
 

 

APSTIPRINĀTI 

ar Ķeguma novada domes 

2011. gada 7.septembra 

 Lēmumu Nr.358 (protokols nr.20, 2.§) 

 

NOTEIKUMI Nr.2 
 

Par Ķeguma novada Birzgales mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas 

uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu. 

  

1. Birzgales mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu 

līdzfinansējums veido daļu no skolas finansējuma. 

2. Audzēkņu vecāku ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansējums maksājams, lai 

īstenotu skolas uzdevumus un nodrošinātu: 

2.1. audzēkņu dalību radošajos pasākumos (koncertu, konkursu, festivālu, izstāžu, muzeju 

u.tml. pasākumu apmeklējumu); 

2.2. audzēkņu rezultatīvas darbības pamudinājumu; 

2.3. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi kvalitatīva mācību procesa 

organizēšanai. 

3. Audzēkņa mēneša mācību maksa Birzgales mūzikas skolā par izglītības pakalpojumiem LVL 

4,- . 

4. Mūzikas skolas instrumentu mēneša īres maksa LVL 1,- (t.sk. PVN). 

5. Līdzfinansējuma maksa tiek veikta no 1.septembra līdz 31.maijam. Ikmēneša maksājumus 

veic līdz kārtējā mēneša 15.datumam. 

6. Atbrīvot no līdzfinansējuma maksas pastāvīgi vai uz noteiktu laiku var Birzgales mūzikas 

skolas pedagoģiskās padome no otrā mācību gada, pamatojoties uz vecāku iesniegumu, 

gadījumos, kad no vienas ģimenes mūzikas skolā mācās 2 vai vairāk bērnu, kuri ir sekmīgi, 

regulāri apmeklē nodarbības un par iepriekšējo periodu nav parādu. 

7. Vismaz divas reizes gadā mūzikas skolas direktors atskaitās par līdzekļu izlietojumu  

pašvaldības Izglītības , kultūras un sporta komitejai. 

8. Vecāki maksājumus veic Birzgales pagasta pārvaldes kasē, Ķeguma novada domes kasē vai 

ar pārskaitījumu pēc izrakstītajiem rēķiniem. 

Ķeguma novada dome 

Reģ. Nr.90000013682 

Banka: AS Swedbank, HABALV22 

Konts: LV80 HABA 0551 0153 7007 0 

Maksājuma mērķis: līdzfinansējums Birzgales mūzikas skolai. 

 

9. Līdzfinansējuma maksājuma kavējums ilgāk par diviem mēnešiem dod tiesības skolas 

pedagoģiskajai padomei lemt par audzēkņa turpmāku apmācību vai atskaitīšanu. 

10. Domes grāmatvedībai iekasētās mācību maksas uzskaitīt atsevišķi. 

11. Noteikumi stājas spēkā pēc saskaņošanas skolas padomē. 

12. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos zaudē spēku Ķeguma novada domes  2009.gada. 21.oktobra 

sēdes lēmums Nr.11, 14.§ „Par Birzgales mūzikas skolas audzēkņu vecāku ikmēneša skolas 

uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas noteikumu apstiprināšanu”. 

 

 

Sēdes vadītājs    (personiskais paraksts)    R.Ozols 

 

09.09.2011. 

datums 

 


