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OZOLNIEKU NOVADA DOME 

SALGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
Reģ. Nr. 4574902966 

„Vīgriezes”, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV - 3045 
Tālr.: 63085665, e - pasts: salgales.ms@inbox.lv 

 

Grozījumi APSTIPRINĀTI   

ar Ozolnieku novada Domes  

                                                                                                  2013. gada 10. decembra 

                                                                                  sēdes lēmumu (prot. Nr. 14 , 5§) 
 

APSTIPRINĀTA   

ar Ozolnieku novada Domes  

                                                                                                2013. gada 13. augusta 

                                                                                     sēdes lēmumu (prot. Nr. 10, 20 §) 

 

SALGALES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅU 

VECĀKU LĪDZDALĪBAS MAKSAS KĀRTĪBA. 
                                                                                          

Izdota saskaņā ar LR 

likumu „Par pašvaldībām”, 

 Izglītības likuma 59. panta 4. punktu  

un 60. panta 7. punktu, 

Salgales Mūzikas un mākslas skolas Nolikumu 

 

 
1. Kārtība nosaka audzēkņu vecāku līdzdalības maksas (turpmāk tekstā - līdzdalības 

maksa) noteikšanas, apstiprināšanas un iemaksas kārtību Salgales Mūzikas un 

mākslas skolā.  

 

2. Ozolnieku novada Dome nosaka Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu 

vecāku diferencētu līdzdalības maksas lielumu katram mācību semestrim, atkarībā 

no audzēkņa sekmēm - iepriekšējā semestra  vidējās atzīmes: 

                                                        Audzēkņiem ar vidējo atzīmi ≥ 6      - 7 EUR mēnesī 

        Audzēkņiem ar vidējo atzīmi < 6      - 10 EUR mēnesī 

  

3. 1. klases audzēkņiem līdzdalības maksa 1. semestrī 7 EUR mēnesī. 

 

4. Līdzdalības maksas atbilstoši šīs kārtības 2. punktam, katram semestrim, 

apstiprina mūzikas skolas direktore ar rīkojumu. 
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5. Līdzdalības maksa ir paredzēta, lai īstenotu skolas uzdevumus un nodrošinātu: 

  5.1. izglītības iestādes attīstību; 

  5.2. audzēkņu un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti,     

         festivāli un tml. pasākumi); 

  5.3. audzēkņu un pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājumus; 

        5.4. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei; 

  5.5. pedagogu atalgojumu. 

6. Līdzdalības maksu iekasē par laiku no 1. septembra līdz 31. maijam. Līgumus ar 

audzēkņu vecākiem vai aizbildņiem par bērna izglītošanu un līdzdalības maksas 

apmēru slēdz Salgales Mūzikas un mākslas skolas direktore.  

7. Līdzdalības maksa ieskaitāma Ozolnieku novada domes kontā jebkurā bankā, caur 

internetbanku vai Ozolnieku novada domes kasē līdz katra mēneša 25. datumam. 

8. Ja skolā mācās bērns no trūcīgas ģimenes (Ozolnieku novada Sociālā dienesta 

piešķirts statuss), tad jāmaksā 50% no viņam noteiktās maksas  (pamatojoties uz  

iesniegtajiem dokumentiem un vecāku iesniegumu). 

 

9. Ja skolā no vienas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni (deklarētā dzīves vieta 

Ozolnieku novadā), tad par katru bērnu jāmaksā 50% no viņam noteiktās mācību 

maksas. 

10. Pedagoģiskai padomei saskaņojot ar Ozolnieku novada Domi ir tiesības pilnībā 

vai daļēji atbrīvot audzēkņus no līdzdalības maksas pastāvīgi vai uz noteiktu 

laiku: 

  10.1. bāreņus (pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem); 

  10.2. audzēkņus no trūcīgām ģimenēm (Ozolnieku novada Sociālā dienesta 

           piešķirts statuss); 

  10.3. audzēkņus, kuru mācību un radošā darba sasniegumi ir īpaši atzīmēti. 

 

11. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, 

līdzdalības maksa netiek pārrēķināta. Pārtraucot mācības mūzikas skolā, audzēkņa 

vecāku  iemaksātā līdzdalības maksa netiek atmaksāta. 

 

12. Ja audzēkņa vecāku līdzdalības maksa nav nokārtota noteiktajos termiņos bez 

attaisnojoša iemesla vairāk par diviem mēnešiem, jautājumu par audzēkņa 

atskaitīšanu izskata Pedagoģiskā padome. 

 

 

  

                        Salgales MMS direktore:                                              D. Tauriņa 

 

 

 

 

 


