
 

 

 

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
 

Reģ. Nr.  90000054572  

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801 
 t. 64860090, fakss 64860079, e-pasts: dome@madona.lv  

___________________________________________________________________________ 

APSTIPRINĀTI 

Madonas novada pašvaldības domes  

18.12.2012.sēdē (protokols Nr.26, 37.p.) 

 

Madonas novada pašvaldības noteikumi Nr.3 

 

„Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās izglītības iestāžu  

audzēkņu maksas noteikšanas, aprēķināšanas un iekasēšanas kārtība”  

 

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām”  

41.panta 1.daļas 2.punktu 

 

I. Vispārējie jautājumi 

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta Madonas novada pašvaldības interešu un 

profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņu maksas noteikšana, aprēķināšana un 

iekasēšana.  

 

II. Audzēkņu maksas noteikšana (apmērs) 

2. Madonas bērnu un jauniešu centrā: 

2.1. par interešu izglītības pulciņu nodarbībām mēnesī Ls 2,00 

2.2. ja audzēknis apmeklē 2 vai vairāk pulciņus mēnesī Ls 1,00 

2.3. ja ģimenē ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni mēnesī Ls 1,00 

2.4. no maksas par interešu izglītības pulciņu nodarbībām atbrīvoti: 

2.4.1. audzēkņi ar invaliditāti; 

2.4.2. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni; 

2.4.3. audzēkņi no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm;  

2.4.4. audzēkņi, kuriem izstrādātas sociālās korekcijas programmas un kurās ir norādīts apmeklēt 

konkrētus pulciņus; 

2.4.5. audzēkņi, kuru nodarbības notiek Madonas novadu skolu un jauniešu iniciatīvu centros; 

 

3. Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā: 

3.1. par mācībām pamata klasē mēnesī Ls 6,00 

3.2. ja audzēknim ir teicamas (9 balles) un izcilas (10 balles) sekmes mēnesī Ls 3,00 

3.2.1. lēmumu par audzēkņu maksas noteikšanu 50% apmērā nākamajam mācību semestrim 

pieņem skolas pedagoģiskā padome, izvērtējot audzēkņu sekmes aizvadītajā mācību semestrī.  

3.2.2. audzēkņa vecāki rakstiski tiek informēti par pedagoģiskās padomes lēmumu 10 dienu 

laikā. 

3.3. ja ģimenē ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni mēnesī Ls 3,00 

3.4. no maksas par mācībām pamata klasē atbrīvoti audzēkņi, kas sekmīgi apgūst profesionālās 

ievirzes mūzikas izglītības programmu un kuriem nav neattaisnotu nodarbību kavējumu: 

3.2.1. audzēkņi ar invaliditāti; 

3.2.2. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni; 

3.2.3. audzēkņi no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm.  
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4.Madonas mākslas skolā: 

4.1. par audzēkņa apmācību mēnesī Ls 6,00 

4.2. ja audzēknim ir teicamas (9 balles) un izcilas (10 balles) sekmes mēnesī Ls 3,00 

4.2.1. lēmumu par audzēkņu maksas noteikšanu 50% apmērā nākamajam mācību semestrim 

pieņem skolas pedagoģiskā padome, izvērtējot audzēkņu sekmes aizvadītajā mācību semestrī.  

4.2.2. audzēkņa vecāki rakstiski tiek informēti par pedagoģiskās padomes lēmumu 10 dienu 

laikā. 

4.3. ja ģimenē ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni mēnesī Ls 3,00 

4.4 no maksas par mācībām pamata klasē atbrīvoti audzēkņi, kas sekmīgi apgūst profesionālās 

ievirzes vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmu un kuriem nav neattaisnotu nodarbību 

kavējumu: 

4.4.1. audzēkņi ar invaliditāti; 

4.4.2. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni; 

4.4.3. audzēkņi no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm.  

 

5. Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolā: 

5.1. par audzēkņa apmācību mēnesī Ls 3,00 

5.2. ja audzēknis apmeklē 2 vai vairākas sporta apmācības grupas mēnesī Ls 1,50 

5.3. ja ģimenē ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni mēnesī Ls 1,50 

5.4. no maksas par apmācību atbrīvoti: 

5.4.1. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni; 

5.4.2. audzēkņi no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm;  

5.4.3. audzēkņi, kuriem izstrādātas sociālās korekcijas programmas un kurās ir norādīts apmeklēt 

konkrētus pulciņus. 

