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REGLAMENTS
PAR VECUMNIEKU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS
AUDZĒKŅU VECĀKU MĀCĪBU MAKSU
1. Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku mācību maksa, veido daļu no pašvaldības
piešķirtā skolas finansējuma.
2. Vecāku mācību maksa ir paredzēta, 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 u.tml. pasākumi);
2.3. audzēkņu un skolotāju rezultatīvas kopdarbības pamudinājumus;
2.4. izglītības programmas mācību plānā paredzēto mācību stundu skaita optimālu
palielināšanu, atbilstoši Pedagoģiskās padomes un skolas padomes komitejas
lēmumiem;
2.5. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei.
3. Mācību maksu aprēķina laikā no 1. septembra līdz 31. maijam, tādejādi 12 mēnešu
mācību maksu sadalot 9 mēnešos.
4. Vecāku mācību maksas apmēru katram mācību gadam uz vienu audzēkni nosaka un
apstiprina Vecumnieku novada Dome.
5. Vecāku mācību maksu atvieglojumi paredzēti:
5.1.audzēkņiem, kuri skolu apmeklē divi un vairāk no ģimenes;
5.2. audzēkņiem, kuri vienlaicīgi mācās divās izglītības programmās;
5.3. bāreņiem;
5.4. audzēkņiem no trūcīgām ģimenēm;
5.5. audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm;
5.6.Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas skolotāju bērniem(ar labām sekmēm).
6. Skolas Pedagoģiskai padomei ir tiesības ierosināt pilnībā vai daļēji atbrīvot no vecāku
mācību maksas pastāvīgi vai uz noteiktu laiku:
6.1. audzēkņus, kuru mācību un radošā darba sasniegumi ir īpaši atzīmēti.
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7. Vecāku mācību maksas izlietošanas konkrētus mērķus nosaka skolas vadība sadarbībā
ar Vecumnieku novada Domi un Vecāku komiteju.
8. Par vecāku mācību maksu izlietojumu direktors atskaitās vecāku komitejai un
Vecumnieku novada Domei.
9. Vecāku mācību maksas termiņus nosaka skolas direktors.
10. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ nav apmeklējuši mācību
stundas, mācību maksa netiek pārrēķināta, izņemot:
10.1. ja audzēknis slimības dēļ vai citu svarīgu iemeslu dēļ nav apmeklējis skolu
mēnesi vai vairāk, uz vecāku iesnieguma pamata direktors ar rīkojumu var atcelt
mācību maksu par neapmeklēto laiku.
Reglaments par Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku mācību maksu, ar
grozījumiem apspriesti un pieņemti pedagoģiskās padomes sēdē 2008.gada 26.augustā, sēdes protokols
Nr. 2008 – 4.

Direktore

Iveta Lavrinoviča
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