MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

JĀŅA NORVIĻA MADONAS MŪZIKAS SKOLA
Reģ. Nr. 4476902172
Blaumaņa iela 16, Madona, Madonas novads, LV-4801
t. 4860618 e-pasts: music@madona.lv
___________________________________________________________________________________

NOTEIKUMI
Par J. Norviļa Madonas mūzikas skolas
audzēkņu maksas noteikšanu, aprēķināšanu un iekasēšanas kārtību

1. Mācību maksa mēnesī EUR 8,00;
2. Ja audzēknim ir teicamas (9 balles) un izcilas (10 balles) sekmes – mēnesī EUR 4,00;
2.1. lēmumu par audzēkņu maksas noteikšanu 50% apmērā nākamajam mācību semestrim pieņem
skolas pedagoģiskā padome, izvērtējot audzēkņu sekmes aizvadītajā mācību semestrī;
2.2. audzēkņa vecāki rakstiski tiek informēti par pedagoģiskās padomes lēmumu 10 dienu laikā.
3. Ja ģimenē ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni – mēnesī EUR 4,00;
4. No mācību maksas tiek atbrīvoti audzēkņi, kas sekmīgi apgūst profesionālās ievirzes mūzikas
izglītības programmu un kuriem nav neattaisnotu nodarbību kavējumu:
4.1. audzēkņi ar invaliditāti;
4.2. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni;
4.3. audzēkņi no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm.
5. Audzēkņi, kuri ir atbrīvoti un kuriem tiek piemēroti samazinātās mācību maksas nosacījumi,
informē izglītības iestādes vadību un iesniedz statusu apliecinošus dokumentus:
5.1. apliecību par audzēkņa invaliditāti vai bāreņa, vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu;
5.2. Sociālā dienesta izdotu izziņu par maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusu;
5.3. Madonas novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu izdotu izziņu par ģimenes stāvokli.
6. Audzēkņu maksa tiek iekasēta par 9 mēnešiem mācību gadā.
7. Ja audzēknis attaisnotu kavējumu gadījumā izglītības iestādi neapmeklē vairāk kā trīs nedēļas,
audzēkņu maksu aprēķina proporcionāli apmeklēto dienu skaitam.
8. Mācību maksas piemērotie nosacījumi vienas izglītības iestādes ietvaros var summēties.
9. Samaksu veic Madonas novada pašvaldības kasē (Saieta laukums 1, Madonā) – ne vēlāk kā līdz
katra mēneša 25. datumam, pretī saņemot stingrās uzskaites darījuma kvīti;
10. Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā (šo noteikumu 11. punkts) – ne vēlāk kā līdz katra
mēneša 25. datumam, ar precīzu norādi – J. Norviļa Madonas mūzikas skolai, audzēkņa vārds,
uzvārds, mēnesis, par ko tiek veikts maksājums.
11. Madonas novada pašvaldības norēķinu konta rekvizīti:
Madonas novada pašvaldība
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Reģ. Nr. 90000054572
“SEB Banka” Konta Nr. LV37 UNLA 0030 9001 3011 6
SWIFT kods: UNLALV2X
“SWEDBANK” Konta Nr. LV94 HABA 0001 4020 4157 6
SWIFT kods: HABALV22
“Citadele banka” Konta Nr. LV40 PARX 0000 2620 6000 2
SWIFT kods: PARXLV22
12. Audzēkņu maksu var iemaksāt avansā par periodu no septembra līdz decembrim un no janvāra
līdz maijam viena līdz deviņiem mēnešiem.