 

6. Mācību maksa netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. 

7. Audzēkņi, kuri ir atbrīvoti un kuriem tiek piemēroti atvieglojumi noteiktajai mācību maksai, 

informē izglītības iestādes vadību un iesniedz statusu apliecinošus dokumentus: 

7.1. iesniegumu par audzēkņa invaliditātes, bāreņa statusa vai bez vecāku gādības palikuša bērna 

statusa esamību, iesniegumā norādot statusa apliecinošā dokumenta reģistrācijas Nr. un derīguma 

termiņu; 

7.2. Sociālā dienesta izdotu izziņu par maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes statusu; 

7.3. Madonas novada pašvaldības vai pagastu pārvalžu izdotu izziņu par ģimenes sastāvu. 

 

III. Audzēkņu maksas aprēķināšana 

8. Audzēkņu maksa tiek iekasēta par 9 mēnešiem mācību gadā. 

9. Ja audzēknis attaisnotu kavējumu gadījumā izglītības iestādi neapmeklē vairāk kā trīs nedēļas 

pēc kārtas, audzēkņu maksu aprēķina proporcionāli apmeklēto dienu skaitam.  

10. Mācību maksas atvieglojumu noteiktie nosacījumi vienas izglītības iestādes ietvaros var 

summēties. 

 

IV. Audzēkņu maksas iekasēšana 
11. Madonas bērnu un jauniešu centrā: 

11.1. samaksu veic pulciņa skolotājam vai lietvedim, vai Madonas novada pašvaldības kasē 

(Saieta laukums 1, Madonā) – ne vēlāk kā līdz katra mēneša 25.datumam, pretī saņemot stingrās 

uzskaites darījuma kvīti; 

11.2. Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā (šo noteikumu 13.punkts) - ne vēlāk kā līdz 

katra mēneša 25.datumam, ar precīzu norādi - Madonas bērnu un jauniešu centram, audzēkņa 

vārds, uzvārds, interešu pulciņš, mēnesis, par ko tiek veikts maksājums.  
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12. Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolā: 

12.1. samaksu veic lietvedim vai Madonas novada pašvaldības kasē (Saieta laukums 1, Madonā) 

– ne vēlāk kā līdz katra mēneša 25.datumam, pretī saņemot stingrās uzskaites darījuma kvīti; 

12.2. Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā (šo noteikumu 13.punkts) - ne vēlāk kā līdz 

katra mēneša 25.datumam, ar precīzu norādi - Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolai, audzēkņa 

vārds, uzvārds, klase, mēnesis, par ko tiek veikts maksājums.  

 

13. Madonas mākslas skolā: 

13.1. samaksu veic lietvedim vai Madonas novada pašvaldības kasē (Saieta laukums 1, Madonā) 

– ne vēlāk kā līdz katra mēneša 25.datumam, pretī saņemot stingrās uzskaites darījuma kvīti; 

13.2. Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā (šo noteikumu 13.punkts) - ne vēlāk kā līdz 

katra mēneša 25.datumam, ar precīzu norādi - Madonas mākslas skolai, audzēkņa vārds, 

uzvārds, kurss, mēnesis, par ko tiek veikts maksājums.  

 

14. Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolā:  

14.1. samaksu veic lietvedim vai Madonas novada pašvaldības kasē (Saieta laukums 1, Madonā) 

– ne vēlāk kā līdz katra mēneša 25.datumam, pretī saņemot stingrās uzskaites darījuma kvīti; 

14.2. Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā (šo noteikumu 13.punkts) - ne vēlāk kā līdz 

katra mēneša 25.datumam, ar precīzu norādi - Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai, 

audzēkņa vārds, uzvārds, grupa, mēnesis, par ko tiek veikts maksājums.  

 

15. Madonas novada pašvaldības norēķinu konta rekvizīti: 

Madonas novada pašvaldība  

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801  

Reģ.Nr. 90000054572 

AS „SEB Banka” 

Konts LV37 UNLA 0030 9001 30116 

SWIFT kods UNLALV2X 

 

16. Audzēkņu maksu var iemaksāt avansā par periodu no septembra līdz decembrim un no 

janvāra līdz maijam.  

 

V. Citi jautājumi 

17. Audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti ar šiem noteikumiem, audzēknim iestājoties Madonas 

novada pašvaldības interešu vai profesionālās ievirzes izglītības iestādē, apņemoties tos ievērot, 

viens no vecākiem to apliecina ar parakstu. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs    A.Ceļapīters 


