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Par Gaujienas mūzikas un mākslas skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu
līdzfinansēšanas maksu apstiprināšanu
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 5.panta otro daļu, 15.panta pirmās daļa 4. un
5.punktu, Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumiem Nr. 382 „Interešu izglītības
programmu finansēšanas kārtība” , Apes novada pašvaldības nolikumu un saskaņā ar 2016.gada
21.novembra Finanšu komitejas sēdes lēmumu (prot.Nr.14, 9.p.),
1. Apstiprināt mēneša maksu profesionālās ievirzes izglītības programmā (mēneša maksa par
izglītības programmā noteikto mācību priekšmetu apguvi) Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai:
1.1. vienam audzēknim 10,00 EURO vienā izglītības programmā (mūzikas vai mākslas
programmā);
1.2. 7,50 EURO katram audzēknim, ja mācās divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes;
1.3. 15,00 EURO vienam audzēknim divās izglītības programmās (mūzikas un mākslas
programmās);
1.4. 7,50 EURO par katru izglītības programmu, ja mācās divi vai vairāki audzēkņi no
vienas ģimenes.
2. Apstiprināt mācību priekšmetu satura padziļinātai apguvei un papildus mācību priekšmetu
individuālās apmācības pašfinansēto stundu izmaksas, kas aprēķinātas atbilstoši Ministru kabineta
noteiktajai pedagoga algas likmei (ar nodokļiem):
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3. Apstiprināt mēneša maksu interešu izglītības programmā Gaujienas mūzikas un mākslas skolas
uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanai: \
3.1. vienam audzēknim 10,00 EURO vienā izglītības programmā sagatavošanas klasē;
3.2. 7,50 EURO vienā izglītības programmā, ja mācās divi vai vairāki bērni no vienas ģimenes;
3.3. vienam audzēknim 15,00 EURO divās izglītības programmās sagatavošanas klasei (mūzikas
un mākslas programmās);
3.4. 7,50 EURO par katru izglītības programmu, ja mācās divi vai vairāki audzēkņi no
vienas ģimenes.
4. Noteikt, ka interešu izglītības mūzikas programmās (1.-9.klase) mēneša maksu veido mācību
priekšmetu individuālās apmācības pašfinansēto stundu izmaksas.

5. Audzēkņiem, kuri mācās profesionālās ievirzes mākslas programmā un interešu izglītības mūzikas
programmā, mēneša maksa papildus šo noteikumu 1.punktam tiek aprēķinātas pēc individuālās
apmācības pašfinansēto stundu izmaksām saskaņā ar 2.punktu.
6. Interešu izglītības audzēkņiem bez papildus maksas iespējams mācīties solfedžo un mūzikas
literatūru (grupu stundas).
7. Audzēkņiem, kuri mācās profesionālās ievirzes mūzikas programmā un interešu izglītības mākslas
programmā, mēneša maksa atbilst šo noteikumu 1.3.punktam.
8. Apstiprināt mēneša maksu vienam audzēknim 10,00 EURO interešu izglītības mākslas
programmā (1.-8.klase).
9. Noteikt vienam audzēknim mēneša maksu visās programmās par papildus pašfinansētajām
kolektīvajām grupu stundām:
9.1. 7,00 EURO par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 7 – 10 audzēkņi;
9.2. 10,00 EURO par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 5 – 6 audzēkņi;
9.3. 15,00 EURO par 1 stundu nedēļā ar grupas piepildījumu 2 – 4 audzēkņi.
10. Mēneša maksa jāsamaksā par tekošo mēnesi ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15.datumam.
11. No mēneša maksas (izņemot pašfinansēto stundu apmaksas) var atbrīvot:
11.1. audzēkņus, kuriem ir teicamas sekmes un/vai aktīvi piedalījušies skolas rīkotajos pasākumos, kā arī
valsts un starptautiskos konkursos;
11.2. audzēkņus, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ (slimības u.c.) neapmeklē skolu vienu mēnesi un vairāk,
uzrādot attaisnojošu dokumentu.
12. Par audzēkņu atbrīvošanu no mēneša maksas lemj Apes novada domes Finanšu un tautsaimniecības
komiteja pēc pedagoģiskā padomes ierosinājuma uz katra mācību semestra sākumu.
13. Atzīt par spēkā neesošu 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 384 Par Gaujienas mūzikas un mākslas
skolas ikmēneša skolas uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanas maksu apstiprināšanu.
14. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 1.janvāri.
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