
 
 

Reģistrācija mūzikas stundām 

God. vecāk/aizbildni! 

Paldies, ka izskatījāt iespēju izmantot “Lincolnshire Music Service” (LMS) sniegtās instrumentu spēles nodarbības! 

LMS, kas ir Linkolnšīras Muzikālās izglītības centra (Lincolnshire Music Education Hub) vadošā organizācija, priecājas, ka var 

sniegt Jums piekļuvi augstas kvalitātes instrumentu spēles nodarbībām. LMS saņēma 2019. gada Mūzikas izglītības 

padomes galveno balvu kā atzinību par kvalitatīvo piedāvājumu un izcilo līderību un inovācijām, un nesen ieguva 

2020. gada Gada jaunatnes organizācijas klasiskās mūzikas digitālo balvu.  

Vai vēlaties instrumentu spēles nodarbības 2021./22. gadā? 

Stundas veids Stundas izmaksas Subsidētās stundas izmaksas (ietver 

instrumenta īri)* 

Individuāli 15 minūtes  9,30£ 4,65£ 

Individuāli 20 minūtes  12,40£ 6,20£ 

Individuāli 30 minūtes  18,60£ 9,30£ 

Kopā ar citiem 20 minūtes  6,20£ 3,10£ 

Kopā ar citiem 30 minūtes  9,30£ 4,65£ 

 

*Subsidētās nodarbības tiek piedāvātas skolēniem, kuri atbilst finansējuma “Ever 6 Free School Meals” (50%) un “Aprūpēto 
bērnu” (Looked After Children), tostarp iepriekšējo LAC, (100%) kritērijiem 

 

Instrumentu īre visiem instrumentiem pieejama arī ar vienotas likmes maksu 17,50£ (rudens, pavasara un vasaras) 

semestrī.  

Kā tiek veikta samaksa par nodarbībām? 

Rēķins par mācību maksu tiks izrakstīts trīs reizes gadā (rudenī, pavasarī un vasarā) tieši vecākam/aizbildnim. Samaksa 

jāveic avansā, un maksājumus veic ar kredītkarti/debetkarti lietotnē “SpeedAdmin”. Semestra beigās tiks norādīt a iekrātā 

summa par nodarbībām, kuras LMS nav varējis nodrošināt, un tā  tiks pārnesta uz nākamā semestra atlikumu. Lūdzam ņemt 

vērā, ka ikmēneša maksājumu plāni ir pieejami pēc pieprasījuma.  

Visus Noteikumus un nosacījumus lūdzam skatīt tīmekļa vietnē:  https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons  

Atcelšana 

LMS ir stingri noteicis atcelšanas datumus. Atcelšana semestra beigās jāpieprasa līdz Noteikumos un nosacīj umos 

norādītajiem datumiem.  

Vairāk informācijas par atlaidēm un visus Noteikumus un nosacījumus lūdzam skatīt LMS tīmekļa vietnē:  

https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons    

Kā reģistrēties instrumentu spēles nodarbībām? 

Lai pieteiktos instrumentu spēles nodarbībām, reģistrējieties tieši lietotnē “SpeedAdmin” šeit:  

https://uklincsmusicservice.speedadmin.dk/registration#/ 

Sekojiet saitē norādītajam un reģistrējiet skolēnu:  

1. Atlasot skolēna apmeklēto skolu  

2. Atlasot instrumentu, kura spēli skolēns vēlas apgūt  

3. Atlasot nepieciešamās stundas ilgumu  

 

https://www.lincsmusicservice.org/instrumentallessons
https://uklincsmusicservice.speedadmin.dk/registration#/


4. Atlasot “Instrumenta īre” attiecīgā gadījumā  

5. Piesakoties apmācības kuponam, ja skolēns atbilst subsidēto nodarbību kritērijiem  

6. Iesniedziet visus savus pieprasījumus uzreiz pēc tam, kad esat atbildējis(-usi) uz papildu jautājumiem un kad esat 

apliecinājis(-usi), ka piekrītat noteikumiem un nosacījumiem. 

Pēc reģistrēšanās LMS nozīmēs skolēnam skolotāju un vecāks/aprūpētājs saņems paziņojumu ar attiecīgajiem datiem, kā 

arī “SpeedAdmin” pieteikumā norādīto informāciju e-pastā. 

Ja rodas papildu jautājumi vai ir nepieciešams padoms , lūdzam sazināties ar musicservice@lincolnshire.gov.uk un mēs 
priecāsimies palīdzēt Jums!  

Paldies, ka izvēlējāties “Lincolnshire Music Service”! 

Ar cieņu 

“Lincolnshire Music Service” 

Tīmekļa vietne: www.lincsmusicservice.org 

Twitter: www.twitter.com/LMSlincsmusic  

Facebook: www.facebook.com/lincsmusicservice  

Instagram: https://www.instagram.com/lincsmusic 
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