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APSTIPRINĀTI 
ar Ilūkstes novada domes 

2013.gada 28.novembra lēmumu Nr.482 
(prot. Nr.22, 3.&) 

 
Noteikumi  

„Par vecāku dalības maksu Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā” 
(reģ.Nr.2/2013) 

 
      Izdoti pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 27.punktu un  
Izglītības likuma 59.panta ceturtās daļas 2. punktu 

un 60.panta septīto daļu,  
Ilūkstes mūzikas un mākslas  

skolas nolikumu    
 

1. Noteikumi nosaka kārtību kādā tiek noteikta, iemaksāta un izlietota vecāku dalības 
maksa Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā. 

2. Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalības maksa veido daļu no pašvaldības 
piešķirtā skolas finansējuma. 

3. Dalības maksas apmēru vienas izglītības programmas apguvei nosaka Ilūkstes novada 
dome.  

4. Audzēkņu dalības maksa paredzēta, lai pēc iespējas kvalitatīvāk īstenotu skolas 
uzdevumus un radītu papildus iespēju nodrošināt: 

4.1. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas 
celšanu; 

4.2. audzēkņu dalību radošos pasākumos (konkursi, koncerti, festivāli, izstādes, 
muzeju un teātru apmeklējumi un tml. pasākumi); 

4.3. mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādi mācību procesa norisei. 

5. Dalības maksu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31. maijam, tādejādi 12 mēnešu 
mācību maksu sadalot deviņos mēnešos. 

6. Dalības maksu jāieskaita Ilūkstes novada domes bankas kontā līdz tekošā mēneša 20. 
datumam. 

7. Skolas pedagoģiskai padomei un skolas padomei ir tiesības ierosināt skolas direktoram 
atbrīvot audzēkņus no dalības maksas. 

8. Audzēkņus no dalības maksas atbrīvo patstāvīgi, vai uz noteiktu laiku, bet ne vairāk kā 
10%  no kopējā skolas audzēkņu skaita šādos gadījumos: 

8.1. Bērnus no sociāli neaizsargātām ģimenēm (maznodrošinātas ģimenes statuss, 
bāreņi, daudzbērnu ģimene, un tml.); 

8.2. Audzēkņus, kuru mācību un radošā darba sasniegumi ir īpaši atzīmēti.   
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9. Audzēkņi tiek atbrīvoti no dalības maksas ar skolas direktora rīkojumu. 

10. Dalības maksas izlietošanas mērķus nosaka skolas direktors, ņemot vērā skolas 
padomes ieteikumus. 

11.  Dalības maksas izdevuma tāmi izstrādā skolas direktors, to apstiprina Ilūkstes novada 
dome pie gadskārtējā gada budžeta pieņemšanas. 

12. Audzēkņiem, kuri attaisnotu vai neattaisnotu iemeslu dēļ neapmeklē skolu, dalības 
maksa netiek pārrēķināta. Pārtraucot mācības Ilūkstes mūzikas un mākslas skolā, audzēkņa 
iemaksātā dalības maksa netiek atmaksāta. 

13. Ja audzēkņa dalības maksa nav nokārtota noteiktajos termiņos bez attaisnojoša iemesla 
vairāk nekā par diviem mēnešiem, jautājumu par audzēkņa atskaitīšanu izskata Pedagoģiskā 
padome. 

14. Ar šo Noteikumu pieņemšanas brīdi spēku zaudē 31.01.2008. noteikumi Nr.1/2008. 
„Par mācību maksu Ilūkstes mūzikas skolā”. 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                         Stefans Rāzna 


