LATVIJAS REPUBLIKA

AUCES NOVADA DOME
Jelgavas ielā 1, Aucē, Auces novadā, LV – 3708,
tālrunis 63745280, fakss 63781719, e-pasts: dome@dome.auce.lv

APSTIPRINĀTI
ar Auces novada domes
23.07.2014. lēmumu Nr.175
(prot.Nr.7, 8.§)

NOTEIKUMI
Aucē
2014.gada 23.jūlijā

Nr.2

Par mācību maksu Auces Mūzikas skolā
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu,
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta ceturto daļu,
Izglītības likuma 59. panta ceturto daļu, 60.panta septīto daļu,
Skolas Nolikuma IX daļu, „Finansēšanas avoti un kārtība”

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šie noteikumi nosaka:
1.1. audzēkņu vecāku/aizbildņu mācību maksu profesionālās ievirzes izglītības programmas
un interešu izglītības programmas apguvei (turpmāk tekstā – mācību maksa), tās
apmēra noteikšanu, iekasēšanas un izlietojuma kārtību Auces Mūzikas skolā ( turpmāk
tekstā – Skola);
1.2. kārtību, kādā audzēkņu vecāki/aizbildņi pilnīgi vai daļēji tiek atbrīvoti no mācību
maksas profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvei.
2. Mācību maksa izglītības programmas apguvei veido daļu no pašvaldības budžeta piešķirtā
skolas finansējuma.
II. Mācību maksa
3. Mācību maksa ir paredzēta, lai daļēji segtu ar izglītības procesu saistītos izdevumus un tā
izlietojama:
3.1. Skolas attīstībai;
3.2. mācību līdzekļu un Skolas aprīkojuma iegādei;
3.3. pedagogu un izglītojamo materiālajai stimulēšanai, un pedagogu, kuri īsteno
profesionālās ievirzes izglītības programmas pašvaldību izglītības iestādēs, darba
samaksai.
4. Mācību maksa ir obligāta visiem Skolas audzēkņiem, tās apjomu attiecīgajam mācību
gadam nosaka Skolas dibinātājs – Auces novada dome.
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III. Atbrīvošana no mācību maksas
5. Pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, Skolas direktoram ir tiesības samazināt
mācību maksu vai atbrīvot no mācību maksas audzēkņus, kuri apgūst profesionālās ievirzes
izglītības programmas – līdz 10 % no audzēkņu kopējā skaita.
5.1. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem no mācību maksas par mācību gadu var tikt
atbrīvoti:
5.1.1. bez vecāku gādības palikuši bērni (uzrādot ārpusģimenes aprūpes apliecinošus
dokumentus) – 50 % no mācību maksas;
5.1.2. bērni no daudzbērnu ģimenēm (3 un vairāk bērnu), no kurām Skolā vienlaicīgi
mācās vairāki bērni:
 par pirmo bērnu jāmaksā pilna mācību maksa;
 par otro – 50 % no mācību maksas;
 par trešo – 30 % no mācību maksas.
5.1.3. bērni, kuru ģimenei piešķirts trūcīgās personas statuss – līdz 100 % no mācību
maksas.
5.2. Izskatot audzēkņu mācību un radošā darba sasniegumus reizi pusgadā no mācību
maksas par mācību semestri var tikt atbrīvoti audzēkņi:
5.2.1. par veiksmīgu piedalīšanos konkursos, izcīnot apbalvojumu – līdz 100 % no
mācību maksas;
5.2.2. par mācību sasniegumiem pusgada vērtējumā – ļoti labi, teicami, izcili, (8, 9,
10) – 50 % no mācību maksas
5.3. Audzēkņi, kuri sekmīgi mācās divās izglītības programmās, var tikt atbrīvoti no
mācību maksas vienā no tām - līdz 50 %.
5.4. Audzēknis var tikt atbrīvots no mācību maksas arī pēc vairākiem šajos noteikumos
noteiktajiem atbrīvošanas no mācību maksas nosacījumiem, tos summējot.
6. Audzēkņi, kuri slimības, traumas vai citu ar veselības stāvokli saistītu sarežģījumu dēļ nav
apmeklējuši Skolu trīs nedēļas un vairāk, par šo laika periodu ar Skolas direktora rīkojumu
var tikt atbrīvoti no mācību maksas (līdz 100 %), ja vecāki/aizbildņi ir uzrakstījuši
iesniegumu un iesnieguši attaisnojošus dokumentus.
7. Audzēkņi, kuri citu, ar veselību nesaistītu, objektīvu, attaisnojošu iemeslu dēļ, nav spējuši
apmeklēt Skolu trīs nedēļas un vairāk, par šo laika periodu ar direktora rīkojumu var tikt
atbrīvoti no mācību maksas (līdz 100%), ja vecāki/aizbildņi ir uzrakstījuši motivētu
iesniegumu.
8. Mācību maksas maksājumu kavējuma gadījumā (kavējums ir ilgāks kā 3 mēneši)
vecāki/aizbildņi tiek brīdināti par parāda nomaksas pēdējo termiņu vai iespēju slēgt
papildus vienošanos par mācību maksas parāda samaksu. Ilgstošas (kavējums ir ilgāks kā
6 mēneši) mācību maksas maksājumu kavējuma gadījumā lieta tiek nodota parāda piedziņai
un pedagoģiskā padome var lemt par audzēkņa atskaitīšanu no Skolas.
IV. Citi noteikumi
9. Skolas un audzēkņu vecāku/aizbildņu finanšu saistības tiek atrunātas savstarpējā līgumā,
kuru uzsākot mācības Skolā slēdz Skolas direktors ar audzēkņa vecāku/aizbildni.
10. Visus jautājumus, kas saistīti ar mācību maksu, Skolas vadība un pedagogi drīkst kārtot
tikai ar pilngadīgām personām.
11. Audzēkņiem, izglītojamiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē
nodarbības (ja kavējumi nepārsniedz 3 nedēļas), mācību maksa netiek pārrēķināta.
Pārtraucot mācības skolā, mācību maksa netiek atmaksāta.
12. Ja iesniegums par audzēkņa atskaitīšanu tiek saņemts līdz mēneša 15.datumam, tiek
aprēķināti 50 % no mēneša mācību maksas, ja pēc 15.datuma - pilna mēneša mācību maksa.
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13. Mācību maksu audzēkņu vecāki/aizbildis samaksā katru mēnesi līdz attiecīgā mēneša
25.datumam Auces novada pašvaldības kasē vai norēķinu kontos, pamatojoties uz
maksājuma paziņojumu – kvīti.
V. Noslēguma noteikumi
14. Noteikumi par mācību maksu ir pieejami Skolā, pašvaldības un Skolas mājas lapās.
15. Grozījumus Noteikumos par mācību maksu var izdarīt pēc Skolas vadības, Pedagoģiskās
padomes vai Auces novada Domes priekšlikuma.
16. Grozījumus Noteikumos par mācību maksu saskaņo Auces novada Dome.
17. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Auces Mūzikas skolas Noteikumi par mācību
maksu, kas apstiprināti Auces pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra sēdē, prot.Nr.1.,4.§, un
Grozījumi Auces Mūzikas skolas noteikumos par mācību maksu, kas apstiprināti Auces
pilsētas domes 2008.gada 18.decembra sēdē protokols Nr.12, 2.§.
18. Noteikumi ir spēkā līdz jaunu Auces Mūzikas skolas audzēkņu mācību maksas noteikumu
apstiprināšanai.

Domes priekšsēdētājs

G.Kaminskis

