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Izdots, pamatojoties uz Latvijas Republikas 
Profesionālās izglītības likuma 31.panta 

1.daļu,  Ministru kabineta noteikumiem  
„Pedagogu darba  samaksas noteikumi ”un 
Špoģu Mūzikas un mākslas skolas nolikuma 
4.9.punktu, 10.2.3. un 10.2.5.apašpunktiem   

 
   AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMA PAR BĒRNU IZGLĪTĪBU 

ŠPOĢU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLĀ  
REGLAMENTS 

 
 
1. Špoģu Mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā – Skola) audzēkņu vecāku 

līdzfinansējums veido daļu no Daugavpils novada domes piešķirtā Skolas 
finansējuma. 

2. Audzēkņu vecāku līdzfinansējums paredzēts, lai īstenotu Skolas uzdevumus un 
nodrošinātu : 
2.1. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas 

celšanu; 
2.2. audzēkņu un skolotāju dalību radošajos pasākumos ( konkursi, koncerti, festivāli, 

izstādes, muzeju un teātru apmeklējumi u.tml. pasākumi ); 
2.3. daļēju pedagogu darba algas un valsts sociālās apdrošināšanas sociālās iemaksas 

samaksu; 
2.4. audzēkņu un skolotāju rezultatīvas kopdarbības pamudinājumu; 
2.5. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei; 
2.6. Skolas uzturēšanas saimniecisko izdevumu segšanu. 

3. Līdzfinansējums tiek maksāts katru mēnesi laikā no 1.septembra līdz 31.maijam.  
4. Līdzfinansējuma apmēru vienas izglītības programmas apguvei nosaka Daugavpils 

novada dome katram mācību gadam.       
5. Skolas pedagoģiskajai padomei ir tiesības ierosināt atbrīvot no līdzfinansējuma 

nomaksas pastāvīgi vai uz noteiktu laiku, bet ne vairāk kā 10% no kopējā Skolas 
audzēkņu skaita : 

5.1. bērnus no sociāli neaizsargātām ģimenēm (maznodrošinātas ģimenes statuss, 

bāreņi, daudzbērnu ģimene, u.tml. ); 



5.2. audzēkņus, kuru mācību un radošā darba sasniegumi ir īpaši atzīmēti. 
Audzēkņi tiek atbrīvoti no līdzfinansējuma nomaksas ar Skolas direktora rīkojumu. 

6. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma izlietošanas konkrētos mērķus nosaka Skolas 
direktors. 

7. Vecāku līdzfinansējuma nomaksas termiņus nosaka Skolas direktors. 
8. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē Skolu, 

līdzfinansējuma apmērs  netiek pārrēķināts. 
9.  Ja līdzfinansējums nepamatoti nav nomaksāts vairāk nekā par diviem mēnešiem, 

Skolas pedagoģiskajai padomei ir tiesības izskatīt jautājumu par audzēkņa izslēgšanu 

no Skolas.  
10. Skolai ir tiesības organizēt sagatavošanas klasi un sniegt maksas pakalpojumus 

(privātstundas, papildstundas) personām bez vecuma ierobežojumiem.  
11. Līdzfinansējuma apmēru par mācībām sagatavošanas klasē un maksas tarifu par 

individuālo nodarbību papildstundām, par grupu nodarbību papildstundām ( 40 min. 

ārpus mācību plānā paredzētās mācību slodzes ) apstiprina Skolas dibinātājs katram 

mācību gadam. 
12.  Līdzfinansējums par mācībām sagatavošanas klasē un maksa par privātstundām\ 

papildstundām paredzēta pakalpojumā iesaistīto pedagogu darba algas un valsts 
sociālās apdrošināšanas sociālās iemaksas samaksai.  

 
 
 
 
Daugavpils novada domes 
priekšsēdētājas vietnieks        V.Kalāns 
  
 
 


