē 2022.gada 20.decembrī ( protokola Nr.5, lēmumu Nr.10), apstiprināti ar 2023.gada 
31.janvāra rīkojumu Nr. MASK 1-6/23/8 un stājas spēkā 2023. gada 1.februārī. 

 

 

 

 


