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OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA 

KĀRĻA KAŽOCIŅA MADLIENAS 

 MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 
Reģ. Nr.4374902284, “Skola”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045 

Tālr./fakss 65039075; e-pasts: mmmskola@ogresnovads.lv, www.ogresnovads.lv 

                                                                                                       APSTIPRINĀTS 

                                                                                                       ar Kārļa Kažociņa Madlienas  

                                                                                                       mūzikas un mākslas skolas direktora  

                                                                                                       02.01.2013. rīkojumu Nr. 1-10/1. 

Kārtība, kādā tiek noteikta mācību maksa un 

 samaksas kārtība  

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā  
Profesionālās ievirzes izglītības programmā. 

Ogres novada Madlienas pagastā 
Izdoti saskaņā ar  

29.10.1998.LR “Izglītības likuma” 12.panta 2¹ daļu, 59. panta 4.daļas  2.punktu,60.panta 7.daļu; 

10.06.1999.LR “Vispārējā izglītības likuma” 9.panta 11.punktu, 10.panta (3) 2) punktu; Skolas nolikuma 8.1.7. punktu; 
Ogres novada pašvaldības 25.10.2012. Saistošie noteikumi “Mācību maksas noteikšanas un samaksas kārtība un atvieglojumi 

Ogres novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs” Nr. 31/2012 (protokols Nr.10;33.§); 

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu. 

   

VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1. Kārtība, kādā tiek noteikta mācību maksa, samaksas kārtība un atvieglojumi Kārļa Kažociņa  

Madlienas mūzikas un mākslas skolā attiecās uz audzēkņiem, kas mācās profesionālās ievirzes 

izglītības programmās. 

2. Mācību maksa kā daļējs līdzfinansējums par izglītības ieguvi veido daļu no skolas darbības 

nodrošināšanai apstiprinātā budžeta un ir paredzēta, lai īstenotu skolas nolikumā paredzētos 

uzdevumus un nodrošinātu skolas attīstību, mācību procesa norisi un daļēju mācību  līdzekļu, materiālu 

un aprīkojuma iegādi,  pedagogu un izglītojamo materiālo stimulēšanu, apmaksājot daļu no 

pedagoģiskā personāla darba samaksas, profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas celšanu, 

izglītojamo un skolotāju dalību  radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, festivāli, izstādes, muzeju un 

koncertu apmeklējumi u.c. pasākumi). 

MĀCĪBU MAKSAS SAMAKSAS KĀRTĪBA 

3. Mācību  maksa Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības 

programmās  ir 13 EUR (trīspadsmit eiro) mēnesī, vai 117 EUR mācību gada 9 mēnešos,  kuras apmēru 

ar 17.04.2014. lēmumu noteikusi Ogres novada dome, (protokols Nr.9; 26.§), (ar 31.08.2014.grozījumiem). 

4. Mācību maksu maksā vecāki vai aizbildņi, kuru bērni apgūst licencētas profesionālās ievirzes izglītības 

programmas, pēc Madlienas pagasta pārvaldes finanšu un grāmatvedības nodaļas sagatavotā rēķina 

saņemšanas e pastā.  Mācību maksa jāsamaksā līdz rēķinā norādītajam datumam (ar 02.10.2017. grozījumiem). 

 

 



 2 

5. Mācību maksas samaksas iespējas: 

 5.1.Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas lietvedībā (skolas jaunā korpusa 2.stāvā); 

5.2.Madlienas pagasta pārvaldes kasē (“Pagastmāja”, Madlienas pag., Ogres nov.), pirms tam saņemot  

kvīti- paziņojumu mūzikas un mākslas skolas lietvedībā; 

5.3.Internetbankā. Skaidri norādīt maksājuma mērķi- mācību maksa par mūzikas un mākslas skolu, 

Izglītošanas līguma numuru, bērna vārdu, uzvārdu, summu EUR, par kuru mēnesi tiek veikts 

maksājums, pārskaitot naudu uz kontu: 

Ogres novada pašvaldība MADLIENAS PAGASTA PĀRVALDE 

PVN LV 90000041559 „Pagastmāja”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., LV 5045 

Tālr. 65055150, A/S Swedbanka, kods HABALV22, Konts LV63 HABA 0551 0071 5399 1 

6. Audzēkni, kurš neapmeklē skolu, no mācību maksas neatbrīvo.  Audzēknis, kurš slimības dēļ skolu 

neapmeklē vairāk par mēnesi, iesniedzot ārsta izziņu, tiek atbrīvots no mācību maksas (ar 02.10.2017. 

grozījumiem). 

7. Ja izglītojamā mācību maksa nav nokārtota par 1 mēnesi, skola rakstiski brīdina vecākus, ja vairāk 

nekā par 2 mēnešiem, tad šo jautājumu izskata pedagoģiskā padome un pieņem lēmumu par 

Izglītošanas līguma laušanu.  

8. Izglītojamā izstāšanās vai atskaitīšana no skolas neatbrīvo no mācību maksas parāda nomaksas. Parāds 

tiek piedzīts atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. 

MĀCĪBU MAKSAS ATVIEGLOJUMI 

9. Mācību maksas atvieglojumus saņem profesionālās ievirzes izglītības programmas audzēkņi, kas atbilst 

tabulā norādītajai atvieglojuma kategorijai: 

Nr.p.k Atvieglojuma kategorija Skolā iesniedzamie dokumenti Atvieglojums 

9.1. No daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, 

kurās ir 3 un vairāk nepilngadīgi 

bērni) 

Izziņa no deklarētās 

dzīvesvietas pagasta 

pārvaldes vai izziņa no 

Iedzīvotāju reģistra 

(www.latvija.lv),  

ģimenes karte 3+ 

 

 

No mācību  maksas 50% 

apmērā tiek atbrīvoti 

audzēkņi, kas sekmīgi mācās 

mūzikas un mākslas skolā 

9.2 No trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm 

Izziņa no sociālā centra 

9.3 Ja mūzikas un mākslas skolā 

profesionālās ievirzes izglītības 

programmās mācās 2 vai vairāki 

bērni no vienas ģimenes 

Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņu vecāku iesniegums, 

uzrādot bērnu vārdu, 

uzvārdu, apliecinot piederību 

ģimenei 

9.4 Bērni invalīdi 

 

Invalīda apliecības kopija No mācību  maksas 100% 

apmērā tiek atbrīvoti 

audzēkņi, kas sekmīgi mācās 

mūzikas un mākslas skolā 
9.5 Bērni bāreņi Izziņa no bāriņtiesas 

9.6 Reizi semestrī par īpaši atzīmētiem 

mācību un radošā darba 

sasniegumiem, sākot ar 2.klasi 

atbrīvo audzēkņus, pamatojoties uz 

skolas pedagoģiskās padomes 

izvērtējumu un lēmumu 

 

- 

Uz mācību semestri no 

mācību  maksas 100% 

apmērā tiek atbrīvoti 

audzēkņi, kas sekmīgi mācās 

mūzikas un mākslas skolā 

http://www.latvija.lv/


 3 

10. Ja izziņas, apliecinoši dokumenti un iesniegumi par atvieglojumiem tiek iesniegti līdz mēneša 

15.datumam, atvieglojums stājas spēkā no esošā mēneša 1.datuma, ja pēc 15.datuma, tad atvieglojums 

stājas spēkā no nākamā mēneša 1.datuma.  

11.Mācību maksas atvieglojumi tiek noteikti par pilnu mēnesi un ir spēkā līdz izziņas vai apliecības 

termiņa beigām. Vecāku pienākums ir savlaicīgi ziņot par ģimenes statusa maiņu. 

NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI 

12. Par mācību maksas izlietojumu direktors atskaitās Madlienas pagasta pārvaldei un izglītojamo 

vecākiem. 

13. “Kārtība, kādā tiek noteikta mācību maksa, samaksas kārtība un atvieglojumi Kārļa Kažociņa  

Madlienas mūzikas un mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības programmā” stājas spēkā ar 

01.01.2013. un ir pielikums Izglītošanas līgumam. 

14. Ar 01.01.2013. spēku zaudē “Kārtība, kādā tiek aprēķināta un iekasēta maksa par izglītības 

pakalpojumiem Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā profesionālās ievirzes izglītības 

programmā”.                  

15. Izmaiņu gadījumā, vecāki tiek informēti par grozījumiem Kārtībā. 

 
  Ervalde  

 28323898  
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